DRUK Nr 6/8
Uchwała Nr ……/……/11
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia ………………. 2011 roku
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości
stawek opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.

Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4 oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz.1381, z 2008 r. Nr 54,
poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720,
Nr 168, poz. 1323 z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz.1466 z 2011 r. Nr 5,
poz. 13 ) i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr
180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675).
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się na terenie miasta Słupska „Strefę Płatnego Parkowania” na ulicach wymienionych
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Wprowadza się w strefie płatnego parkowania (SPP), o której mowa w § 1 opłaty
za parkowanie pojazdów samochodowych zwane dalej „opłatami”.
2. Opłaty pobiera się za parkowanie pojazdów na drogach publicznych określonych
w załączniku nr 1, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 900–1700.
3. Opłaty za parkowanie w SPP nie obowiązują w soboty, niedziele, dni świąteczne
i w okresach ustalonych przy wystąpieniu szczególnie uzasadnionych okoliczności.
4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do ustalania okresów, o których mowa w ust. 3
w drodze stosownego Zarządzenia, które zostanie podane do publicznej wiadomości.
5. Okres ważności abonamentów (z wyjątkiem abonamentów mieszkańca i służbowych) ulega
wydłużeniu o okres, o którym mowa w ust. 4.
6. Opłata za pierwszą godzinę parkowania wynosi 2,50 zł.
7. Wysokość stawek opłat za parkowanie określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.
1. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania, pobiera się
opłatę dodatkową w wysokości 40 zł.
2. Za nieprzedłużenie opłaty za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania pobiera się
opłatę dodatkową w wysokości 20 zł.
3. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w biurze SPP lub kasie Zarządu Dróg Miejskich
w Słupsku (ZDM) w dniu wystawienia zawiadomienia lub w najbliższym dniu roboczym po
tym dniu – obniża się wysokość opłaty dodatkowej do kwoty 30 zł za nieuiszczenie opłaty

za parkowanie i 15 zł za nieprzedłużenie opłaty za parkowanie.
§ 4.
Sposób pobierania opłat za parkowanie określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania
stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 6.
Traci moc uchwała Nr XVIII/170/03 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 listopada 2003 r.
zmieniona uchwałą Nr XX/191/04 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 2004 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości
stawek opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego ale nie wcześniej niż 04 maja 2011 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

UZASADNIENIE:
1. Przedstawienie istniejącego stanu:
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku nr XVIII/170/03 z dnia 26 listopada 2003 roku
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek
opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania (ze zm.) obszar, na którym istnieje obowiązek dokonywania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, obejmuje 23 następujące ulice: Wileńską
(odcinek od ul. Tuwima do ul. Wojska Polskiego), A. Mickiewicza (odcinek od
ul. Tuwima
do ul. Wojska Polskiego), Wojska Polskiego, M. Konopnickiej, M. Niedziałkowskiego, H. Sienkiewicza, Grodzką, Murarską, L. Zamenhofa, Piekiełko, Jedności Narodowej, J. Bema, Stary Rynek,
Kowalską, M. Mostnika, Dominikańską, I. Łukasiewicza, Mikołajską, Filmową,
Jana Pawła II,
Plac Zwycięstwa, S. Starzyńskiego oraz W. Jagiełły.
Wysokość stawek opłat za parkowanie wprowadzona została uchwałą Nr XX/191/04 Rady
Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/170/03
Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu
ich pobierania i w niezmienionej formie funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
2. Potrzeba i cel podjęcia uchwały:
Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na realizację zadań określonych w Strategii Transportowej
miasta Słupska mających na celu poprawę warunków ruchu kołowego w śródmieściu. Realizacja
lokalnej polityki transportowej przyczyni się do ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych i w związku ze zmniejszeniem natężenia ruchu wprowadzi preferencje dla
komunikacji zbiorowej. Rozszerzenie granic obszaru objętego strefą płatnego parkowania
i
zmiana obowiązujących stawek pobieranych opłat przyczyni się do zbliżenia poziomów popytu
i
podaży miejsc przeznaczonych do parkowania w tym rejonie.
3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym:
Dzięki wprowadzonym zmianom obszar słupskiej strefy płatnego parkowania powiększony
zostanie o rejon który, jak wynika z badań charakteryzuje się znacznym deficytem miejsc
postojowych. Na mocy przedmiotowej uchwały wprowadzona zostanie konieczność uiszczania
opłat parkingowych na terenie uzupełnionym o dziewięć następujących ulic: Armii Krajowej
(na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. Partyzantów), Nowobramską, F. Nullo, Partyzantów
(na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Sądowej), Powstańców Warszawskich, Sądową, Szarych
Szeregów, Teatralną oraz L. Waryńskiego. Ilość miejsc parkingowych dostępnych na obszarze
strefy powiększona zostanie o 300 miejsc co w ogólnym rozrachunku przełoży się na liczbę około
1400 stanowisk postojowych.
4. Przewidywane skutki społeczne i gospodarcze:
W wyniku podjęcia uchwały na przedmiotowym obszarze zwiększona zostanie rotacja parkujących
pojazdów samochodowych przy jednoczesnym zmniejszeniu natężenia ruchu w godzinach szczytu.
Poszerzenie granic strefy oraz podniesienie wysokości obowiązujących stawek opłat przełoży
się na większą dostępność miejsc postojowych w rejonie instytucji użyteczności publicznej zlokalizowanych w tym rejonie takich jak np. Sąd czy Starostwo Powiatowe. Ograniczenie dostępności
obszaru centrum miasta dla pojazdów samochodowych skutkować będzie większym wykorzystaniem usług przewozowych realizowanych przez pojazdy komunikacji zbiorowej
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały:
Rozszerzenie granic strefy płatnego parkowania i zwiększenie stawek obowiązujących opłat
do proponowanych wartości spowoduje około 100% wzrost uzyskiwanych dochodów. Obecna
wartość rocznego obrotu w kwocie 1,284 mln PLN przyjęta na podstawie danych za 2010 rok
po rozszerzeniu granic strefy i zmianie stawek powinna wzrosnąć do kwoty 2,568 mln PLN.
Dochód netto miasta Słupska z tytułu opłat pobieranych na obszarze strefy płatnego parkowania
w 2010 r. wyniósł 0,514 mln PLN i zgodnie z założeniami budżetowymi na rok 2011

uwzględniającymi coroczną progresję zysków powinien osiągnąć wartość 0,550 mln PLN.
Tym samym podjęcie niniejszej uchwały i rozszerzenie obszaru strefy płatnego parkowania
powiązane ze zmianą obowiązujących stawek opłat powinno w kolejnych latach skutkować
wzrostem zysku do poziomu 1,028 mln PLN.
6. Źródła finansowania:
Oznakowanie miejsc postojowych w rejonie planowanego rozszerzenia strefy płatnego parkowania
oraz ustawienie dodatkowych urządzeń do pobierania opłat parkingowych tzw. parkometrów
sfinansowane zostanie w całości przez operatora strefy. W związku z powyższym Gmina Miejska
Słupsk nie poniesie żadnych kosztów z tytułu powiększenia obszaru ustanowionej i funkcjonującej
na terenie miasta strefy płatnego parkowania.

