
UCHWAŁA NR XXXVI/1005/22 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 

w sprawie petycji dot. zmiany przepisów dot. strefy płatnego parkowania, umożliwiających 
skorzystanie z opłaty zryczałtowanej dla osoby zamieszkującej w obszarze SPP przez 
mieszkańców budynku Swarożyca 1a w Szczecinie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 18 b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) w związku 
art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji Pana w sprawie zmiany przepisów dot. strefy 
płatnego parkowania, umożliwiających skorzystanie z opłaty zryczałtowanej dla osoby zamieszkującej 
w obszarze SPP, jednakże pod adresem wyłączonym z jej obszaru Rada Miasta Szczecin wyraża wolę 
uwzględnienia postulatów zawartych we wniesionej petycji . 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miasta do zawiadomienia strony wnoszącej petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
UZASADNIENIE 

W dniu 14 października 2021 r. wpłynęła do Rady Miasta Szczecin petycja Pana 
 zam. w Szczecinie przy ul. , w sprawie zmiany przepisów dot. strefy 

płatnego parkowania, umożliwiających skorzystanie z opłaty zryczałtowanej dla osoby zamieszkującej 
w obszarze SPP przez mieszkańców budynku  w Szczecinie. Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji RM odbyła dwa posiedzenia w przedmiotowej sprawie w dniu 15 listopada 2021 r. 
i 17 stycznia 2022 r. W oparciu o posiadane materiały, dyskusję z udziałem wnioskodawcy petycji 
oraz przedstawicieli Miasta  - Komisja uznała, że petycja jest zasadna. Obecnie mieszkańcy bloku 
przy ul. , jako jedyni mieszkańcy w ciągu ul.  zostali wykluczeni 
z możliwości skorzystania z opłaty zryczałtowanej przysługującej dla mieszkańców zamieszkujących 
obszar Strefy Płatnego Parkowania. Ponadto, po zapoznaniu się z opracowaną przez Spółkę 
Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. Z o.o. „Analizą nieruchomości położonych na obszarze granicy 
SPP w Szczecinie z administracyjnie przypisanymi adresami do ulicy przyległej” – Komisja uznała za 
zasadną zmianę załącznika  Nr 2 do uchwały Nr XXI/661/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 września 
2020 r. rozszerzającego wykaz dróg publicznych (ulic) położonych w SPP. 

   

   
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin 

 
 

Renata Łażewska 
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