
UCHWAŁA NR XXI/660/20 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia 22 września 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, poz. 492), Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XII/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, 496, 2211, 3077) wprowadza się następujące zmiany:  

1) Załącznik Nr 1 do uchwały § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„Regulamin płatnego parkingu niestrzeżonego położonego na nieruchomościach położonych 
w Szczecinie w ciągu ul. Staromłyńskiej, oznaczonej jako działka nr 32/5 obręb 1037 oraz 
w ciągu ul. Koński Kierat, oznaczonej jako działka nr 33/2 obręb 1037.”; 

2) Załącznik Nr 1 do uchwały § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Wysokość opłaty za kartę dojazdową Stare Miasto – parking wynosi: 
a. karta dojazdowa Stare Miasto - parking 6 miesięczna - 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt  
złotych), 
 
b. karta dojazdowa Stare Miasto – parking 12 miesięczna 360,00 zł (słownie: trzysta 
sześćdziesiąt złotych).”. 

§ 2. Karty dojazdowe Stare Miasto – parking zakupione przed wejściem w życie uchwały 
zachowują swoją ważność. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 31 marca 2021 r. 

 

  
 Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin 

 
 

Renata Łażewska 
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