
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie wprowadzenia Szczecińskiej Karty Turystycznej 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 1 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 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz. 1458) oraz § 2 uchwały nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 maja 2002 r. 
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta, Rada Miasta Szczecin uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1. Wprowadza się Szczecińską Kartę Turystyczną, obowiązującą na terenie Gminy 
Miasta Szczecin. 
 

§ 2. Szczecińska Karta Turystyczna to imienny dokument uprawniający do zniŜek 
i rabatów dla turystów odwiedzających Miasto Szczecin, na podstawie umów zawartych 
z podmiotami deklarującymi udzielenie zniŜek i rabatów, a takŜe do przejazdów środkami 
lokalnego transportu zbiorowego na wszystkich trasach organizowanych i zarządzanych przez 
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
 
 Karta turystyczna jest projektem znanym w wielu miastach Polski i Europy. Stanowi 
doskonałą promocję miasta jako miejsca atrakcyjnego dla turystów, co jest zgodne z polityką 
rozwoju turystyki Miasta Szczecina oraz z zadaniami Wydziału Sportu i Turystyki. 
 Celem karty jest przede wszystkim promocja atrakcji i produktów turystycznych 
oraz stymulowanie oferty i infrastruktury turystycznej. Podobnie jak w innych miastach 
Szczecińska Karta Turystyczna zapewni nabywcy korzyść w postaci systemu zniŜek 
promujących obiekty, atrakcje i gotowe produkty turystyczne, zachęcając do korzystania 
z bazy noclegowej, gastronomicznej oraz środków transportu na terenie miasta. Szczecińska 
Karta Turystyczna to sposób na zachęcenie turystów krajowych i zagranicznych 
do częstszego odwiedzania naszego miasta. 
 
 
 


