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Szczecin, dnia 10 stycznia 2020 r.
Poz. 230
UCHWAŁA NR XXII/166/2019
RADY MIASTA ŚWINO UJŚCIE
z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat
za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Miasto Świnoujście
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, poz. 317, Dz. U. z 2019 r. poz. 698, poz.730, poz. 1693, poz. 1716, poz. 1815) oraz
art. 4 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ustala się strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych wydzielone na podstawie
kryterium zapotrzebowania na miejsca parkingowe.
2. Do strefy płatnego parkowania w dzielnicy nadmorskiej zalicza się pasy drogowe następujących ulic:
1) ul. Jana Kasprowicza,
2) ul. Energetyków,
3) ul. Emilii Gierczak,
4) ul. Feliksa Nowowiejskiego,
5) ul. Władysława Orkana,
6) ul. Bolesława Prusa,
7) ul. Kornela Ujejskiego,
8) ul. Stanisława Małachowskiego,
9) ul. Powstańców Śląskich,
10) ul. Stefana Żeromskiego od ul. Powstańców Śląskich do ul. Małachowskiego,
11) ul. Uzdrowiskowa od ul. Trentowskiego do ul. Zdrojowej,
12) ul. Zdrojowa,
13) ul. Bronisława Trentowskiego,
14) ul. Bolesława Chrobrego od ul. Sienkiewicza do ul. Uzdrowiskowej,
15) ul. Juliusza Słowackiego,
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16) ul. Marii Konopnickiej,
17) ul. Henryka Sienkiewicza,
18) ul. Augusta Cieszkowskiego,
19) ul. Elizy Orzeszkowej,
20) ul. Jana Matejki na odcinku od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Juliusza Słowackiego,
21) ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Juliusza Słowackiego,
22) ul. Bolesława Krzywoustego na odcinku od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Juliusza Słowackiego.
3. Do strefy płatnego parkowania w centrum miasta zalicza się pasy drogowe następujących ulic:
l) ul. Bolesława Chrobrego od Armii Krajowej do ul. Piastowskiej,
2) ul. Piastowska od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Konstytucji 3 Maja,
3) ul. Bohaterów Września od ul. Bolesław Chrobrego do ul. Monte Cassino,
4) ul. Monte Cassino od ul. Armii Krajowej do ul. Piastowskiej,
5) ul. Armii Krajowej,
6) ul. Plac Rybaka,
7) ul. Plac Słowiański,
8) ul. Plac Wolności,
9) ul. Plac Kościelny,
10) ul. Jarosława Dąbrowskiego,
11) ul. Józefa Bema,
12) ul. Zaułek Kościelny,
13) ul. Stanisława Staszica od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Rybaki,
14) ul. Rybaki od ul. Stanisława Staszica do ul. Wybrzeże Władysława IV,
15) ul. Marynarzy,
16) ul. Grunwaldzka od ul. Rybaki do ul. Marynarzy,
17) ul. Wybrzeże Władysława IV od ul. Rybaki do ul. Stefana Rogozińskiego,
18) ul. Mieszka I od ul. Jana z Kolna do ul. Bolesława Chrobrego,
19) ul. Jana z Kolna od ul. Mieszka I do ul. Wybrzeże Władysława IV,
20) ul. Konstytucji 3 Maja od ul. Piastowskiej do ul. Dąbrowskiego.
4. Mapy stref płatnego parkowania stanowią załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2.1. Wprowadza się następujące stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego
parkowania w dzielnicy nadmorskiej i w centrum miasta w miesiącach V,VI,VII,VIII,IX:
1) za pierwsze 30 minut postoju

2,00 zł

2) za pierwszą godzinę postoju

3,90 zł

3) za drugą godzinę postoju

4,60 zł

4) za trzecią godzinę postoju

5,50 zł

5) za czwartą i każdą następną rozpoczętą godzinę postoju

3,90 zł
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6) bilet parkingowy dzienny

40,00 zł

7) karta abonamentowa parkingowa miesięczna dla mieszkańca strefy płatnego parkowania
uprawniająca do parkowania przy ulicy, przy której zamieszkuje lub ulicach
w bezpośrednim sąsiedztwie wskazanych przez abonenta

15,00 zł

8) karta abonamentowa parkingowa roczna dla mieszkańca strefy płatnego parkowania
uprawniająca do parkowania przy ulicy, przy której zamieszkuje
lub ulicach w bezpośrednim sąsiedztwie wskazanych przez abonenta

150,00 zł

9) karta abonamentowa parkingowa jednotygodniowa

150,00 zł

10) karta abonamentowa parkingowa dwutygodniowa

250,00 zł

11) karta abonamentowa parkingowa miesięczna dla mieszkańca rozliczającego podatek
dochodowy od osób fizycznych w Świnoujściu

200,00 zł

12) karta abonamentowa parkingowa 5 miesięczna dla mieszkańca rozliczającego podatek
dochodowy od osób fizycznych w Świnoujściu

800,00 zł

13) karta abonamentowa parkingowa miesięczna dla osób nie rozliczających podatku
dochodowego od osób fizycznych w Świnoujściu

500,00 zł

14) karta abonamentowa parkingowa 5 miesięczna dla osób nie rozliczających podatku
dochodowego od osób fizycznych w Świnoujściu

2000,00 zł

2. Wprowadza się następujące stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego
parkowania w dzielnicy nadmorskiej i w centrum miasta w miesiącach: I,II,III,IV,X,XI,XII:
1) za pierwsze 30 minut postoju

1,50 zł

2) za pierwszą godzinę postoju

3,00 zł

3) za drugą godzinę postoju

3,60 zł

4) za trzecią godzinę postoju

4,30 zł

5) za czwartą i każdą następną rozpoczętą godzinę postoju

3,00 zł

6) bilet parkingowy dzienny

20,00 zł

7) karta abonamentowa parkingowa miesięczna dla mieszkańca strefy płatnego parkowania
uprawniająca do parkowania przy ulicy, przy której zamieszkuje lub ulicach
w bezpośrednim sąsiedztwie wskazanych przez abonenta

15,00 zł

8) karta abonamentowa parkingowa roczna dla mieszkańca strefy płatnego parkowania
uprawniająca do parkowania przy ulicy, przy której zamieszkuje
lub ulicach w bezpośrednim sąsiedztwie wskazanych przez abonenta

150,00 zł

9) karta abonamentowa parkingowa jednotygodniowa

80,00 zł

10) karta abonamentowa parkingowa dwutygodniowa

150,00 zł

11) karta abonamentowa parkingowa miesięczna dla mieszkańca rozliczającego podatek
dochodowy od osób fizycznych w Świnoujściu

200,00 zł

12) karta abonamentowa parkingowa 7 miesięczna dla mieszkańca rozliczającego podatek
dochodowy od osób fizycznych w Świnoujściu

1200,00 zł

13) karta abonamentowa parkingowa miesięczna dla osób nie rozliczających podatku
dochodowego od osób fizycznych w Świnoujściu

300,00 zł
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14) karta abonamentowa parkingowa 7 miesięczna dla osób nie rozliczających podatku
dochodowego od osób fizycznych w Świnoujściu

1800,00 zł

3. Dla właściciela pojazdu samochodowego z napędem elektrycznym i hybrydowym, którego emisja CO2
nie przekracza 100g/km ustala się kartę abonamentową roczną w wysokości
5,00 zł
4. Opłaty za parkowanie pojazdów ciężarowych lub pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
3,5 tony w miejscach gdzie zezwalają przepisy ruchu drogowego ustala się jako iloczyn zajętych miejsc i stawek
opłat, o których mowa w ust. 1 i 2.
§ 3. Opłaty za parkowanie w dzielnicy nadmorskiej i w centrum miasta pobiera się w miesiącach
I,II,III,IV,X,XI,XII w godz. od 900 do 1800 oraz w miesiącach V,VI,VII,VIII,IX w godz. od 800 do 2000 od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych.
§ 4. Za nieopłacone parkowanie pobiera się opłatę dodatkową w wysokości:
1) 150 zł;
2) 100 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w ciągu 7 dni od dnia nieopłacenia parkowania.
§ 5. Wpływy z opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP przeznacza się na remont, utrzymanie,
przebudowę i budowę dróg, w tym budowę nowych miejsc postojowych na terenie miasta oraz na komunikację
autobusową.
§ 6. Wprowadza się Regulamin strefy płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Świnoujście, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, który określa sposób organizacji i eksploatacji miejsc parkingowych oraz
sposób pobierania opłat.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście.
§ 8. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Świnoujście do przedstawienia Radzie Miasta Świnoujście do dnia
31 marca każdego następnego roku sprawozdania z realizacji niniejszej uchwały za poprzedni rok kalendarzowy.
§ 9. Z dniem wejścia uchwały w życie traci moc Uchwała Nr XXVII/222/2016 Rady Miasta Świnoujście
z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawki
sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Miasto
Świnoujście (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 4455).
§ 10. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 maja 2020 roku.
Przewodnicząca Rady Miasta
Elżbieta Jabłońska
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/166/2019
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 3 grudnia 2019 r.

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA
W ŚWINOUJŚCIU
Rozdział I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Użyte w niniejszym regulaminie zwrot i wyrażenia należy rozumieć następująco:

2.
3.
4.
5.

6.
7.

1.1. SPP – obszar objęty Strefą Płatnego Parkowania oznakowaną na wjazdach do strefy znakami D-44 “Strefa parkowania” i na wyjazdach znakami D-45 – “Koniec strefy parkowania”. W strefie płatnego
parkowania miejsca dla postoju pojazdu samochodowego wyznacza się znakami pionowymi D-18
„parking” oraz znakami poziomymi: P-18 „stanowisko postojowe”, P-19 „ linia wyznaczająca pas
postojowy”, P-20–stanowisko zastrzeżone „koperta”;
1.2. BSPP – Biuro Strefy Płatnego Parkowania;
1.3. Bilet parkingowy – dokument stwierdzający czas, za jaki opłacono postój pojazdu w SPP;
1.4. Karta abonamentowa parkingowa – dokument stwierdzający wniesienie opłat za parkowanie na określony
czas, zawierający numer ewidencyjny i okres ważności oraz dodatkowo nr rejestracyjny pojazdu i nazwę
ulicy w przypadku osób fizycznych będących właścicielami pojazdu samochodowego, których miejscem
zamieszkania jest obszar SPP, w której osoby te przebywają z zamiarem stałego pobytu;
1.5. Karta abonamentowa specjalna – dokument zawierający numer ewidencyjny, numer rejestracyjny
pojazdu oraz ulicę lub strefę przeznaczony dla pojazdów, którym za parkowanie w SPP przysługuje
zerowa stawka opłat;
1.6. Identyfikator usługi SMS- nalepka do nabycia w BSPP stwierdzająca wniesienie opłaty
za parkowanie pojazdu za pomocą wiadomości tekstowej;
1.7. Mieszkaniec Strefy Płatnego Parkowania – osoba fizyczna, której miejscem zamieszkania jest obszar
SPP, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu;
Parking płatny jest parkingiem niestrzeżonym;
Parkujący na obszarze SPP, na drogach publicznych obowiązani są do uiszczenia opłaty
za parkowanie.
Zwolnione z odpłatności za parkowanie w SPP są pojazdy, o których mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Zerową stawkę opłat za parkowanie wprowadza się dla pojazdów:
5.1. trwale oznakowanych pojazdów Straży Miejskiej, Komunikacji Autobusowej sp. z o.o.
5.2. oznaczonych symbolem osoby niepełnosprawnej; w czasie parkowania kierowca zobowiązany jest do
pozostawienia za przednią szybą samochodu karty parkingowej, wydawanej przez starostę na podstawie
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
5.3. opiekunów osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji zamieszkałych w SPP,
5.4.trwale oznakowanych służb podczas wykonywania obowiązków związanych z konserwacją lub naprawą
urządzeń znajdujących się w pasach drogowych m.in.: pogotowia ciepłowniczego, pogotowia
energetycznego, pogotowia gazowego, pogotowia wodno-kanalizacyjnego,
5.5. przedsiębiorstw i jednostek, z którymi zarządca dróg zawarł umowy dotyczące obsługi technicznej
miasta lub którym wydano decyzje o zezwoleniu na prowadzenie robót w pasie drogowym- w czasie
wykonywania robót lub prac w pasie drogowym,
Osoby i instytucje wymienione w ust. 5 pkt 5.3 , 5.4., 5.5 obowiązane są złożyć do BSPP pisemny wniosek
o wydanie karty abonamentowej specjalnej oraz załączyć kopie dokumentów uprawniających do ubiegania
się o zerową stawkę opłat.
Abonament parkingowy dla osób fizycznych zamieszkujących w obszarze SPP wydawany jest na
udokumentowany wniosek uprawnionego użytkownika drogi. Osoba fizyczna występująca o taki abonament
obowiązana jest przedstawić potwierdzenie zamieszkania, przedstawić dokument stwierdzający, że jest
właścicielem pojazdu, którego prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym
pojazdu lub, że osoba taka dysponuje pojazdem na podstawie umowy leasingu, umowy użyczenia, najmu,
dzierżawy lub umowy kredytu. Osoba fizyczna może ubiegać się o abonament tylko na jeden pojazd
samochodowy.
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8. Osoba występująca o abonament dla mieszkańca zobowiązana jest udokumentować fakt rozliczania podatku
dochodowego od osób fizycznych ze wskazaniem miejsca zamieszkania w Mieście Świnoujście poprzez
przedłożenie do wglądu w siedzibie jednostki upoważnionej jednego z niżej wymienionych dokumentów:
8.1. oryginału pierwszej strony zeznania PIT za rok poprzedni, poświadczonego przez Urząd Skarbowy
w Świnoujściu stosowną pieczęcią (np. prezentatą) lub w przypadku rozliczenia podatku przez Internet
–wydrukowaną pierwszą stroną zeznania PIT za rok poprzedni wraz z wydrukowanym Urzędowym
Potwierdzeniem Odbioru (UPO) i wygenerowanym numerem referencyjnym, zgodnym
z identyfikatorem UPO. w przypadku, w którym osoba występująca o abonament parkingowy dla
mieszkańca nie złożyła jeszcze zeznania podatkowego za rok poprzedni, dopuszcza się możliwość
przedłożenia do wglądu zeznania za rok przypadający przed rokiem poprzednim z zastrzeżeniem, że
wniosek o abonament zostanie złożony w siedzibie jednostki upoważnionej nie później niż do dnia
30 kwietnia bieżącego roku;
8.2. oryginału formularza ZAP-3 (zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem)
złożonego w roku poprzednim lub bieżącym, poświadczonego przez Urząd Skarbowy w Świnoujściu,
w którym wskazano obszar Miasta Świnoujścia jako miejsca zamieszkania i składania zeznania
podatkowego;
8.3. zaświadczenia wydanego przez Urząd Skarbowy potwierdzającego fakt złożenia w roku poprzednim
stosowanego zeznania podatkowego, w którym wskazano obszar Miasta Świnoujścia jako miejsca
zamieszkania i składania zeznania podatkowego.
9.W przypadku uszkodzenia pojazdu, na który wydany został abonament dla mieszkańca, dopuszcza się
możliwość wymiany takiego abonamentu w trakcie jego obowiązywania na abonament zastępczy z wpisanym
numerem rejestracyjnym pojazdu zastępczego, po łącznym spełnieniu niżej wymienionych warunków:
9.1. przedstawienia przez wnioskodawcę dokumentu potwierdzającego szkodę pojazdu (notatka policyjna,
zgłoszenie szkody potwierdzone przez ubezpieczyciela, zaświadczenie z zakładu naprawczego);
9.2. okazania imiennej umowy z ubezpieczycielem lub serwisem naprawczym lub innego dokumentu
potwierdzającego wydanie pojazdu zastępczego na określony termin;
9.3. zwrotu pierwotnego abonamentu dla mieszkańca Strefy.
10. Abonament na pojazd zastępczy wydawany jest na okres użytkowania pojazdu zastępczego, nie dłuższy
jednak niż termin obowiązywania abonamentu pierwotnego.
11. Abonament, o którym mowa w ust. 9 pkt 9.3., przechowywany jest w siedzibie jednostki upoważnionej
i oddawany wnioskodawcy wyłącznie po uprzednim zwrocie abonamentu tymczasowego.
12. Dopuszcza się, z zastrzeżeniem pkt 12.2, wydanie na pisemny wniosek zainteresowanego, duplikatu
abonamentu parkingowego w okresie jego obowiązywania, w przypadku jego udokumentowanej utraty
(kradzieży, zniszczenia, zagubienia itp.).
12.1. Termin ważności wydanego duplikatu abonamentu parkingowego i numer rejestracyjny pojazdu,
w stosunku do dokumentu pierwotnego, nie ulegają zmianie.
12.2. W przypadku utraty (kradzieży, zniszczenia, zagubienia itp.) abonamentu parkingowego bez
wpisanego numeru rejestracyjnego, duplikatu abonamentu parkingowego nie wydaje się.
13. W przypadku pojazdu z napędem elektrycznym oraz pojazdów hybrydowych wymagane jest przedłożenie
następujących dokumentów
a) dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego z wpisem, że pojazd posiada napęd hybrydowy,
b) świadectwo zgodności WE bądź świadectwo homologacji potwierdzające emisję CO2 w warunkach
miejskich nie przekraczającą 100g/km – w przypadku pojazdów hybrydowych,
c) umowa leasingu lub inna umowa uprawniająca kierującego do korzystania z pojazdu
Rozdział II. CZAS OBOWIĄZYWANIA I WYSOKOŚĆ OPŁAT W SPP
Wysokość stawek opłaty w SPP oraz czas ich obowiązywania ustala Rada Miasta.
Rozdział III. REALIZACJA OPŁAT W SPP
1. Parkujący w SPP opłaca postój:
1.1. poprzez wykupienie biletu parkingowego za kwotę odpowiadającą przewidywanemu czasowi parkowania
lub
1.2. poprzez wykupienie w BSPP karty abonamentowej parkingowej lub
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1.3. wysłanie wiadomości tekstowej SMS.
2. Kierujący pojazdem obowiązany jest umieścić bilet parkingowy, kartę abonamentową lub identyfikator SMS
za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu, w sposób nie budzący wątpliwości
i umożliwiający kontrolę wniesionej opłaty.
3. Niewykorzystanie biletu parkingowego na jednym z płatnych parkingów obszaru parkowania upoważnia do
jego użycia na innych parkingach w ramach opłaconego limitu czasu w tym obszarze.
4. Wykupienie karty abonamentowej parkingowej upoważnia do nieograniczonego postoju na dowolnym
ogólnodostępnym miejscu parkingowym, lecz nie stanowi podstawy do roszczeń w związku z brakiem
wolnych miejsc postojowych.
Rozdział IV. NIEOPŁACENIE POSTOJU
W przypadku nie uiszczenia opłaty, o której mowa w § 4 w terminie 14 dni, od dnia otrzymania wezwania do
zapłaty za nieopłacony postój, ściągnięcie należności nastąpi w trybie przepisów ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Rozdział V. REKLAMACJE
Kierujący lub właściciel pojazdu, kwestionujący zasadność wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej, może
złożyć reklamację w terminie 7 dni (kalendarzowych), liczonych od dnia następnego po:
- wystawieniu dokumentu opłaty dodatkowej i umieszczeniu go pod wycieraczką przedniej szyby pojazdu, albo
- doręczeniu wezwania (jeżeli wcześniej reklamacja nie była wnoszona).
Złożenie reklamacji zawiesza obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej do czasu uzyskania odpowiedzi.
Reklamacje należy wnieść pisemnie do Prezydenta Miasta Świnoujście.
Rozdział VI. KONTROLA POJAZDÓW W SPP
1.
2.

Upoważnieni pracownicy BSPP legitymujący się odpowiednim upoważnieniem i identyfikatorem,
działając w oparciu o Regulamin SPP, mają prawo do kontroli uiszczenia opłat w SPP.
Do obowiązków służby parkingowej należy :
2.1. kontrola opłat za postój w SPP,
2.2. wystawianie wezwań do uiszczenia opłaty z powodu nieopłaconego postoju lub postoju ponad
opłacony czas.
Rozdział VII. BIURO STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

BSPP wykonuje zadania określone w umowie na zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania na
terenie Gminy Miasto Świnoujścia, a w szczególności :
1) wydaje i pobiera opłaty za wydanie kart abonamentowych parkingowych oraz kart abonamentowych
specjalnych,
2) pobiera opłaty za nieopłacone parkowanie,
3) gromadzi dane dostarczane przez służbę parkingową na temat nieopłaconego postoju,
4) przekazuje do Urzędu Miasta Świnoujście wykaz nieopłaconych w terminie opłat w celu przeprowadzenia
postępowania w trybie egzekucji administracyjnej,
5) prowadzi dokładną ewidencję wydanych kart abonamentowych parkingowych, kart abonamentowych
specjalnych, sprzedanych miejsc postojowych oraz dokonuje z Urzędem Miasta Świnoujście rozliczenia
z opłat za parkowanie,
6) przedstawia Prezydentowi Miasta wnioski dotyczące sposobu realizacji SPP w Świnoujściu,
7) dba o oznakowanie pionowe miejsc postojowych w SPP,
8) dba o utrzymanie czystości i porządku miejsc postojowych w SPP.
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