
UCHWAŁA Nr XXXV/662/05
Rady Miasta Szczecin
z dnia 23 marca 2005r

w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych „Remonty i utrzymanie dróg” przy 
jednostce budżetowej Urząd Miejski w Szczecinie

Na podstawie art. 18a ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166,
poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, 
Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703); Rada Miasta Szczecin  uchwala, 
co następuje:

§ 1. Tworzy się rachunek dochodów własnych „Remonty i utrzymanie dróg” przy 
jednostce budżetowej Urząd Miasta.

§ 2. Źródła dochodów własnych rachunku, o którym mowa w § 1 stanowią: 
1) opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie 

płatnego parkowania,
2) opłaty dodatkowe za nieuiszczenie opłaty, o której mowa w pkt 1,
3) opłaty za przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych,
4) kary za przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia 

lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu,
5) opłaty za zajęcie pasa drogowego,
6) kary za zajęcie pasa drogowego:

a) bez zezwolenia, 
b) za przekroczenie terminu zajęcia określonego w zezwoleniu, 
c) za zajęcie pasa drogowego o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu,

7) kary za wybudowanie lub przebudowę zjazdu:
a) bez zezwolenia,
b) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu,

8) opłaty za najem lub dzierżawę gruntów w pasie drogowym,
9) opłaty za najem lub dzierżawę gruntów stanowiących drogi wewnętrzne,
10) opłaty za najem lub dzierżawę kanałów technologicznych,
11) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone urządzenia drogowe.

§ 3. Środki zgromadzone na rachunku, o którym mowa w § 1 przeznaczone są 
w szczególności na:
1) remonty, modernizację, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów 

inżynierskich,
2) pokrycie kosztów uzyskiwania przychodów z tytułu opłat za parkowanie pojazdów  

samochodowych w strefach płatnego parkowania.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta 

Jan Stopyra


