
UCHWAŁA NR XXX/760/08 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 18 grudnia 2008 r. 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat 
za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach  publicznych  Miasta Szczecin 
oraz sposobu ich pobierania 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 b i art. 13 f  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, 
z 2008 r. Nr 54, poz. 326); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr XV/411/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2007 r. 
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania 
(Dz. Urz. Woj. Zach. z 2008 r. Nr 4, poz. 120 i 121 oraz Nr 82, poz. 1764) wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
1) w § 5 ust. 1 pkt 3 dodaje się lit. f w brzmieniu: 
 

„f) opłata zryczałtowana 12 miesięczna dla rodziców, opiekunów dzieci uczęszczających do 
placówek szkolnych, wychowawczych, opiekuńczych oraz Ŝłobków 25 zł.” 
 
2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 

„2. Osoby niepełnosprawne posiadające tytuł prawny do dysponowania pojazdem przez cały 
okres za jaki wnoszona jest opłata, uiszczają opłatę zryczałtowaną w wysokości określonej 
w ust. 1 pkt 3 lit. a-c, z zastrzeŜeniem § 8 ust. 1 pkt 2 i 3 – na podstawie Karty parkingowej 
wydanej zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
(Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.), dowodu osobistego, orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
stwierdzającego uprawnienia zawarte w art. 8 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, 
dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu stwierdzającego tytuł prawny do dysponowania 
pojazdem.” 
 
3) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 

„3. Opiekunowie osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności 
i obniŜonej sprawności ruchowej, zameldowani wspólnie z osobą niepełnosprawną na pobyt 
stały uiszczają opłatę zryczałtowaną w wysokości określonej w ust. 1 pkt 3 lit. a-c – na 
podstawie Karty parkingowej wydanej zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu 
drogowym, dowodu osobistego osoby niepełnosprawnej oraz opiekuna, orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
stwierdzającego uprawnienia zawarte w art. 8 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz 
dowodu rejestracyjnego pojazdu.” 
 
4) w § 5 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 
 

„4a. Opłata zryczałtowana, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. f moŜe być wniesiona po 
przedłoŜeniu zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do placówki, wystawionego przez 
kierownictwo tej placówki. Opłata upowaŜnia do postoju do 10 minut na ulicy lub części 



ulicy w rejonie zlokalizowania placówki, oznaczonej odpowiednimi tablicami 
informacyjnymi: „placówka szkolna, wychowawcza, oświatowa”.” 
 
5) Skreśla się § 5a. 
 
6) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 

„3. Bilety, abonament (nalepka) oraz dowód uiszczenia opłaty zryczałtowanej (nalepka) 
umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób widoczny. Na dowodzie 
opłaty, o której mowa z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. f naleŜy ustawić godzinę i minuty rozpoczęcia 
postoju.” 
 
7) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1. Ustala się zerową stawkę opłaty dla: 
 

1) StraŜy Miejskiej w Szczecinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, 
2) osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności posiadających tytuł 

prawny do dysponowania pojazdem przez cały okres korzystania z uprawnienia, które 
przysługuje na podstawie Karty parkingowej wydanej zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy 
Prawo o ruchu drogowym, dowodu osobistego, orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności stwierdzającego uprawnienia zawarte w art. 8 ust. 1 ustawy 
Prawo o ruchu drogowym, dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu 
stwierdzającego tytuł prawny do dysponowania pojazdem, 

3) rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych do ukończenia przez osoby 
niepełnosprawne 18 roku Ŝycia posiadających tytuł prawny do dysponowania 
pojazdem przez cały okres korzystania z uprawnienia, które przysługuje po okazaniu 
Karty parkingowej wydanej na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu 
drogowym, dowodu osobistego, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego 
przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności stwierdzającego 
uprawnienia zawarte w art. 8 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, dowodu 
rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu stwierdzającego tytuł prawny do dysponowania 
pojazdem, 

4) inwalidów wojennych posiadających tytuł prawny do dysponowania pojazdem przez 
cały okres korzystania z uprawnienia, które przysługuje na podstawie Legitymacji 
Inwalidy Wojennego wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dowodu 
osobistego, dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu stwierdzającego tytuł 
prawny do dysponowania pojazdem, 

5) osób represjonowanych w hitlerowskich więzieniach, obozach koncentracyjnych, 
ośrodkach zagład, w więzieniach oraz poprawczych obozach pracy i poprawczych 
koloniach pracy podległych Głównemu Zarządowi Obozów i Kolonii Poprawczych 
NKWD posiadających tytuł prawny do dysponowania pojazdem przez cały okres 
korzystania z uprawnienia, które przysługuje na podstawie Legitymacji Osoby 
Represjonowanej wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dowodu 
osobistego, dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu stwierdzającego tytuł 
prawny do dysponowania pojazdem, 

6) Pionierów Miasta Szczecina, Honorowych Obywateli Miasta Szczecina oraz osób 
wyróŜnionych Medalem za Zasługi dla Miasta Szczecina posiadających tytuł prawny 
do dysponowania pojazdem przez cały okres korzystania z uprawnienia, które 
przysługuje na podstawie Legitymacji Pioniera Miasta Szczecina/Legitymacji 



Honorowego Obywatela Miasta Szczecina/Legitymacji Osoby wyróŜnionej Medalem 
za Zasługi dla Miasta Szczecina wydanej przez Urząd Miasta Szczecin, dowodu 
osobistego, dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu stwierdzającego tytuł 
prawny do dysponowania pojazdem.” 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 
 

Bazyli Baran 
 


