
UCHWAŁA NR XIII/269/03
Rady Miasta Szczecina
z dnia 01 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania

Na podstawie art.13 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 b ust. 1, 2, 3, 4 i 5 oraz art. 13 f ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2000 r. Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 
958 z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. 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 oraz z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i 721, Nr 200, poz.1953); Rada Miasta Szczecina uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) SPP - rozumie się przez to strefę płatnego parkowania na drogach publicznych w 
Mieście Szczecinie.
2) osobie niepełnosprawnej - rozumie się przez to osobę o obniżonej sprawności 
ruchowej, zaopatrzoną w kartę parkingową. 

§ 2. Ustala się strefę płatnego parkowania na drogach publicznych w Mieście Szczecinie, 
której obszar określa załącznik do uchwały.

§ 3. Parkowanie pojazdów samochodowych w SPP jest płatne w dni robocze w godzinach 
od 8°° do 17°°.

§ 4. Opłaty za parkowanie w SPP uiszcza się w formie biletu, abonamentu lub ryczałtu.

§ 5. Wprowadza się następujące opłaty za parkowanie w SPP pojazdów samochodowych: 

1) opłaty jednorazowe:
a) za pół godziny parkowania - 1 zł
b) za pierwszą godzinę parkowania - 2 zł
c) za pierwsze dwie godziny parkowania - 4,20 zł
d) za pierwsze trzy godziny parkowania - 6,50 zł
e) za czwartą i kolejne godziny parkowania - 2 zł

2) opłaty abonamentowe:
a) jednodniowe - 10 zł
b) jednotygodniowe - 30 zł
c) dwutygodniowe - 50 zł
d) miesięczne - 80 zł
e) trzymiesięczne -         100 zł
f) sześciomiesięczne -         180 zł 
g) dwunastomiesięczne -         350 zł 

3) opłaty zryczałtowane dla osób niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem § 9 ust.1 pkt 2 i 3, 
będących właścicielami pojazdów samochodowych oraz opiekunów osób 
niepełnosprawnych określonych w § 9 ust.1 pkt 2 i 3:

a) trzymiesięczna - 19 zł



b) sześciomiesięczna - 37,50 zł
c) dwunastomiesięczna - 75 zł,

4) opłaty abonamentowe, o których mowa w pkt. 2 lit. f) i g) pomniejsza się o 50% w 
przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania i 
zameldowania na pobyt stały w granicach strefy płatnego parkowania.

§ 6. Wprowadza się następujące nominały biletów:
1) jednorazowych: 1zł, 2 zł, 4,20 zł i 6,50 zł
2) abonamentów: 10 zł, 30 zł, 50 zł, 80 zł, 100 zł, 180 zł i 350 zł.

§ 7.1. Opłatę za parkowanie uiszcza się przed rozpoczęciem parkowania bez uprzedniego 
wezwania poprzez:

1) wykupienie biletu oraz czytelne, jednoznaczne i trwałe jego skasowanie 
przez zakreślenie znakami "X" miesiąca, dnia, godziny i minuty (z 
dokładnością do 5 minut) rozpoczęcia postoju, 
2) wykupienie abonamentu,
3) wniesienie opłaty zryczałtowanej.

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, abonament oraz dowód uiszczenia opłaty zryczałtowanej muszą być umieszczone za 
przednią szybą pojazdu w sposób widoczny.
5. Do opłacenia parkowania trwającego dłużej niż 3 godziny można stosować zestaw biletów 
jednorazowych, przy czym każdy bilet należy skasować przez zaznaczenie czasu wygaśnięcia 
biletu poprzedniego.

§ 8. 1. Zwrot abonamentu i opłaty zryczałtowanej za okresy trzymiesięczne, 
sześciomiesięczne i dwunastomiesięczne przed upływem ich ważności może nastąpić w 
przypadku:

1) zbycia pojazdu potwierdzonego przez właściwy organ administracyjny,
2) kradzieży pojazdu potwierdzonej przez Policję,
3) wyrejestrowania pojazdu.

2. W przypadkach określonych w ust.1 posiadaczowi abonamentu zwraca  się opłatę za pełne 
niewykorzystane miesiące od dnia zwrotu abonamentu w wysokości proporcjonalnej do 
wniesionej opłaty.
3. Na zasadach określonych w ust.1 i  2 zwraca się opłatę zryczałtowaną.

§ 9.1. Ustala się zerową stawkę opłaty dla pojazdów samochodowych:
1) Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Straży Miejskiej w Szczecinie, 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, urzędów administracji 
rządowej,
2) osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji,
3) rodziców, opiekunów prawnych osób  niepełnosprawnych do 16 roku życia;
4) opiekunów osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu 
niepełnosprawności niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji 
zameldowanych wspólnie z osobą niepełnosprawną;
5) inwalidów wojennych;



6) Pionierów Miasta Szczecina, Honorowych Obywateli Miasta Szczecina oraz 
osób wyróżnionych Medalem za Zasługi dla Miasta Szczecina;
7) Przewodniczący Rad Osiedlowych Miasta Szczecina.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust.1 pkt 2-7, obejmuje jeden samochód.

§ 10.1. Ustala się zerową stawkę opłaty za korzystanie w SPP z zastrzeżonego stanowiska 
postojowego (koperta) na prawach wyłączności dla pojazdów samochodowych:
1) Policji,
2) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
3) Agencji Wywiadu,
4) Państwowej Straży Pożarnej,
5) Straży Granicznej,
6) pogotowia ratunkowego,
7) Służby Więziennej,
8) Służby Celnej,
9) Urzędu Miejskiego w Szczecinie,
10) Straży Miejskiej w Szczecinie,
11) urzędów administracji rządowej.

2. Ustala się zerową stawkę opłaty dla osób niepełnosprawnych zaopatrzonych w kartę 
parkingową za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP w miejscach wyznaczonych dla 
osób niepełnosprawnych.

§ 11. 1.Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych 
na drogach publicznych w SPP wynosi 20 zł.
2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, uiszcza się w biurze SPP lub na rachunek bankowy.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina

Jan Stopyra



Załącznik do uchwały Nr XIII/269/03
Rady Miasta Szczecina z dnia 01 grudnia 2003 r.

Strefa płatnego parkowania /SPP/ na drogach publicznych Miasta Szczecina obejmuje 
następujące ulice:

1) ul. Korsarzy – od ul. Mariackiej do ul. Farnej
2) pl. Orła Białego
3) ul. Mariacka
4) ul. Staromłyńska
5) ul. Tkacka
6) ul. Farna
7) ul. Sołtysia
8) ul. Grodzka – od ul. Tkackiej do ul. Sołtysiej
9) ul. Łaziebna
10) ul. Koński Kierat
11) pl. Żołnierza Polskiego
12) ul. Małopolska - od ul. Matejki do pl. Lotników
13) ul. Mazowiecka
14) al. Wyzwolenia - od pl. Żołnierza do ul. Rayskiego i ul. Malczewskiego 
15) ul. Roosevelta
16) al. Niepodległości
17) ul. Kaszubska – od ul. Narutowicza do ul. Czackiego oraz od ul. Stoisława do pl. Lotników
18) ul. Św. Wojciecha
19) ul. Więckowskiego
20) ul. Bogurodzicy
21) ul. Obrońców Stalingradu
22) ul. Rayskiego 
23) ul. Monte Cassino - od pl. Zamenhofa do ul. Szymanowskiego
24) ul. Śląska 
25) ul. Jagiellońska - od pl. Lotników do al. Bohaterów Warszawy
26) ul. Mazurska 
27) al. Jedności Narodowej 
28) ul. Piłsudskiego
29) al. Wojska Polskiego od pl. Zwycięstwa do ul. Niedziałkowskiego
30) ul. Bogusława X - od ul. Łokietka do pl. Zamenhofa
31) ul. Ściegiennego - od ul. Królowej Jadwigi do al. Bohaterów Warszawy
32) ul. Królowej Jadwigi - od ul. Ściegiennego do ul. Łokietka
33) ul. Bohaterów Getta Warszawskiego
34) ul. Małkowskiego
35) ul. Krzywoustego - od pl. Zwycięstwa do al. Bohaterów Warszawy
36) ul. Łokietka
37) ul. Kopernika - od pl. Zwycięstwa do ul. Łokietka
38) ul. Bema
39) ul. Pułaskiego - od al. Bohaterów Warszawy do ul. Sikorskiego
40) al. Bohaterów  Warszawy - od ul. Sikorskiego do ul. 5-go Lipca
41) ul. Bolesława  Śmiałego



42) ul. Żółkiewskiego
43) ul. Chodkiewicza
44) ul. Pocztowa
45) ul. 5-go Lipca - od pl. Sprzymierzonych do ul. Tarczyńskiego
46) ul. Garncarska
47) ul. Mickiewicza - od ul. Tarczyńskiego do al. Wojska Polskiego
48) al. Piastów - od pl. Kościuszki do pl. Sprzymierzonych
49) pl. Rodła
50) pl. Kościuszki
51) pl. Hołdu Pruskiego
52) pl. Lotników
53) pl. Zwycięstwa
54) pl. Mariacki
55) Brama Portowa
56) pl. Grunwaldzki
57) pl. Odrodzenia
58) pl. Sprzymierzonych
59) pl. Zgody
60) pl. Zamenhofa
61) ul. Wielkopolska
62) ul. Podhalańska
63) ul. Kujawska
64) ul. Partyzantów
65) ul. Matejki - od pl. Hołdu Pruskiego do ul. Piłsudskiego
66) ul. Stoisława
67) ul. 3-go Maja - od ul. Partyzantów do ul. Narutowicza
68) ul. Korzeniowskiego - od pl. Zawiszy Czarnego /jezdnia północna/ do ul. Dworcowej
69) ul. Drzymały
70) pl. Batorego
71) ul. Śniadeckich 
72) ul. Czackiego - od ul. Kaszubskiej do ul. 3-go Maja
73) ul. Potulicka  - od pl. Zwycięstwa do ul. Narutowicza
74) ul. Staromiejska - od ul. Grodzkiej do ul. Wyszyńskiego
75) ul. Dworcowa - od ul. 3-go Maja do ul. Korzeniowskiego
76) ul. Narutowicza - od ul. 3 Maja do ul. Potulickiej
77) pl. Zawiszy Czarnego / jezdnia północna / 
78) ul. Kolumba - od wiaduktu do pętli autobusowej przy Dworcu Głównym.
79) Bulwar Piastowski - od wiaduktu do pętli autobusowej przy Dworcu Głównym 
80) ul. Felczaka - od ul. Wąskiej do ul. Monte Cassino
81) ul. Odrowąża
82) parking u zbiegu ulic Odrowąża, Herbowej i Szymanowskiego
83) ul. Szymanowskiego
84) pl. Armii Krajowej
85) ul. Moniuszki – od ul. Szymanowskiego do ul. P.Skargi 
86) ul. Ogińskiego – od ul. Szymanowskiego do ul. P. Skargi ”. 
87) ul. Niedziałkowskiego - od ul. Wąskiej do al. Wojska Polskiego
88) Wały Chrobrego 
89) ul. Jarowita
90) ul. Henryka Pobożnego – od ul. Małopolskiej do ul. Zygmunta Starego
91) ul. Wawelska – od ul. Henryka Pobożnego do Wałów Chrobrego



92) ul. Starzyńskiego – od ul. Małopolskiej do ul. Zygmunta Starego
93) pl. Piotra i Pawła
94) ul. Zygmunta Starego
95) ul. Szczerbcowa – od ul. Henryka Pobożnego do Wałów Chrobrego.”


