
UCHWAŁA NR XXIV/638/08 
Rady Miasta Szczecin 
z dnia 28 lipca 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 § 5 uchwały 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) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w ust.1 pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) opłata zryczałtowana 6 miesięczna dla mieszkańca strefy  48 zł,” 

2) w ust. 1 pkt 3 lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) opłata zryczałtowana 12 miesięczna dla mieszkańca strefy  96 zł.” 

3) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Opłata zryczałtowana, określona w ust. 4, uprawnia do parkowania na ulicy, przy której 
zameldowana jest osoba uprawniona lub ulicy przyległej.” 

§ 1 a. 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) dodaje się § 5a w brzmieniu: 

„§ 5a. 1. Zwalnia się od opłaty za parkowanie do 10 minut rodziców i opiekunów dzieci 
uczęszczających do placówek szkolnych, wychowawczych, opiekuńczych zlokalizowanych w 
strefie, którzy poruszają się pojazdami samochodowymi zaopatrzonymi w zegary z 
zaznaczoną godziną rozpoczęcia postoju, które muszą być umieszczone za przednią szybą 
pojazdu w sposób widoczny. 

2. Zegary, o których mowa w ust. 1 waŜne są przez rok i moŜna je nabyć w biurze strefy 
w cenie 25 zł, po przedłoŜeniu zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do placówki, określonej 
w ust. 1, wystawionego przez kierownictwo tej placówki. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy parkowania na ulicy lub części ulicy w 
rejonie zlokalizowania placówki szkolnej, wychowawczej, opiekuńczej oznaczonej 
odpowiednim znakiem informacyjnym: „placówka szkolna, wychowawcza, oświatowa”, do 
której uczęszcza dziecko osoby, określonej w ust. 1” 

§ 2. Zwrot niewykorzystanej opłaty zryczałtowanej, o której mowa w § 5 ust. 4, 
wniesionej przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały, następuje w kasie biura strefy, na 
pisemny wniosek osoby uprawnionej, w wysokości proporcjonalnej do wniesionej opłaty 



§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin. 

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

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 
 

Bazyli Baran 
 

 


