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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia .................... 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie  ustalenia zasad korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego 
położonego w rejonie Placu Orła Białego w Szczecinie oraz wysokości opłat za parkowanie 

pojazdów na tym parkingu 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, 2020), Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XIII/473/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 
2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego położonego 
w rejonie Placu Orła Białego w Szczecinie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tym 
parkingu (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2020 r. poz. 495) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Parking jest płatny w godzinach od 8 do 22, przez wszystkie dni w tygodniu, w tym także 
w dni ustawowo wolne od pracy, z wyjątkiem okresu obowiązywania na obszarze Miasta 
Szczecin stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego 
wprowadzonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.”. 

§ 2. Okres ważności  kart dojazdowych Stare Miasto – Parking ulega wydłużeniu o okres 
obowiązywania na obszarze Miasta Szczecin stanu zagrożenia epidemicznego w związku 
z zakażeniami  wirusem SARS-CoV-2. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.

Id: 62A384FC-BC27-42A6-92B1-1602B7861126. Projekt Strona 1



UZASADNIENIE

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) zasadnym jest
wprowadzenie zmian w obowiązującej Uchwale Nr XIII/473/19w związku z zagrożeniem
na obszarze Gminy Miasto Szczecin epidemicznym wirusem SARS-CoV-2.
Zmiana ta ma na celu zminimalizowanie częstotliwości bezpośrednich kontaktów mieszkańców
przez ograniczenie korzystania z komunikacji zbiorowej na rzecz indywidualnych środków
transportu.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, albowiem wymaga tego interes państwa
z uwagi na okoliczności wskazane wyżej, a zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją
temu na przeszkodzie.

Skutki finansowe wdrożenia ograniczenia pobierania opłat na parkingu Placu Orła Białego,
jak i części ulicy Koński Kierat wynoszą dziennie średnio 3 848,46 zł.
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