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Nasz znak: BIP-S.1431.10.2022.MŁ 

 

 W odpowiedzi na wniosek złożony drogą elektroniczną w dniu 26 stycznia 
.2022 r. o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie ustawy z dnia                        
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  w nawiązaniu do naszego 
pisma z dnia 4 lutego 2022 r., uprzejmie informuję: 

1. W Urzędzie Miasta Szczecin w 2021 r. zarejestrowano 6054 samochodów 
osobowych. 

2. W Urzędzie Miasta Szczecin w 2021 r. wyrejestrowano 4102 samochodów 
osobowych. 

3. W ramach gminnych inwestycji realizowanych przez jednostki organizacyjne 
UM w 2021 r. wybudowano łącznie 49 miejsc parkingowych. 

4. Podstawowymi regulacjami w zakresie uprawnień straży miejskiej                           
do unieruchamiania pojazdów oraz  nakładania grzywien są przepisy ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2021 poz. 1763), w tym art. 10 i 11 
ust. 1 pkt 2; ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. ( Dz. U.              
z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720, 1641, 1997, 2165, 2269), w tym na podstawie art. 
129 b ust. 2 pkt 2 tejże ustawy strażnicy miejscy są uprawnieni do wykonywania 
kontroli ruchu drogowego wobec uczestnika ruchu naruszającego przepisy                         
o zatrzymaniu lub postoju pojazdów. W myśl art. 130 a ust. 8 i 9 ww. ustawy pojazd 
może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół                    
w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz 
nieutrudniającego ruchu lub niezagrażającego bezpieczeństwu. Pojazd unieruchamia 
Policja lub straż gminna (miejska).  

Ogólne podstawy do nakładania mandatów przez strażników reguluje 
natomiast rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                                 
z 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są 
uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (DZ. U. z 2003 r. Nr 
208 poz. 2026 z późn. zm.), zmienione rozporządzeniem z dnia 30 lipca 2021 r.                
(Dz. U. z 2021 poz. 1483).  
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Wysokość mandatów określa rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2021 r.                       
w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane 
rodzaje wykroczeń (Dz. U. 2021 poz. 2484).  

5. Postępowanie przed organami administracji publicznej                                   
w indywidualnych sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej 
normuje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. 2021 r. poz. 735, 1491, 2052) wraz z ustanowionymi tam zasadami 
postępowania.  
 
 

 

 

 


