
UCHWAŁA NR XVI/438/07
Rady Miasta Szczecin

z dnia 21 grudnia 2007 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); 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 wprowadza się 
następujące zmiany:

a) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) strefie – rozumie się przez to strefę płatnego parkowania pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w Mieście Szczecin oznaczoną właściwymi 
znakami drogowymi.”

b) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa dzieli się na podstrefy, o zróżnicowanych opłatach za parkowanie:
1) A – oznakowana pionowym znakiem drogowym D-44, określonym

w załączniku do rozporządzenia, z umieszczoną dodatkową informacją o treści 
„Podstrefa A”.

2) B – oznakowana pionowym znakiem drogowym D-44, określonym
w załączniku do rozporządzenia, z umieszczoną dodatkową informacją o treści 
„Podstrefa B”.

3) C – oznakowana pionowym znakiem drogowym D-44, określonym
w załączniku do rozporządzenia, z umieszczoną dodatkową informacją o treści 
„Podstrefa C”.”

c) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się opłatę zryczałtowaną w wysokości określonej w ust. 1 pkt 3 lit a-c, z 
zastrzeżeniem § 8 ust. 1 pkt 2 i 3 dla pojazdów samochodowych osób 
niepełnosprawnych”.

d) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Opiekunowie osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności i 
obniżonej sprawności ruchowej, zameldowani wspólnie z osobą niepełnosprawną na 
pobyt stały uiszczają opłatę zryczałtowaną w wysokości określonej w ust. 1 pkt 3 lit. 
a-c”.



e) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 3 posiadaczowi abonamentu lub 
opłaty zryczałtowanej zwraca się opłatę od dnia zwrotu abonamentu (nalepki) lub 
opłaty zryczałtowanej (nalepki) w wysokości proporcjonalnej do wniesionej opłaty”.

f) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się zerową stawkę opłat dla samochodów zaopatrzonych w kartę 
parkingową lub dla pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób 
niepełnosprawnych za parkowanie w miejscu przeznaczonym dla pojazdu 
samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności 
ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącym taką osobę”.

g) w § 10 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Abonamenty i opłaty zryczałtowane zakupione przed wejściem w życie uchwały 
zachowują ważność”.

§ 1a. W załączniku do uchwały Nr XV/411/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 
listopada 2007r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich 
pobierania, wprowadza się następujące zmiany:

1) dotychczasowy pkt III otrzymuje numerację II,

2) w pkt II ppkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) ul. Piłsudskiego od pl. Odrodzenia do pl. Sprzymierzonych,”

3) w pkt II ppkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) ul. Piłsudskiego od ul. Matejki do al. Wyzwolenia,”

§ 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 życie z dniem 1 lutego 2008 r.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Bazyli Baran


