
Uchwała Nr VII/134/03
Rady Miasta Szczecina
z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 
miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania

Na podstawie art.13 ust 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
tekst jednolity z 2000 r. Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 958 z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 z 2002 r. 
Dz. U. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 
113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826 z 2002 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz. 721 z 2003 r. 
oraz § 3 ust.1, § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie 
szczegółowych zasad wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych (Dz. U. nr 51, poz.608)

Rada Miasta Szczecina
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. SPP – rozumie się przez to Strefę Płatnego Parkowania ustaloną Zarządzeniami 

Prezydenta Miasta Szczecina Nr 23/2003 z dnia 22 stycznia 2003 r. oraz Nr 84/2003 z 
dnia 24 lutego 2003 r.

2. Bilecie – rozumie się przez to dokument, który po właściwym oraz trwałym skasowaniu 
stwierdza opłacenie parkowania w SPP.

3. Abonamencie – rozumie się przez to dokument, potwierdzający opłatę za parkowanie w 
SPP za okres dłuższy niż 1 dzień.

4. Osobie niepełnosprawnej – rozumie się przez to osobę o obniżonej sprawności ruchowej,  
zaopatrzoną w kartę parkingową.

§ 2.

Parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie jest 
płatne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 17°°.

§ 3.

1. Wprowadza się następujące opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 
samochodów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.:
1)  bilety jednorazowe:
     a)  półgodzinne                                                                      -   1 zł
     b)  jednogodzinne -    2 zł
     c)  jednodniowe                                                                     -  10 zł
2)  bilety abonamentowe:
     a)  jednotygodniowe                                 -  40 zł
     b)  dwutygodniowe                                                                -  60 zł
     c)  trzytygodniowe                                                                 -  80 zł
     d)  miesięczne       - 100 zł
     e)  trzymiesięczne:



- dla osób fizycznych                                                          -  95 zł
- dla osób prawnych oraz osób

            nie posiadających osobowości prawnej                           - 250 zł
- dla osób niepełnosprawnych – właścicieli pojazdów

samochodowych z zastrzeżeniem
             § 6 ust.1 pkt 3, 4 i 5  nin. uchwały
             (tylko na jeden samochód)                   -  19 zł

- dla opiekunów przewożących osoby 
niepełnosprawne  o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, niezdolne do pracy
i samodzielnej egzystencji z zastrzeżeniem
postanowień § 6 ust.1 pkt. 3, 4 i 5 nin. uchwały
(tylko na jeden samochód)                                              -   19 zł

  f)  sześciomiesięczne:
- dla osób fizycznych                                                           - 180 zł
- dla osób prawnych oraz osób

           nie posiadających osobowości prawnej                             - 400 zł
- dla osób niepełnosprawnych –właścicieli pojazdów 

                  samochodowych  z zastrzeżeniem
           § 6 ust.1 pkt 3, 4 i 5 nin. uchwały
           (tylko na jeden samochód)   - 37,50 zł

-  dla opiekunów przewożących osoby 
niepełnosprawne  o znacznym stopniu 
niepełnosprawności , niezdolne do pracy
i samodzielnej egzystencji z zastrzeżeniem

              postanowień § 6 ust.1 pkt. 3, 4 i 5 nin. uchwały
              (tylko na jeden samochód)                                                 - 37,50 zł
      g)  dwunastomiesięczne:

- dla osób fizycznych                                                          - 350 zł
- dla osób prawnych oraz osób 

             nie posiadających osobowości prawnej                             - 700 zł
- dla osób niepełnosprawnych – właścicieli pojazdów  

samochodowych  z zastrzeżeniem
            § 6 ust.1 pkt 3, 4 i 5  nin. uchwały
            ( tylko na jeden samochód )                                                  -  75 zł

- dla opiekunów przewożących osoby niepełnosprawne 
o znacznym  stopniu niepełnosprawności, niezdolne

                      do pracy i samodzielnej egzystencji z zastrzeżeniem
                      postanowień § 6 ust.1 pkt.3, 4 i 5 nin. uchwały
                      (tylko na jeden  samochód)                                                -  75 zł
2. Dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. oraz 

autobusów obowiązują opłaty za bilety jednorazowe i bilety abonamentowe wymienione 
w ust.1 powiększone o 100 %.

3. O wysokości opłat wymienionych w ust.1 pkt 2 lit „e”„f” i „g” decyduje wpis w 
aktualnym dowodzie rejestracyjnym pojazdu w rubryce: „ właściciel pojazdu ”.

4. W przypadku, gdy w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel pojazdu figuruje bank 
kredytowy, zaś kredytobiorcą jest osoba fizyczna przy zakupie abonamentu 
trzymiesięcznego, sześciomiesięcznego lub dwunastomiesięcznego przysługuje opłata 
ustalona dla osób fizycznych po okazaniu umowy kredytowej.



5. Odpowiedzialność z tytułu nieuiszczenia opłaty, o której mowa w ust.1 i 2 polega na 
obowiązku zapłacenia kary pieniężnej obowiązującej na mocy art. 13 ust. 2a ustawy z 
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, którą ponosi właściciel pojazdu wykazany 
w dowodzie rejestracyjnym, zaś w przypadku używania samochodu na podstawie umowy 
leasingowej lub kredytu – przez leasingobiorcę lub kredytobiorcę.

6. Udokumentowane ustalenie, że należna opłata za parkowanie nie została uiszczona 
stanowi podstawę do dochodzenia kary, o której mowa w ust.5 z zastosowaniem 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

7. Uprawnienia do opłaty w wysokości, przysługującej osobom niepełnosprawnym oraz do 
zerowej stawki opłaty na podstawie § 6 ust.1 pkt 3, 4 i 5 niniejszej uchwały przysługuje 
na okres niepełnosprawności, określonej w treści orzeczenia o niepełnosprawności, 
wystawionego przez lekarza orzecznika.

§ 4.

Wprowadza się następujące opłaty miesięczne za zastrzeżenie wydzielonego stanowiska 
postojowego (koperty) na prawach wyłączności:
      a)  400 zł w godzinach od 8°° do 17°°;
      b)  700 zł całodobowo.

§ 5.

1. Opłatę za parkowanie uiszcza się przed rozpoczęciem postoju bez uprzedniego wezwania 
poprzez:
a) wykupienie biletu oraz czytelne, jednoznaczne i trwałe jego skasowanie przez zakre- 

ślenie znakami „X” miesiąca, dnia, godziny i minuty (z dokładnością do 5 minut) 
rozpoczęcia postoju, albo 

b)  wykupienie abonamentu.
2. W ramach czasu oznaczonego na bilecie (lub zestawie biletów) można zmieniać miejsce 

parkowania w SPP.
3. Bilety zakreślone nieczytelnie, niejednoznacznie lub nietrwale przekreślone będą 

traktowane jako nieważne.
4. Bilety oraz abonamenty muszą być umieszczone za przednią szybą pojazdu w sposób 

widoczny.
5. Do opłacenia parkowania, trwającego dłużej niż godzinę można stosować zestaw biletów 

jednorazowych, przy czym każdy bilet należy skasować przez zaznaczenie czasu 
wygaśnięcia biletu poprzedniego.

6. Zwrot abonamentu trzymiesięcznego, sześciomiesięcznego lub dwunastomiesięcznego 
przed upływem jego ważności może nastąpić w przypadku:
a) zbycia pojazdu potwierdzonego przez właściwy organ administracyjny;
b) kradzieży pojazdu potwierdzonej przez właściwą terytorialnie jednostkę Policji 

Państwowej;
c) zniszczenia pojazdu potwierdzonego przez ubezpieczyciela;
d) szczególnie uzasadnionych społecznie wypadkach losowych dotykających właściciela 

pojazdu.
W takim przypadku posiadaczowi abonamentu przysługuje zwrot opłaty za pełne 
niewykorzystane miesiące od dnia zwrotu abonamentu w wysokości proporcjonalnej do 
wniesionej opłaty.



7. Wykupienie abonamentu nie uprawnia do zastrzegania przez nabywcę stałego miejsca do 
parkowania i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń w razie braku  wolnego 
miejsca postojowego.

§ 6.

1. Ustala się zerową stawkę opłaty (abonament bezpłatny) dla pojazdów samochodowych:
1) Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Państwowej 

Straży Pożarnej, Straży Granicznej, pogotowia ratunkowego, służby więziennej, 
urzędów celnych i izb celnych;

2) Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej w Szczecinie, Biura Obsługi Komunikacyjnej 
Osób Niepełnosprawnych, zarządu dróg oraz administratora SPP;

3) osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności, niezdolnych do 
pracy i samodzielnej egzystencji (I grupa inwalidzka);

4) rodziców, opiekunów prawnych osób  niepełnosprawnych do 16 roku życia;
5) opiekunów osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności 

niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji (I grupa) zamieszkałych 
(zameldowanych) wspólnie z osobą niepełnosprawną;

6) inwalidów wojennych;
7) Pionierów Miasta Szczecina, Honorowych Obywateli Miasta Szczecina oraz osób 

wyróżnionych Medalem za Zasługi dla Miasta Szczecina.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust.1 pkt 3-7 obejmuje jeden samochód.
3. Osoby niepełnosprawne, zaopatrzone w kartę parkingową zwolnione są od opłaty za 

parkowanie pojazdów samochodowych w miejscach, wyznaczonych dla samochodów 
osób niepełnosprawnych.

§ 7.

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XLVII/971/01 Rady 
Miasta Szczecina z dnia 17 grudnia 2001 roku w sprawie opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w Szczecinie oraz sposobu ich pobierania.

2. Po wejściu w życie niniejszej uchwały zachowują nadal ważność dotychczas wydane 
abonamenty, które nie podlegają wymianie ani zwrotowi z wyjątkiem przypadku zbycia 
pojazdu potwierdzonego przez właściwy organ administracyjny.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie 14 dni po jej publikacji.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecina.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina

Jan Stopyra


