
 
 

UCHWAŁA NR LVIII/434/23 
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia stawek opłat i sposobu ich pobierania na 
drogach publicznych na terenie miejscowości Trzebiatów 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 
poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1693, 1768, 1783 i 2185) Rada Miejska w Trzebiatowie uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się strefę płatnego parkowania (zwaną dalej SPP) pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych na terenie miejscowości Trzebiatów. 

2. Wykaz dróg publicznych (ulic) położonych w SPP miejscowości Trzebiatów, zawiera załącznik Nr 1 do 
uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się następujące stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych: 

1) bilety 

Lp. Opłaty jednorazowe Kwota w zł 
1. za pierwsze pół godziny parkowania 2,00 
2. za pierwszą godzinę parkowania 4,00 
3. za drugą godzinę parkowania 4,80 
4. za trzecią godzinę parkowania 5,70 
5. za czwartą i każdą następną rozpoczętą godzinę parkowania 4,00 

2) opłaty abonamentowe 

Lp. Opłaty abonamentowe Kwota w zł 
1. Karta abonamentowa miesięczna 100,00 

2. Opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania pobiera się przez cały rok w dni robocze od 
poniedziałku do piątku z tym, że w okresie od 01 września do 31 maja w godzinach 08:00 – 16:00, a w okresie 
od 

1 czerwca do 31 sierpnia w godzinach 08:00 – 18:00. 

3. Miejsca postojowe objęte obowiązkiem wnoszenia opłat w strefie płatnego parkowania nie są strzeżone. 

4. Stawki opłat dotyczą postoju jednego pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania. Na 
podstawie biletu można parkować w całym obszarze strefy. 
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5. Abonament nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do roszczeń 
w przypadku braku miejsc postojowych. Abonament może wykupić osoba fizyczna na jeden pojazd 
samochodowy niezależnie od liczby posiadanych pojazdów. 

6. W sytuacjach nadzwyczajnych upoważnia się Burmistrza Trzebiatowa do zawieszenia pobierania opłat 
w strefie płatnego parkowania. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. imprezy masowe, roboty drogowe) możliwe jest 
czasowe wyłączenie funkcjonowania płatnych miejsc postojowych na całym obszarze lub części strefy płatnego 
parkowania. 

§ 3. Wprowadza się zerową stawkę opłaty za parkowanie w SPP dla następujących użytkowników dróg 
publicznych: 

1) kierujących osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub osób przewożących osoby 
niepełnosprawne, posiadających kartę parkingową, o której mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. 
Prawo o ruchu drogowym, parkujących wyłącznie w miejscach oznakowanych znakiem pionowym D-18 
„parking” z tabliczką T-29 i oznakowaniem poziomym zawierającym znak P-24 „miejsce dla osoby 
niepełnosprawnej”, 

2) służb gminnych  i służb technicznych tj.: pogotowie gazowe, energetyczne, wodno-kanalizacyjne, 
telekomunikacyjne – na czas usuwania skutków awarii, 

3) pracowników: podmiotów leczniczych, stacji sanitarno-epidemiologicznych, dojeżdżających samochodami 
prywatnymi w obszar SPP – na czas prowadzenia akcji w związku ze stanem epidemii wywołanej wirusem 
SARS-CoV-2. 

§ 4. 1. Opłatę za parkowanie uiszcza się z góry za przewidywany okres postoju. 

2. Opłatę za parkowanie należy wnieść bezzwłocznie, z chwilą zajęcia miejsca parkingowego. 

3. Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za parkowanie lub dokument uprawniający do bezpłatnego 
parkowania (np. karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej lub karta abonamentowa) kierujący pojazdem 
winien umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie jego 
pierwszej strony. 

§ 5. 1. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w SPP pobiera się opłatę w wysokości 200,00 zł. Za 
przekroczenie czasu opłaconego parkowania w SPP pobiera się opłatę w wysokości 100,00 zł. 

2. Po stwierdzeniu niewniesienia należnej opłaty za parkowanie, wystawiane jest wezwanie do uiszczenia 
opłaty dodatkowej. 

3. Oryginał wezwania do uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 2 umieszcza się za wycieraczką pojazdu, 
a kopię załącza do akt sprawy. 

4. Opłatę dodatkową zobowiązany uiszcza na konto wskazane w wezwaniu w terminie do 14 dni od 
wystawienia wezwania. W przypadku, kiedy nałożona opłata zostanie opłacona w terminie 7 dni roboczych od 
dnia wystawienia wezwania, opłata dodatkowa, w przypadku za nieuiszczenie opłaty za parkowanie wynosi 
100,00 zł, a w przypadku opłaty za przekroczenie czasu opłaconego parkowania wynosi 80,00 zł. 

§ 6. Szczegółowe zasady korzystania z parkingów w SPP określa Regulamin, stanowiący załącznik Nr 2 do 
uchwały. 

§ 7. Tracą moc uchwały: 

1) Nr VII/58/07 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia Stref  Płatnego 
Parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz sposobu ich 
pobierania, 

2) Nr XXXIII/319/09 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 kwietnia 2009r. o zmianie uchwały 

w sprawie ustalenia Stref  Płatnego Parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych oraz sposobu ich pobierania, 

3) Nr L/466/10 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 września 2010r. o zmianie uchwały 
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w sprawie ustalenia Stref  Płatnego Parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych oraz sposobu ich pobierania, 

4) Nr XXII/181/12 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 31 maja 2012r. o zmianie uchwały w sprawie 
ustalenia Stref  Płatnego Parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych oraz sposobu ich pobierania, 

5) Nr XXXIII/316/17 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 27 kwietnia 2017r. o zmianie uchwały 

w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych oraz sposobu ich pobierania, 

6) NR XLVI/397/18 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 lutego 2018r. o zmianie uchwały 

w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych oraz sposobu ich pobierania. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzebiatowa. 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

   
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
 

Mirosław Makarewicz 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr LVIII/434/23 
Rady Miejskiej w Trzebiatowie  
z dnia 26 stycznia 2023 r. 

 
 

Określenie obszaru strefy płatnego parkowania 
 

Strefa płatnego parkowania obejmuje następujące ulice na terenie miejscowości Trzebiatów: 
 

− ul. Rynek (dz. nr 176 i dz. nr 219); 

− ul. Juliusza Słowackiego od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Głęboką  
(dz. nr 197); 

− ul. Wincentego Witosa (dz. nr 178); 

− ul. Wojska Polskiego od skrzyżowania z ul. Rynek do skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza 
(dz. nr 167). 
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Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LVIII/434/23 
Rady Miejskiej w Trzebiatowie  
z dnia 26 stycznia 2023 r. 

 
REGULAMIN 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady obowiązujące przy parkowaniu pojazdów samochodowych 
na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (dalej zwaną SPP) miejscowości 
Trzebiatów. 

2. Opłaty za czas postoju uiszcza się poprzez wykupienie biletu parkingowego w parkomacie tj. w 
urządzeniu kasująco-rejestrującym lub u inkasenta parkingowego bądź wykupienie karty 
abonamentowej. 

3. Karty abonamentowe można wykupić w Zarządzie Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w 
Trzebiatowie przy ul. Sportowej 19, 72-320 Trzebiatów w godz. 8:00 – 15:00, w dni powszednie. 

4. Wprowadza się zerową stawkę opłaty za parkowanie w SPP dla następujących użytkowników 
dróg publicznych: 
1) kierujących osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub osób 

przewożących osoby niepełnosprawne, posiadających kartę parkingową, o której mowa w 
ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, parkujących wyłącznie w 
miejscach oznakowanych znakiem pionowym D-18 „parking” z tabliczką T-29 i 
oznakowaniem poziomym zawierającym znak P-24 „miejsce dla osoby niepełnosprawnej”, 

2) służb gminnych  i służb technicznych tj.: pogotowie gazowe, energetyczne, wodno-
kanalizacyjne, telekomunikacyjne – na czas usuwania skutków awarii, 

3) pracowników: podmiotów leczniczych, stacji sanitarno-epidemiologicznych, dojeżdżających 
samochodami prywatnymi w obszar SPP – na czas prowadzenia akcji w związku ze stanem 
epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. 

5. Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd w obszarze SPP jest niezwłoczne opłacenie czasu 
postoju i umieszczenie w pojeździe (w widocznym miejscu za przednią szybą) biletu 
parkingowego lub karty abonamentowej. 

6. W razie utraty lub kradzieży karty abonamentowej nie zwraca się opłaty za niewykorzystany okres 
ważności, przy czym w takim wypadku może zostać bezpłatnie wydany na ten okres ważności 
duplikat abonamentu. 

7. Za nieopłacony postój pobiera się opłatę w wysokości 200,00 zł. Za postój ponad czas opłacony 
i uwidoczniony na bilecie parkingowym pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 100,00 zł z 
terminem płatności 14 dni od dnia wystawienia wezwania. W przypadku, kiedy nałożone opłaty 
zostaną opłacone w terminie do 7 dni roboczych od dnia wystawienia wezwania, opłata 
dodatkowa jest obniżona, w przypadku za nieuiszczenie opłaty za parkowanie do wysokości 
100,00 zł., a w przypadku opłaty za przekroczenie czasu opłaconego parkowania do 80,00 zł. 

8. Opłaty dodatkowe należy wpłacić  na konto bankowe wskazane w wezwaniu do uiszczenia opłaty 
dodatkowej. 

9. Do kontroli opłat za parkowanie pojazdów w SPP upoważnieni są kontrolerzy działający z 
upoważnienia zarządcy drogi.  
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