
Tekst ujednolicony  

 

uchwały Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy 

płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich 

pobierania (Dz. U Woj. Wielkopolskiego z 2003 r. Nr 191, poz. 3562), uwzględniający zmiany 

wprowadzone uchwałą: 

1) uchwałą Nr XLVIII/623/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 stycznia  

2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003  

z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek 

opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania  

(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 24, poz. 387); 

2) uchwałą Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 r. w sprawie 

zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 grudnia  

2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienionej 

uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 stycznia  

2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003  

z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek 

opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego Nr 186, poz. 3159); 

3) uchwałą Nr VII/55/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 lutego 2011 r., zmieniającą 

uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie 

ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat 

dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienioną uchwałami Rady Miasta Poznania 

Nr LX/829/V/2009 z dnia 15 września 2009 r. oraz Nr XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 

stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 89 , poz. 1510); 

4) uchwałą Nr XXVIII/381/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 20 marca  

2012 r., zmieniającą uchwałę Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z 2 grudnia 

2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego poz. 1652); 

5) uchwałą Nr XXVIII/382/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 20 marca  

2012 r., zmieniającą uchwałę Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z 2 grudnia 

2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego poz. 1653); 

6) uchwałą Nr XXVIII/383/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 20 marca  

2012 r., zmieniającą uchwałę Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z 2 grudnia 

2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego poz. 1654); 



7) uchwałą Nr LIV/807/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 09 lipca 2013 r., zmieniającą 

uchwałę Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z 2 grudnia 2003 r. w sprawie 

ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat 

dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 4666); 

8) uchwałą Nr LXV/1033/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08 kwietnia  

2014 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z 2 grudnia 

2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego poz. 2875); 

9) uchwałą Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca  

2016 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z 2 grudnia 

2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego  poz. 4835); 

10) uchwałą Nr XXXVII/633/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 08 listopada  

2016 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z 2 grudnia 

2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego poz. 7013); 

11) uchwałą Nr LII/922/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniającą 

uchwałę Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z 2 grudnia 2003 r. w sprawie 

ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat 

dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 5206); 

12) uchwałą Nr XVIII/303/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15 października 2019 r. 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/269/IV/2003 

RADY MIASTA POZNANIA 

z dnia 2 grudnia 2003 r. 

 

w sprawie: ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie 

płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich 

pobierania. 

 



Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4, oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 698  j.t. ze zm.), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Ustala się Strefę Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Poznania 

określonych w załączniku Nr 1 do uchwały. 

2. Ustala się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 

w Strefie Płatnego Parkowania, zróżnicowane w zależności od podstrefy cenowej, określone 

w załączniku Nr 2 do uchwały. 

3. Ustala się opłaty dodatkowe za nie uiszczenie opłat za parkowanie, o których mowa w ust. 

2, określone w załączniku Nr 2 do uchwały. 

4. Zasady obowiązujące przy parkowaniu pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego 

Parkowania oraz sposób pobierania opłat, o których mowa w ust. 2 i 3 określa Regulamin 

Strefy Płatnego Parkowania, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/269/IV/2003  

RADY MIASTA POZNANIA 

z dnia 2 grudnia 2003 r. 

 

DROGI PUBLICZNE NA TERENIE MIASTA POZNANIA, NA KTÓRYCH TWORZY 

SIĘ STREFĘ PŁATNEGO PARKOWANIA1 
 

§ 12,3 

Strefa Płatnego Parkowania obejmuje obszar, który ogranicza: koryto rzeki Warty, ulice: 

Królowej Jadwigi, Matyi, most Dworcowy, Roosevelta od mostu Dworcowego do Bukowskiej, 

Bukowska do Przybyszewskiego, Przybyszewskiego, Żeromskiego, tory kolejowe od 

Żeromskiego do mostu kolejowego na Warcie oraz ulice: Głogowska na odcinku od mostu 

Dworcowego do Śniadeckich, Zachodnia, Grunwaldzka na odcinku od Bukowskiej do 

Szylinga, Święcickiego, Śniadeckich na odcinku od Grunwaldzkiej do Parkowej, Konopnickiej, 

Orzeszkowej i dzieli się na trzy podstrefy:4 

                                                           
1  w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 r. w sprawie 

zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu 

strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienionej uchwałą Rady Miasta Poznania Nr 

XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z 

2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich 

pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 186, poz. 3159), który wszedł w życie 17.11.2009 r. 
2  w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 r. w sprawie 

zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu 

strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienionej uchwałą Rady Miasta Poznania Nr 

XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 

grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich 

pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 186, poz. 3159), który wszedł w życie 03.02.2011 r 

 i obowiązywał do dnia 30.04.2011 r. a następnie skreślony przez § 1 ust. 1 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta 

Poznania z dnia 12 lipca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r. 
3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 2 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016r. (Dz. 

Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r. 
4  w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 r. w sprawie 

zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu 

strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienionej uchwałą Rady Miasta Poznania Nr 

XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 

grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów 



a. PODSTREFA A (CZERWONA), której obszar ogranicza: 

koryto rzeki Warty, ulice: Królowej Jadwigi, Matyi, most Dworcowy, Dworcowa, Roosevelta 

od mostu Dworcowego do Bukowskiej, Bukowska do Kraszewskiego, Kraszewskiego, 

Dąbrowskiego od Kraszewskiego do Kościelnej, Kościelna do torów kolejowych, św. Floriana, 

św. Wawrzyńca od Kościelnej do „Goplany”, tory kolejowe od Kościelnej do mostu 

kolejowego na Warcie bez ul. Północnej na odcinku od ul. Ku Cytadeli do ul. Garbary, 

b. PODSTREFA B (ŻÓŁTA), której obszar ograniczają ulice:  

Bukowska od Kraszewskiego do Przybyszewskiego, Przybyszewskiego od Bukowskiej do 

Dąbrowskiego (bez tej ulicy), Dąbrowskiego od Przybyszewskiego do Kościelnej, 

Dąbrowskiego od Kościelnej do Kraszewskiego (bez tej ulicy), Kraszewskiego (bez tej ulicy) 

oraz Głogowska na odcinku od mostu Dworcowego do Śniadeckich, Zachodnia,  

c. PODSTREFA C (ZIELONA) obejmująca ulice:  

Dąbrowskiego od Kościelnej do Przybyszewskiego (bez tej ulicy), Żeromskiego 

od Dąbrowskiego do torów kolejowych (bez tej ulicy), tory kolejowe od Żeromskiego do 

Kościelnej, Kościelną od torów kolejowych do Dąbrowskiego (bez tej ulicy i bez ul. św. 

Floriana i św. Wawrzyńca od Kościelnej do „Goplany”) oraz Grunwaldzką od Bukowskiej do 

Szylinga, Święcickiego, Śniadeckich od Grunwaldzkiej do Parkowej, Konopnickiej, 

Orzeszkowej oraz Północną na odcinku od ul. Ku  Cytadeli do ul. Garbary. 

                                                           
samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich 

pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 186, poz. 3159), który wszedł w życie 01.05.2011 r. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/269/IV/2003  

RADY MIASTA POZNANIA 

z dnia 2 grudnia 2003 r. 

 

 

Lp. OPŁATY STAWKI 

1. OPŁATY JEDNORAZOWE 

 

Minimalny opłacony czas parkowania w SPP wynosi ¼ godziny. Opłacenie dalszego parkowania 

następuje proporcjonalnie do wartości użytej monety lub wartości opłaconej kwoty z karty 

elektronicznej oraz biletu elektronicznego (§ 9 ust. 3 Regulaminu)5 

1.1. W podstrefie cenowej A – czerwonej 

 

za pierwszą godzinę: 

za drugą godzinę: 

za trzecią godzinę: 

za czwartą i każdą następną: 

3,00 zł 

3,60 zł 

4,30 zł 

3,00 zł 

1.2. W podstrefie cenowej B – żółtej 

 

za pierwszą godzinę: 

za drugą godzinę: 

za trzecią godzinę: 

za czwartą i każdą następną: 

2,80 zł 

3,30 zł 

3,90 zł 

2,80 zł 

1.3. W podstrefie cenowej C – zielonej 

 

za pierwszą godzinę: 

za drugą godzinę: 

za trzecią godzinę: 

za czwartą i każdą następną: 

2,00 zł 

2,40 zł 

2,80 zł 

2,00 zł 
6 

 

2. 
KARTY ABONAMENTOWE   

Karty abonamentowe sprzedawane na dowolną liczbę dni roboczych, w których obowiązują 

opłaty za parkowanie, w przedziale od 1 do 25 dni (§ 10 Regulaminu). 

Podstrefa cenowa Cena 1 dnia postoju 
Podstrefa A – czerwona 24,00 zł 

Podstrefa B – żółta 20,00 zł 

Podstrefa C - zielona 16,00 zł 

2.1 skreślony7 

                                                           
5  zapis „i 4” skreślony przez § 1 ust. 2 ustawy Nr LXV/1033/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08 kwietnia  

2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia  

w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  

w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 2875), 

który wszedł w życie 20.05.2014 r. 
6  w brzmieniu ustalonym przez § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 

r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania  Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia 

w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 

w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienionej uchwałą Rady Miasta 

Poznania Nr XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania 

Nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat 

za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat 

dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 186, poz. 3159), który wszedł w życie 17.11.2009  

r., następnie w zakresie pkt 1.2. i 1.3. ustalonym w brzmieniu określonym przez uchwałę Nr VII/55/VI/2011 Rady Miasta 

Poznania z 22 lutego 2011 r. zmieniającą uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003  

r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych 

na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienioną 

uchwałami Rady Miasta Poznania Nr LX/829/V/2009 z dnia 15 września 2009 r. oraz Nr XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 stycznia 

2009 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 89, poz. 1510), który wszedł w życie 23.04.2011 r.  
7 skreślony uchwałą Nr XVIII/303/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15 października 2019 r. 

 



2.2 Karty abonamentowe dla samochodów ekologicznych z emisją CO2 powyżej 0 i do 95 g/km 

włącznie, sprzedawane posiadaczom konkretnego pojazdu na okres min. 3 miesięcy i max. 12 

miesięcy (§10 Regulaminu). 
 

Podstrefa cenowa Cena 1 miesiąca postoju 

 Podstrefa A + B + C 60,00 zł 

8 

3. 
KARTY ABONAMENTOWE Z BONIFIKATĄ 50% 

Karty abonamentowe na 25 dni roboczych, nabywane przez podmioty wymienione w § 11 

Regulaminu.  

Podstrefa cenowa  Cena 1 dnia postoju 
Podstrefa A - czerwona 12,00 zł 

Podstrefa B - żółta 10,00 zł 

Podstrefa C - zielona 8,00 zł 
9 

 

4. 
KARTY ABONAMENTOWE Z BONIFIKATĄ 25% 

Karty abonamentowe na 25 dni roboczych nabywane przez podmioty wymienione w § 12 

Regulaminu. 

Podstrefa cenowa  Cena 1 dnia postoju 
 Podstrefa A - czerwona 18,00 zł 

Podstrefa B - żółta 15,00 zł 

Podstrefa C - zielona 12,00 zł 
10 

5. 
OPŁATY ZRYCZAŁTOWANE - IDENTYFIKATORY  

                                                           
8  w brzmieniu ustalonym przez § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia 

w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 

w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienionej uchwałą Rady Miasta 

Poznania Nr XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr 

XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat 

za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat 

dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 186, poz. 3159), który wszedł w życie 17.11.2009  

r., zmieniony brzmieniem ustalonym przez § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 

lipca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016r. zmieniony przez § 1 ust. 1 uchwały Nr 

LII/922/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2017r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5206), który wszedł w życie 

05.08.2017 r. 
9  w brzmieniu ustalonym przez § 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 

r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia 

w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 

w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienionej uchwałą Rady Miasta 

Poznania Nr XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania 

Nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat 

za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat 

dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 186, poz. 3159), który wszedł w życie 17.11.2009 r. 
10  w brzmieniu ustalonym przez § 2 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 

r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia 

w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 

w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienionej uchwałą Rady Miasta 

Poznania Nr XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr 

XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat 

za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat 

dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 186, poz. 3159), który wszedł w życie 17.11.2009 r. 



5.1 Miesięczna stawka dla pojazdu przewożącego osobę 

niepełnosprawną (§ 13 ust 1 pkt 2 i 3 Regulaminu). 
5,00 zł 

5.2 Miesięczna stawka dla pojazdu mieszkańca o 

dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t zameldowanego 

na pobyt stały lub tymczasowy w granicach SPP (§ 13 ust. 

1 pkt 1 Regulaminu). 

 

 na pierwszy pojazd  10,00 zł 

na każdy kolejny pojazd  150,00 zł 

5.3 Miesięczna stawka dla pojazdu kombatanta Powstania 

Poznańskiego Czerwca 1956r. (§ 13 ust. 1 pkt 4 

Regulaminu) 

5,00 zł 

11 

6 OPŁATY ZRYCZAŁTOWANE ZA ZASTRZEŻONE MIEJSCA POSTOJOWE 

- KOPERTY  

6.1 Za zastrzeżenie stanowiska postojowego – koperty w 

Strefie Płatnego Parkowania obowiązującej 5 dni w 

tygodniu (od poniedziałku do piątku) w okresie 

miesięcznym w godzinach od 6.00 do 18.00. 

600,00 zł 

6.2 Za zastrzeżenie stanowiska postojowego – koperty w 

Strefie Płatnego Parkowania obowiązującej przez całą 

dobę, cały miesiąc. 
800,00 zł 

6.3 Za zastrzeżenie stanowiska postojowego – „koperty dla 

dostaw” umożliwiającego jednorazowy postój do 15 

minut, na okres 6 miesięcy (§19a Regulaminu) 
 

w lokalizacji najbliższej adresowi wykonywania 

działalności, 
120,00 zł 

 w dowolnej lokalizacji. 300,00 zł 

6.4. Za zastrzeżenie stanowisk postojowych – „kopert dla 

floty samochodów współdzielonych” umożliwiających 

postój przez całą dobę 7 dni w tygodniu, na okres 12 

miesięcy (§19b Regulaminu). 

 

 dla floty samochodów współdzielonych z emisją CO2 = 0 

g/km (dla jednego pojazdu), 
0,00 zł 

 dla pozostałej floty samochodów współdzielonych (dla 

jednego pojazdu). 
0,00 zł 

12 

                                                           
11  w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XLVIII/623/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 

2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia  

w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 

w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 24, poz.. 

387), który wszedł w życie 04.03.2009 r. zmienionym brzmieniem ustalonym przez § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały  

Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł  

w życie 10.08.2016 r.  
12  w brzmieniu ustalonym przez § 2 ust. 1 pkt 5 uchwał y Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 

r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia 

w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 

w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienionej uchwałą Rady Miasta 

Poznania Nr XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania 

Nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat 

za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat 

dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 186, poz. 3159), który wszedł w życie 17.11.2009  

r. a następnie dodanym w zakresie pkt. 6.3 w brzmieniu ustalonym przez § 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 

Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016r. wyrokiem 



7. OPŁATY DODATKOWE 

7.1 skreślony13  

7.2 skreślony   

7.3 - w przypadku niedokonania opłaty za parkowanie lub 

przekroczenia czasu parkowania14 i uiszczenia opłaty 

dodatkowej w kasie WP ZDM lub przelewem w ciągu 7 

dni kalendarzowych od dnia wystawienia wezwania (§ 23 

pkt 3 Regulaminu) 

- w przypadku parkowania z identyfikatorem w innym 

sektorze niż sektor na nim wskazany oraz w przypadku 

parkowania z kartą abonamentową lub biletem w 

podstrefie cenowej droższej niż wskazana na tej karcie 

lub bilecie i uiszczenia opłaty dodatkowej w kasie WP 

ZDM lub przelewem w ciągu 7 dni kalendarzowych od 

dnia wystawienia wezwania (§ 23 pkt 5 Regulaminu) 

150,00 zł 

7.4 - w przypadku niedokonania opłaty za parkowanie lub za 

przekroczenie czasu parkowania15 i uiszczenia opłaty 

dodatkowej po 7 dniach kalendarzowych od dnia 

wystawienia wezwania (§ 23 pkt 4 Regulaminu) 

- w przypadku parkowania z identyfikatorem w innym 

sektorze niż sektor na nim wskazany oraz w przypadku 

parkowania z kartą abonamentową lub biletem w 

podstrefie cenowej droższej niż wskazana na tej karcie 

lub bilecie i uiszczenia opłaty dodatkowej po 7 dniach 

kalendarzowych od dnia wystawienia wezwania  

(§ 23 pkt 5 Regulaminu) 

200,00 zł 

16 

 

8. OPŁATY MANIPULACYJNE 

8.1 Za wydanie duplikatu karty abonamentowej lub 

identyfikatora, o których mowa w § 5 ust. 2a Regulaminu. 
20,00 zł 

8.2. Za wydanie identyfikatora zastępczego na okres nie 

dłuższy niż 7 dni, o którym mowa w § 15 ust. 6 

Regulaminu. 

10,00 zł 

17 
                                                           
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 656/16 z dnia 20.12.2016 r. stwierdzono nieważność 

punktu 6.1 w zakresie dotyczącym pobierania opłat w soboty, zmieniony przez § 1 ust. 2 uchwały Nr LII/922/VII/2017 Rady 

Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2017r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5206), który wszedł w życie 05.08.2017 r. 
13 skreślony uchwałą Nr XVIII/303/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15 października 2019 r. 
14 zmieniony uchwałą Nr XVIII/303/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15 października 2019 r. 
15 zmieniony uchwałą Nr XVIII/303/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15 października 2019 r. 
16  w brzmieniu ustalonym przez § 2 ust. 1 pkt 6 uchwały Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia 

w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 

w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienionej uchwałą Rady Miasta 

Poznania Nr XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania 

Nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat 

za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat 

dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 186, poz. 3159), który wszedł w życie 17.11.2009  

r. a następnie w brzmieniu ustalonym przez § 2 ust. 1 pkt 4 uchwały XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 

lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r. 
17  dodany przez § 2 ust. 1 pkt 5 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016r. (Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016r. dodany przez § 1 ust. 3 uchwały Nr LII/922/VII/2017 Rady Miasta 

Poznania z dnia 11 lipca 2017r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5206), który wszedł w życie 05.08.2017 r. 



Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIV/269/IV/2003  

RADY MIASTA POZNANIA 

z dnia 2 grudnia 2003 r. 

 

 

 

 

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA 

 

§ 1 

Regulamin niniejszy określa zasady obowiązujące przy parkowaniu pojazdów samochodowych 

na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania w Poznaniu, wymienionych w 

Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 

2003 r. sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat 

dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zwanej dalej Uchwałą, oraz sposób pobierania opłat 

za parkowanie i opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie. 

 

§ 2 

Użyte w regulaminie określenia oraz skróty oznaczają:  

1) SPP – Strefa Płatnego Parkowania, 

2) WP ZDM – Wydział Parkowania Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu administrujący SPP 

mieszczący się18 w Poznaniu przy ul. Pułaskiego 9, czynny w godzinach funkcjonowania 

SPP, 

3) kontroler SPP – pracownik Wydziału Parkowania Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu 

upoważniony do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie w SPP, 

4) bilet parkingowy – wydruk z automatu parkingowego stanowiący dowód wniesienia opłaty 

za parkowanie w SPP, 

5) identyfikator – karta magnetyczna lub dokument zawierający swój numer seryjny oraz 

numer rejestracyjny pojazdu, potwierdzający wniesienie opłaty zryczałtowanej, 

upoważniający do parkowania bez wnoszenia opłaty jednorazowej we wskazanym sektorze 

SPP, 

6) karta abonamentowa – dokument potwierdzający wniesienie opłaty abonamentowej, 

uprawniający do parkowania w SPP bez wnoszenia opłaty jednorazowej, 

7) karta parkingowa – dokument wydany osobie niepełnosprawnej na podstawie art. 8 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 53 ze zm.),19 

8) podstrefa cenowa (A – czerwona, B – żółta lub C – zielona) jest to wydzielona część SPP 

przeznaczona do parkowania pojazdów, posiadających ważny w tej podstrefie bilet 

parkingowy, identyfikator lub kartę abonamentową, 

                                                           
18  zapis „mieszczący się” dodany przez § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 

lipca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r. 
19  zmieniony przez  § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały Nr LXV/1033/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08 kwietnia 2014  

r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu 

strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 2875), który wszedł w życie 

20.05.2014r. zmieniony przez § 2 ust. 1 uchwały Nr LII/922/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2017r. (Dz. Urz. 

Woj. Wlkp. poz. 5206), który wszedł w życie 05.08.2017 r. 



9) sektor (1-8)20 jest to podobszar SPP wydzielony dla parkowania pojazdów posiadających 

identyfikator przeznaczony wyłącznie dla tego podobszaru, 

10) koperta – zastrzeżone stanowisko postojowe wyznaczone w celu korzystania z niego na 

prawach wyłączności przez osobę, która poniosła z tego tytułu opłatę, 

11) urządzenie inkasująco-rejestrujące: 

a) automat parkingowy – urządzenie wydające za opłatą wniesioną przy użyciu monet, 

karty chipowej lub magnetycznej, bilety parkingowe, 

b) parkometr – urządzenie do wnoszenia opłat za parkowanie przy użyciu monet, 

w konkretnym miejscu,  

12) karta chipowa21 – karta umożliwiająca w zastępstwie monet wnoszenie w automatach 

parkingowych opłaty za parkowanie. Za kartę pobiera się zwrotną kaucję w wysokości  

10 zł 22, 

12a) karta elektroniczna – karta umożliwiająca w zastępstwie monet wnoszenie w automatach 

parkingowych opłaty za parkowanie 23, 

13)  wezwanie-raport – dokument wystawiany przez kontrolera SPP w czasie dokonywania  

przez niego kontroli, stwierdzający niewniesienie opłaty za parkowanie, 

14) czas parkowania: 

a) prawidłowy – udokumentowany biletem parkingowym, identyfikatorem lub kartą 

abonamentową, opłacony czas parkowania pojazdu samochodowego w SPP, 

b) nieprawidłowy (nieopłacony) – czas parkowania w SPP bez wniesienia wymaganej 

opłaty, udokumentowany wezwaniem-raportem, 

c) skreślony24 

 

15) ERPZ – Elektroniczny Rejestr Pojazdów Zwolnionych z opłaty na podstawie art. 13 ust 3 

ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2019 poz 53 j.t. ze zm.) 

oraz § 7 Regulaminu,25 

                                                           
20  zapis zmieniony  przez § 2 ust. 2 pkt. 2 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016  

r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r. 
21   zapis „ lub magnetyczna” skreślony przez § 2 ust. 2 pkt 3 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 

12 lipca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r. 
22  dodany przez § 3 pkt 1 uchwały Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zmiany 

uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy 

płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienionej uchwałą Rady Miasta Poznania Nr 

XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003  

z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich 

pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 186, poz. 3159), który wszedł w życie 17.11.2009 r. 
23  dodany przez § 3 pkt 2 uchwały Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zmiany 

uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy 

płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienionej uchwałą Rady Miasta Poznania Nr 

XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003  

z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich 

pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 186, poz. 3159), który wszedł w życie 17.11.2009 r. 
24 skreślony uchwałą Nr XVIII/303/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15 października 2019 r. 
25  dodany przez § 2 ust. 2 pkt. 4 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016r. (Dz. Urz. 

Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016r. zmieniony przez § 2 ust. 1 uchwały Nr LII/922/VII/2017 Rady 

Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2017r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5206), który wszedł w życie 05.08.2017 r. 



16) ZDM – Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu,26 

17) Techniczny mobilny sposób – płatność wnoszona za pośrednictwem dedykowanej aplikacji 

mobilnej zaproponowanej przez ZDM,27 

18) samochód ekologiczny – pojazd samochodowy o dopuszczalnej emisji CO2 ≤ 95 g/km (cykl 

mieszany),28 

19) samochód współdzielony – samochód ekologiczny wynajmowany odpłatnie, udostępniany 

użytkownikom 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w sposób samoobsługowy, tj. 

przy pomocy aplikacji internetowej (co najmniej rezerwacja, dostęp do samochodu, 

zakończenie najmu, lokalizacja samochodu w czasie rzeczywistym),29 

20) flota samochodów współdzielonych – samochody współdzielone w liczbie co najmniej 50 

sztuk udostępnione wyłącznie na terenie miasta Poznania, jednolicie oznakowane w sposób 

umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację,30 

21) ERFSW – Elektroniczny Rejestr Flot Samochodów Współdzielonych,31 

22) autobus turystyczny – pasażerski mechaniczny pojazd drogowy przeznaczony do przewozu 

więcej niż 24 osób (wliczając kierowcę) i posiadający wyłącznie miejsca siedzące.32 

Rozdział I: PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 3 

1. Za parkowanie w SPP pobiera się opłaty, w wysokości określonej w Załączniku Nr 2 do 

Uchwały, zróżnicowane w zależności od parkowania w określonej podstrefie cenowej. 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych  

w wyznaczonym miejscu w SPP33 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 

18.00.34
 (wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu sygn. akt IV 

SA/Po 656/16 z dnia 20.12.2016 r. stwierdzono nieważność przedmiotowego punktu). 

 

                                                           
26  dodany przez § 2 ust. 2 pkt. 5 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016r. (Dz. Urz. 

Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r. 
27  dodany przez § 2 ust. 2 pkt. 6 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016r (Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r. 
28 dodany przez § 2 ust. 2 pkt. 7 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016r. (Dz. Urz. 

Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r. 
29 dodany przez § 2 ust. 2 uchwały Nr LII/922/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2017r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

poz. 5206), który wszedł w życie 05.08.2017 r. 
30 dodany przez § 2 ust. 3 uchwały Nr LII/922/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2017r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

poz. 5206), który wszedł w życie 05.08.2017 r. 
31 dodany przez § 2 ust. 4 uchwały Nr LII/922/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2017r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

poz. 5206), który wszedł w życie 05.08.2017 r. 
32 dodany przez § 2 ust. 5 uchwały Nr LII/922/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2017r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

poz. 5206), który wszedł w życie 05.08.2017 r. 
33  zapis „ ,w dni robocze,”  skreślony przez § 2 ust. 2 pkt. 8 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 

12 lipca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016r. 
34  w brzmieniu ustalonym przez uchwałę Nr XXVIII/381/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 20 marca 2012  

r. zmieniającą uchwałę Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu 

strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1652), który wszedł w życie 

17.04.2012 r.   



2a. Opłaty, o których mowa w ust. 1, pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych w 

wyznaczonym miejscu w SPP, w soboty w godzinach od 8.00 do 14.00.35 (wyrokiem 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 656/16 z dnia 

20.12.2016 r. stwierdzono nieważność przedmiotowego punktu). 

3. Dopuszcza się możliwość zmiany czasu działania SPP lub zaniechania poboru opłat w 

określone dni. Decyzję w tym względzie podejmuje Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w 

Poznaniu i podaje ją do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie w prasie, radiu lub 

telewizji, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.36 

 

§ 4 

1. Granice SPP oraz podstref określa Załącznik Nr 1 do Uchwały. 

2. Wjazdy do SPP oznakowane są znakami D-44 „strefa parkowania”, natomiast wyjazdy 

znakami D-45 „koniec strefy parkowania” 

 

§ 5 
1. W SPP stosuje się następujące opłaty za parkowanie: 

1) jednorazowe – uiszczane natychmiast po zaparkowaniu pojazdu poprzez wykupienie 

biletu parkingowego w automacie parkingowym lub parkometrze przy użyciu monet, 

karty chipowej lub karty elektronicznej lub w inny dostępny technicznie mobilny sposób 

zaproponowany przez ZDM w Poznaniu, natychmiast po zaparkowaniu pojazdu lub 

przed utratą ważności poprzedniego biletu37, 

2) abonamentowe – uiszczane poprzez wykupienie karty abonamentowej, 

3) zryczałtowane – uiszczane poprzez wykupienie identyfikatora.38 

2. Karty abonamentowe, identyfikatory i karty chip można wykupić wyłącznie w kasie WP 

ZDM.39 

2a. W przypadku zagubienia lub kradzieży karty abonamentowej z nr rejestracyjnym pojazdu, 

identyfikatora inwalidy lub identyfikatora mieszkańca istnieje możliwość wydania jednego 

                                                           
35  dodany przez § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXVIII/382/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 20 marca 2012 r. zmieniającą 

uchwałę Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego 

parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, 

wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1653), który wszedł w życie 17.04.2012 

r. 
36  zmieniony przez § 2 ust. 2 pkt. 9 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016r. (Dz. Urz. 

Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r. 
37  w brzmieniu ustalonym przez § 3 pkt 3 uchwały Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009r.  

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia  

w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  

w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienionej uchwałą Rady Miasta 

Poznania Nr XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr 

XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych 

oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 186, poz. 3159), który wszedł w życie 17.11.2009  

r.,a następnie w brzmieniu ustalonym przez § 2 ust. 2 pkt. 10 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 

12 lipca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r.  
38  zapis „ w kasie WP ZDM” skreślony przez § 2 ust. 2 pkt. 11 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania  

z dnia 12 lipca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r. 
39  w brzmieniu ustalonym przez § 2 ust. 2 pkt. 12 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 

2016r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r. 



duplikatu. Za wydanie duplikatu pobierana jest opłata manipulacyjna zgodnie z pkt 8.1 

załącznika nr 2.40 

3. Postój pojazdów zaopatrzenia oraz taksówek w SPP, w czasie jej funkcjonowania, 

z zastrzeżeniem § 7 pkt 4 oraz § 19a jest odpłatny, tak jak postój innych pojazdów.41 

 

§ 642 

1. WP ZDM prowadzi rejestr ERPZ. 

2. Pojazdy, o których mowa w art. 13 ust 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 

publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 698 j.t. ze zm.) i wymienione w § 7 ust. 1  oraz ust. 9 

Regulaminu rejestrowane są w ERPZ na wniosek osoby kierującej daną jednostką 

organizacyjną. 

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2  przygotowuje Dyrektor ZDM. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć: 

a) w przypadku właściciela pojazdu – kopię dowodu rejestracyjnego, 

b) w przypadku posiadacza pojazdu innego niż wymieniony w pkt a – kopię dowodu 

rejestracyjnego, umowę, z której wynika związek przyczynowo – skutkowy 

wykorzystywania pojazdu przez podmioty wskazane w ust. 2. 

5. Pojazdy wpisane do ERPZ usuwane są z niego 31 grudnia każdego roku, o godz. 23:59. 

6. Wniosek, na kolejny rok kalendarzowy, o którym mowa w ust. 2, można złożyć 

najwcześniej w grudniu bieżącego roku. 

7. Upoważniony pracownik WP ZDM anuluje wystawione wezwanie – raport dotyczące 

samochodu, o którym mowa w ust. 2, na wniosek osoby kierującej daną jednostką 

organizacyjną po spełnieniu wymagań, o których mowa w ust. 4. 
8. Na oznakowane pojazdy służb, o których mowa w ust. 2, a co których nie ma wątpliwości, 

wezwań – raportów nie wystawia się. 

9. Na wniosek osoby kierującej daną jednostką organizacyjną wskazany numer rejestracyjny pojazdu usuwa się niezwłocznie z ERPZ. 

                                                           
40  dodany przez § 3 pkt 4 uchwały Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zmiany 

uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy 

płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienionej uchwałą Rady Miasta Poznania Nr 

XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003  

z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich 

pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 186, poz. 3159), który wszedł w życie 17.11.2009 r., zmieniony przez § 2 ust. 2 pkt. 13 

uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł 

w życie 10.08.2016 r. 
41  w brzmieniu ustalonym przez § 2 ust. 2 pkt. 14 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 

2016r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r. 
42 zmieniony przez § 1 ust. 3 pkt 2 uchwały Nr LXV/1033/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08 kwietnia 2014  

r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu 

strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 2875), który wszedł w życie 

20.05.2014r., zmieniony brzmieniem ustalonym przez § 2 ust. 2 pkt. 15 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta 

Poznania z dnia 12 lipca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016r. ust.  

2 zmieniony przez § 2 ust. 6 uchwały Nr LII/922/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2017r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

poz. 5206), który wszedł w życie 05.08.2017 r. 



§ 743 

Ustala się zerową stawkę za parkowanie dla: 

1. Oznakowanych pojazdów służb miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych 

(pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno-kanalizacyjne, MPK, Straż 

Miejska). 

2. Pojazdów jednośladowych. 

3. Pojazdów osób niepełnosprawnych o obniżonej  sprawności ruchowej, posiadających 

uprawnienia do kierowania wózkiem inwalidzkim lub pojazdem samochodowym oraz kartę 

parkingową, na miejscach oznaczonych znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu osoby 

niepełnosprawnej” wraz ze znakiem D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” z dodatkową 

tabliczką T-29, która informuje o miejscach przeznaczonych dla pojazdów 

samochodowych uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej. 

W przypadku zajęcia ww. miejsca przez inny pojazd, dozwolone jest  zaparkowanie 

pojazdu na miejscu parkingowym przylegającym bezpośrednio do zajętego miejsca. 

4. Taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju pomiędzy znakami D-19 „postój 

taksówek” i D-20 „koniec postoju taksówek”. W przypadku kierowców taksówek 

oczekujących na klienta w pojeździe, oznakowanym zgodnie z § 8 uchwały nr 

LIV/811/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2013r. aktywnym kodem QR–Kod 

oraz podczas wsiadania i wysiadania pasażera z takiego pojazdu, na każdym 

ogólnodostępnym miejscu w SPP oraz na „kopertach dla dostaw”, o których mowa w  

§ 19a do 15 minut. 

5. Pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej, zatrzymujących się na ustalonych dla nich 

przystankach. 

6. Pojazdów oznaczonych tablicą, o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu 

drogowym, przewożących dzieci niepełnosprawne do placówek edukacyjnych w trakcie 

realizacji tego zadania. 

7. Pojazdów użytkowanych przez pracowników ośrodków dla osób terminalnie chorych. 

Maksymalną roczną liczbę pojazdów ustali Prezydent Miasta Poznania w drodze 

zarządzenia w sprawie określenia maksymalnej rocznej liczby pojazdów użytkowanych 

przez pracowników ośrodków dla osób terminalnie chorych, dla których ustala się zerową 

stawkę za parkowanie. Pojazdy te będą wpisywane do rejestru ERPZ na zasadach 

określonych w §6, z zastrzeżeniem, iż funkcję osoby kierującej daną jednostką 

organizacyjną pełni dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta 

Poznania. 

8. Autobusów turystycznych do 15 minut na dedykowanych dla nich miejscach postojowych 

oznaczonych znakami D – 18 z tabliczką „Autobus turystyczny”. 

9. Pojazdów Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania. 

                                                           
43  zmieniony przez § 1 ust. 2 uchwały Nr LIV/807/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 09 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę 

Nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych 

oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 4666), który wszedł w życie 8.08.2013r. następnie  

w brzmieniu ustalonym przez § 2 ust. 2 pkt. 16 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016 

r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016r., następnie pkt. 4 zmieniony zapisem §  1 ust.  

1 uchwały Nr XXXVII/633/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 08 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 7013), który 

wszedł w życie w dniu 2.12.2016r., pkt 8 i 9 dodane przez § 2 ust. 7 i 8 u uchwały Nr LII/922/VII/2017 Rady Miasta Poznania 

z dnia 11 lipca 2017r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5206), które weszły w życie 05.08.2017 r. 



 

§ 7a44 

W przypadku potwierdzenia przez operatora awarii automatu parkingowego, upoważniony 

pracownik WP ZDM, uwzględniając pisemną lub osobistą reklamację wystawionego 

wezwania-raportu, anuluje go. 

 

Rozdział II: REALIZACJA OPŁAT W SPP 

 

§ 8 

1. Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego w SPP jest wniesienie 

opłaty za parkowanie. 

2. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 1 powoduje nałożenie na właściciela pojazdu 

samochodowego parkującego w SPP opłaty dodatkowej, której wysokość określona jest w 

§ 23 i Załączniku Nr 2 do Uchwały. 

 

§ 9 

1. Minimalny opłacony czas parkowania w SPP wynosi 1/4 godziny, a kwota opłaty w tym 

wypadku jest zaokrąglona do dziesięciu groszy.  

2. Wykupienie biletu parkingowego w automacie parkingowym lub parkometrze następuje 

przy użyciu monet o nominale 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr., 20 gr. i 10 gr. Opłacenie czasu 

parkowania, z zastrzeżeniem ust. 1, następuje proporcjonalnie do wartości użytej monety lub 

monet. 

3. Wykupienie biletu parkingowego w automacie parkingowym może nastąpić również przy 

użyciu karty chipowej lub elektronicznej45, poprzez pobranie określonej kwoty z karty, przy 

czym minimalna kwota opłaty pobranej z karty wynosi 1/4 wartości stawki za pierwszą 

godzinę parkowania i 1/4 wartości stawki za każdą następną godzinę parkowania. 

 

§ 10 

1. Wysokość opłat abonamentowych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 246, określa Załącznik 

Nr 2 do Uchwały. 

                                                           
44  dodany przez § 3 pkt 5 uchwały Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zmiany 

uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy 

płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienionej uchwałą Rady Miasta Poznania Nr 

XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003  

z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich 

pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 186, poz. 3159), który wszedł w życie 17.11.2009 r. 
45  zapis zmieniony przez § 3 pkt 6 uchwały Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 r. w sprawie 

zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu 

strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienionej uchwałą Rady Miasta Poznania Nr 

XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 

grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich 

pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 186, poz. 3159), który wszedł w życie 17.11.2009  

r. a następnie zapis „ magnetycznej” skreślony przez § 2 ust. 2 pkt 17 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania 

z dnia 12 lipca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r.  
46  zapis „pkt 2” zmieniony przez § 2 ust. 2 pkt 18 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 

2016r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r.  



2. Karty abonamentowe potwierdzające wniesienie opłaty określonej w ust. 1 wydaje się na 

okres od 1 do 25 dni roboczych, w których obowiązują opłaty za parkowanie. 

3. Karty abonamentowe dla samochodów ekologicznych potwierdzające wniesienie opłaty 

określonej w ust. 1, wydaje się na wniosek posiadacza pojazdu i po pozytywnej weryfikacji 

dopuszczalnej emisji CO2 przez organ, który zarejestrował pojazd lub na podstawie 

oświadczenia wystawionego przez producenta bądź jego autoryzowanego dealera 

potwierdzającego wielkość emisji CO2, dla konkretnego pojazdu na okres min. 3 miesięcy i 

max 12 miesięcy. W przypadku pojazdów elektrycznych i zasilanych wodorem za 

wystarczające uznaje się okazanie dowodu rejestracyjnego pojazdu z odpowiednio 

wypełnioną pozycją P.3.47 

 

§ 11 

Dla pojazdów służbowych jednostek użyteczności publicznej, świadczących w SPP, na rzecz 

mieszkańców nieodpłatne usługi o charakterze ogólnospołecznym, takich jak Urząd Skarbowy, 

Urząd Kontroli Skarbowej, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Urząd Powiatowy, 

Najwyższa Izba Kontroli, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Archiwum Państwowe – na pisemny 

wniosek osoby kierującej jednostką organizacyjną48 mogą być sprzedane nie więcej niż trzy, 

25 -dniowe karty abonamentowe z bonifikatą 50%. 

 

§ 12 

Dla podmiotów gospodarczych, które posiadają tytuł prawny do lokalu w obszarze SPP, bądź 

wykonujących na zlecenie służb miejskich,49 usługi na rzecz mieszkańców, mogą być 

sprzedane 25 – dniowe karty abonamentowe z bonifikatą 25%. Bonifikata przysługuje 

wyłącznie na pojazd stanowiący własność danego podmiotu gospodarczego z zastrzeżeniem § 

13 ust. 3, po złożeniu wniosku i przedstawieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu, dokumentów 

potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej, tytuł prawny do lokalu lub zlecenie 

służb miejskich na wykonanie usługi na rzecz mieszkańców. 

 

§ 13 

1. Uprawnienie do wykupienia identyfikatora, po wniesieniu opłaty zryczałtowanej, 

posiadają: 

1) osoby zameldowane w lokalach usytuowanych przy ulicach objętych SPP, na pobyt 

stały lub czasowy, z zastrzeżeniem ust. 2, będące właścicielem pojazdu 

samochodowego, z zastrzeżeniem ust. 3, w preferencyjnej cenie wskazanej w pkt. 5.2 

załącznika nr 2,50 

                                                           
47  dodany przez § 2 ust. 2 pkt 19 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016r. (Dz. Urz. 

Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016r. zmieniony przez § 2 ust. 9 uchwały Nr LII/922/VII/2017 Rady 

Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2017r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5206), który wszedł w życie 05.08.2017 r. 
48  zmieniony przez § 2 ust. 2 pkt 20 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016r. (Dz. Urz. 

Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r. 
49  zapis „o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1,” skreślony przez § 2 ust. 2 pkt 21 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta 

Poznania z dnia 12 lipca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r. 
50  zapis „o masie całkowitej do 2,5 t” skreślony przez § 3 pkt 7 uchwały Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta Poznania z  dnia 13 

stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie 

ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania. (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego Nr 24, poz. 387), który wszedł w życie 04.03.2009 r. – „Jako właściciela pojazdu, przyjmuje się także osoby 



2) osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, posiadająca ważną kartę 

parkingową, wydaną zgodnie z przepisami art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 201 poz. 53 j.t. ze zm.)51 

3) placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, o 

których mowa w ust.1, pkt 2, posiadająca ważna kartę parkingową, opisaną w ust. 1 pkt 

2, 

4) osoba będąca kombatantem Powstania Poznańskiego Czerwca 1956r. oraz właścicielem 

pojazdu samochodowego, z zastrzeżeniem ust. 3.52 

2. Osoby zameldowane na pobyt czasowy, będące najemcami lokalu mieszkalnego 

usytuowanego przy ulicach objętych SPP, nabywają uprawnienia, o których mowa w ust. 

1 pkt 1 od chwili zameldowania, pod warunkiem, że zamierzony czas trwania pobytu 

wynosi minimum 3 miesiące, na okres max 12 miesięcy, jednak nie dłużej niż na czas 

zameldowania.53  

3. Jako właściciela pojazdu przyjmuje się także osobę faktycznie władającą pojazdem 

na podstawie umowy cywilnoprawnej, sporządzonej w formie pisemnej pod rygorem 

bezskuteczności.54
 

4. Do wykupu identyfikatora konieczne są: brak zaległości z tytułu płatnego parkowania 

oraz okazanie przez uprawnionego oryginałów niezbędnych dokumentów, których 

kserokopie, z wyjątkiem kserokopii dowodu osobistego, pozostawiane są w aktach 

sprawy.55 

                                                           
będące użytkownikiem pojazdów samochodowych, na podstawie umowy leasingu lub sprzedaży na raty, zawartej z bankiem 

lub firmą leasingową”, zmieniony brzmieniem ustalonym przez § 2 ust. 2 pkt 22 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady 

Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r. 
51  zmieniony przez § 1 ust. 3 pkt. 3 uchwały Nr LXV/1033/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08 kwietnia 2014  

r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu 

strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 2875), który wszedł w życie 

20.05.2014r. zmieniony przez § 2 ust. 1 uchwały Nr LII/922/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2017r. (Dz. Urz. 

Woj. Wlkp. poz. 5206), który wszedł w życie 05.08.2017 r. 
52  dodany przez § 2 ust. 2 pkt 23 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016r. (Dz. Urz. 

Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r. 
53  w brzmieniu ustalonym przez § 3 pkt 8 uchwały Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009  

r., w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia  

w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  

w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 

Nr 24, poz. 387), który wszedł w życie 04.03.2009 r., wyraz „tymczasowy” zastąpiony wyrazem „czasowy”, zdanie 

„Konieczne do ich nabycia jest przedłożenie zaświadczenia o tym czasowym zameldowaniu, potwierdzonego przez 

Urząd Miasta Poznania, Wydział Spraw Obywatelskich, jako aktualne na dzień wykupu identyfikatora” skreślone przez 

§ 2 ust. 2 pkt 24 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r. 
54  najpierw zmieniony przez § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XLVIII/623/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 stycznia  2009r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w 

Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie 

płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 24, poz. 

387), który wszedł w życie 04.03.2009 r., a następnie zmieniony przez § 3 pkt 9 uchwały Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta 

Poznania z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 

grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich 

pobierania, zmienionej uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany 

uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego 

parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, 

wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 186, poz. 3159), który wszedł w życie 

17.11.2009 r. 
55  dodany przez § 3pkt 10 uchwały Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zmiany  

uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy 



 

§ 14 

1. Osoby, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1, mogą wykupić identyfikator po przedstawieniu 

w WP ZDM następujących dokumentów: 

1) dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym ujawnione są jako właściciele, 

2) oryginału umowy cywilnoprawnej oraz jej kopii pozostawianej w aktach sprawy56, 

3) dokumentu tożsamości z numerem PESEL.57 

2. Osoby, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1, mają prawo do wykupu identyfikatora na okres 

nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy, liczony w pełnych miesiącach od 

dnia dokonania wykupu. Preferencyjna cena zakupu dotyczy identyfikatora nabytego na 

pierwszy pojazd, cena identyfikatora nabytego na każdy kolejny pojazd określona jest w 

pkt 5.2 załącznika nr 2.58 

3. Osoby, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 4, mają prawo do wykupu identyfikatora 

powstańca tylko na jeden pojazd, na okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 

miesięcy, liczony w pełnych miesiącach od dnia dokonania wykupu, po złożeniu wniosku 

i przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez Kierownika Urzędu do 

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz okazaniu legitymacji związku 

zrzeszającego uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956r. Cena zakupu 

identyfikatora określona jest w pkt 5.3 załącznika nr 2.59 

                                                           
płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienionej uchwałą Rady Miasta Poznania Nr 

XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003  

z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich 

pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 186, poz. 3159), który wszedł w życie 17.11.2009 r. zmieniony przez § 2 ust. 10 uchwały 

Nr LII/922/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2017r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5206), który wszedł  

w życie 05.08.2017 r. 
56  najpierw zmieniony przez § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr XLVIII/623/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2009 

r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia  

w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  

w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 

Nr 24, poz. 387), który wszedł w życie 04.03.2009 r., a następnie przez § 3 pkt 11 uchwały Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta 

Poznania z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia  

2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich 

pobierania, zmienionej uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany 

uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego 

parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, 

wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 186, poz. 3159), który wszedł w życie 

17.11.2009 r. 
57  zmieniony przez § 2 ust. 2 pkt 25 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016r. 

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r.  
58  dodany przez § 1 ust. 2 pkt 3 uchwały Nr XLVIII/623/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie 

zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy 

płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 24, poz. 387), 

który wszedł w życie 04.03.2009 r., następnie zmieniony przez § 2 ust. 2 pkt 26 uchwały  

Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł 

w życie 10.08.2016 r. 
59  zapis skreślony przez § 1 ust. 3 pkt. 4 uchwały Nr LXV/1033/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08 kwietnia 2014  

r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu 

strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 2875), który wszedł w życie 

20.05.2014r. następnie zmieniony brzmieniem ustalonym przez § 2 ust. 2 pkt 27 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady 



§ 15 

1. Identyfikatory dla osób wymienionych w § 13 ust. 1 pkt 1 sprzedawane są dla sektorów 

określonych w § 18, zgodnie z adresem zameldowania na pobyt stały lub czasowy, bądź na 

sektor sąsiedni wybrany przez uprawnionego do otrzymania identyfikatora.60 

2. Identyfikator jest ważny tylko w sektorze, dla którego został wydany. 

2a. skreślony61 

3. Posiadacz ważnego identyfikatora, który zmienił nr rejestracyjny pojazdu, przestał być 

właścicielem pojazdu samochodowego, lub zmienił adres zameldowania  poza  granice 

SPP, zobowiązany jest do zwrotu identyfikatora w terminie 30 dni od dnia zaistnienia 

przesłanki. W przypadku zwrotu identyfikatora jego posiadacz otrzyma zwrot opłaty za 

niewykorzystany okres ważności (liczony w pełnych nierozpoczętych miesiącach). Zwrot 

opłaty nie przysługuje w przypadku zwrotu duplikatu62. 

4. W razie utraty lub kradzieży identyfikatora, WP ZDM nie zwraca kosztów za 

niewykorzystany okres jego ważności. 

5. Osoba zameldowana w lokalu usytuowanym przy ulicach objętych SPP, która nie dokona 

opłaty zryczałtowanej i nie wykupi identyfikatora, uiszcza opłaty za parkowanie pojazdu 

samochodowego w SPP na zasadach ogólnych63. 

6. W przypadku naprawy samochodu, na który został wydany identyfikator mieszkańca lub 

inwalidzki, wydaje się odpłatny identyfikator zastępczy na podstawie już posiadanego 

identyfikatora pod warunkiem, iż przedłożony zostanie dokument potwierdzający fakt 

naprawy pojazdu (np. zaświadczenie od zakładu naprawczego, zgłoszenie do 

ubezpieczyciela) oraz umowa o używaniu pojazdu zastępczego od ubezpieczyciela lub 

zakładu naprawczego ze wskazaniem numeru pojazdu, na który został zakupiony 

identyfikator. Identyfikator zastępczy wydaje się na okres nie dłuższy niż termin ważności 

posiadanego identyfikatora mieszkańca/inwalidzkiego oraz termin wynikający z umowy, 

na maksymalnie 7 dni. Cena identyfikatora zastępczego określona jest w pkt 8.2 załącznika 

nr 2.64 

                                                           
Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł  

w życie 10.08.2016 r. 
60  w brzmieniu ustalonym przez § 2 ust. 2 pkt 28 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 

2016r (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r. 
61 dodany przez § 1 uchwały Nr XXVIII/383/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 20 marca 2012 r. zmieniającej uchwałę Nr 

XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, 

stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości 

opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Poz. 1654), który wszedł w życie 17.04.2012 r. a 

następnie skreślony przez § 2 ust. 2 pkt 29 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania  

z dnia 12 lipca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r.  
62  w brzmieniu ustalonym przez § 2 ust. 2 pkt 30 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 

2016r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r.  
63  zapis „określonych w § 8 i 9” zmieniony zapisem „ogólnych” przez § 2 ust. 2 pkt 31 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 

Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r. 
64 dodany przez § 2 ust. 11 uchwały Nr LII/922/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2017r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

poz. 5206), który wszedł w życie 05.08.2017 r. 



§ 16 

 Osoby i placówki, wymienione w § 13 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą wykupić identyfikator dla 

pojazdu przewożącego osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej, po 

opłaceniu opłaty zryczałtowanej określonej w Załączniku Nr 2 do uchwały65. 

 Osoby lub placówki wymienione w ust. 1, które ubiegają się o identyfikator dla pojazdu 

przewożącego osobę niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, muszą spełnić 

następujące warunki: 

1) być właścicielem pojazdu samochodowego, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3, co jest 

stwierdzone na podstawie cywilnoprawnej umowy, sporządzonej na piśmie pod 

rygorem bezskuteczności66, 

2) pojazd, mający przewozić osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej, 

może stanowić własność małżonka, wstępnych, zstępnych albo rodzeństwa67 osoby  

niepełnosprawnej, lub opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem § 

13 ust. 3. 

3) Identyfikator inwalidzki uprawnia do parkowania pojazdu poza miejscami 

wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych, bez konieczności wnoszenia opłaty, 

pod warunkiem umieszczenia na czas postoju, w widocznym miejscu we wnętrzu 

pojazdu, karty parkingowej.68 

                                                           
65  zapis zmieniony przez § 1 ust 3 pkt 5 uchwały Nr LXV/1033/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08 kwietnia 2014  

r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu 

strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 2875), który wszedł w życie 

20.05.2014 r. 
66  w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 2 pkt 4 uchwały Nr XLVIII/623/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 

2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie  ustalenia w 

Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat uchwały t za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach  

publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania. (Dz. Urz. Woj.  

Wielkopolskiego Nr 24, poz. 387), który wszedł w życie 04.03.2009 r., następnie skreślonym i zmienionym przez § 3 pkt 12 

uchwały Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta 

Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek 

opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat 

dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienionej uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 

stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie 

ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

Nr 186, poz. 3159), który wszedł w życie 17.11.2009 r.   
67  zwrot dodany przez § 3 pkt 13 uchwały Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 r. w sprawie 

zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu 

strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienionej uchwałą Rady Miasta Poznania Nr 

XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 

grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich 

pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 186, poz. 3159), który wszedł w życie 17.11.2009 r. 
68  dodany przez § 3 pkt 14 uchwały Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zmiany 

uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy 

płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienionej uchwałą Rady Miasta Poznania Nr 

XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003  

z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich 

pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 186, poz. 3159), który wszedł w życie 17.11.2009 r., zwrot „za pomocą biletu 

parkingowego” skreślony przez § 2 ust. 2 pkt 32 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia  

12 lipca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r.  



§ 17 

1. Identyfikatory, wykupione przez osoby wymienione w § 13 ust. 1 pkt 2 i 3, sprzedawane są 

po okazaniu karty parkingowej i spełnieniu warunków, przewidzianych w § 16 ust. 2. 

2. Identyfikatory są ważne na terenie całej SPP wraz z kartą parkingową, do której zostały 

wydane. 

3. Identyfikatory wydaje się na okres ważności karty parkingowej nie krótszy niż 3 miesiące 

i nie dłuższy niż 12 miesięcy, liczony w pełnych miesiącach od dnia dokonania wykupu. 

4. Posiadacz ważnego identyfikatora, który zmienił nr rejestracyjny pojazdu, przestał być 

właścicielem pojazdu samochodowego lub utracił kartę parkingową, zobowiązany jest do 

zwrotu identyfikatora w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanki. W przypadku zwrotu 

identyfikatora jego posiadacz otrzyma zwrot opłaty za niewykorzystany okres ważności 

(liczony w pełnych nierozpoczętych miesiącach). Zwrot opłaty nie przysługuje w 

przypadku zwrotu duplikatu.69 

 

§ 18 

Ustala się następujące granice sektorów w SPP: 

 

Sektor 1 – obszar ograniczają ulice: Estkowskiego, Małe Garbary, Św. Wojciech, Działowa, 

Solna, Młyńska, Plac Cyryla Ratajskiego, 3 Maja, pl. Wolności, Ratajczaka, Św. Marcin, 

Szymańskiego, pl. Wiosny Ludów, Strzelecka, Zielona, Muśnickiego, Mostowa, rzeka Warta.70 

Sektor 2 – obszar ograniczają ulice: Solna, Nowowiejskiego, tory kolejowe, Św. Marcin, 

Towarowa (wraz ze Skośną), Składowa, Taylora, Taczaka, Ratajczaka, Ogrodowa, Półwiejska, 

pl. Wiosny Ludów, Szkolna, Paderewskiego, Al. Marcinkowskiego. 

Sektor 3 – obszar ograniczają ulice: Fredry, 27 Grudnia, pl. Wolności, Paderewskiego, 

Szkolna, pl. Wiosny Ludów, Półwiejska, Królowej Jadwigi, Matyi, Dworcowa, tory kolejowe 

do Fredry. 71 

Sektor  4 – obszar ograniczają ulice: Mostowa, Muśnickiego, Zielona, Podgórna, Św. Marcin 

od Podgórnej do Wysokiej, Wysoka, Szymańskiego, Krysiewicza, Ogrodowa od Krysiewicza 

do Ratajczaka, Ratajczaka od Ogrodowej do Kościuszki, Niezłomnych, Królowej Jadwigi 

i rzeka Warta. 

Sektor 5 – obszar ograniczają ulice: Estkowskiego, Małe Garbary, Wolnica, Solna, 

Nowowiejskiego, tory kolejowe do mostu na Warcie. 

Sektor 6 – obszar ograniczają ulice: tory kolejowe do Kościelnej, Kościelna,  

św. Wawrzyńca od Kościelnej do „Goplany”, św. Floriana, Dąbrowskiego do Kraszewskiego, 

Kraszewskiego, Szylinga, Grunwaldzka od Szylinga do Bukowskiej, Bukowska do Roosevelta, 

Roosevelta od Bukowskiej do torów kolejowych. 

                                                           
69  w brzmieniu ustalonym przez § 2 ust. 2 pkt 33 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 

lipca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r. 
70 w brzmieniu ustalonym przez § 2 ust. 2 pkt 35 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 

lipca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r.  
71  zmieniony przez § 1 ust 3 pkt 6 uchwały Nr LXV/1033/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08 kwietnia 2014  

r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu 

strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 2875), który wszedł w życie 

20.05.2014 r. 



Sektor 7 – obszar ograniczają ulice: tory kolejowe od Kościelnej do Żeromskiego, 

Żeromskiego, Przybyszewskiego do Bukowskiej, Bukowska do Kraszewskiego, 

Kraszewskiego od Bukowskiej do Zwierzynieckiej, Zwierzyniecka od Kraszewskiego do 

Gajowej, Gajowa, Sienkiewicza od Gajowej do Kochanowskiego, Kochanowskiego od 

Sienkiewicza do Słowackiego, Słowackiego od Kochanowskiego do Prusa, Prusa od 

Słowackiego do Dąbrowskiego, Dąbrowskiego od Prusa do Kościelnej, Kościelna do torów 

kolejowych, św. Floriana, św. Wawrzyńca od Kościelnej do „Goplany”.72 

Sektor 8 – obszar ograniczają ulice: Roosevelta od Bukowskiej do mostu Dworcowego, 

Głogowska od mostu Dworcowego do Śniadeckich, Zachodnia, Śniadeckich Orzeszkowej, 

Matejki od Orzeszkowej do Grunwaldzkiej, Szylinga, Bukowska od Szylinga do Roosevelta.73 

 

§ 19 

1. Osoby fizyczne i podmioty gospodarcze mogą występować o wyznaczenie na ulicach 

objętych SPP, po wniesieniu opłaty zryczałtowanej, określonej w Załączniku Nr 2 do 

Uchwały, zastrzeżonych miejsc postojowych – kopert. 

2. Liczba kopert jest limitowana i nie może przekroczyć 10% miejsc postojowych w SPP. 

3. Identyfikator, wydany dla osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego, o których mowa 

w ust. 1, ważny jest wyłącznie na określonej kopercie, zastrzeżonej na prawach 

wyłączności, oznaczonej numerem, w okresie określonym w identyfikatorze. 

4. Oznakowanie koperty, jaki i jej likwidację wykonuje Zarząd Dróg Miejskich. 

5. Utrata ważności identyfikatora wydanego na określoną kopertę następuje: 

1) z upływem terminu, na który został wydany, 

2) z powodu rezygnacji z koperty przez wnioskodawcę, 

3) w wyniku jego cofnięcia, spowodowanego stwierdzeniem wykorzystywania 

zastrzeżonego miejsca postoju na cele inne niż parkowanie pojazdu samochodowego, 

4) w wyniku jego cofnięcia, spowodowanego przyczynami leżącymi po stronie Zarządu 

Dróg Miejskich, 

5) w wyniku jego cofnięcia spowodowanego zamontowaniem urządzeń blokujących bez 

zgody Zarządu Dróg Miejskich,74 

                                                           
72  w brzmieniu ustalonym przez § 2 ust. 2 pkt 35 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 

2016r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r. 
73  w brzmieniu ustalonym przez § 3 pkt 15 uchwały Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 r. w 

sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w 

Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie 

płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienionej uchwałą Rady Miasta Poznania 

Nr XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 

z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich 

pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 186, poz. 3159), który wszedł w życie 17.11.2009  

r.                
74  dodany przez § 3 pkt 16 uchwały Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zmiany 

uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy 

płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienionej uchwałą Rady Miasta Poznania Nr 

XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003  

z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich 

pobierania (Dz. Urz.. Woj. Wlkp. Nr 186, poz. 3159), który wszedł w życie 17.11.2009 r.  



6) w wyniku jego cofnięcia spowodowanego zaleganiem z opłatami za dwa kolejne 

miesiące.75 

6. W przypadku określonym w ust. 5 pkt. 2 i 4 na rzecz osoby lub podmiotu gospodarczego, 

które wykupiły identyfikator, następuje zwrot części opłaty zryczałtowanej za 

niewykorzystany okres ważności identyfikatora, liczony w pełnych niewykorzystanych 

miesiącach. 

7. Zajęcie koperty przez pojazdy samochodowe innych osób lub podmiotów gospodarczych, 

nie upoważnia do wysuwania z tego tytułu roszczeń w stosunku do Zarządu Dróg 

Miejskich. 

8. Zarząd Dróg Miejskich wyznacza i oznakowuje bezpłatne miejsca postojowe, tzw. koperty, 

dla oznakowanych pojazdów Straży Miejskiej przy każdej siedzibie referatu SMMP i 

pojazdów policji przy każdej komendzie lub komisariacie policji.76 

9. Zarząd Dróg Miejskich wyznacza i oznakowuje bezpłatne miejsca postojowe, tzw. koperty, 

dla pojazdów służb mundurowych, po dwie przy obiektach sądowych lub prokuraturach.77 

10. Zarząd Dróg Miejskich wyznacza i oznakowuje bezpłatne miejsca postojowe tzw. koperty 

dla pojazdów ekologicznych ze stanowiskiem do ładowania, na których postój pojazdów 

ekologicznych jest bezpłatny wyłącznie na czas ich ładowania.78 

 

§ 19a79 

1. Na „kopertach dla dostaw” dozwolony jest postój uprawnionych podmiotów do 15 minut. 

2. Czas postoju będzie potwierdzony zegarem parkingowym wydawanym przez ZDM i 

umieszczonym za przednią szybą pojazdu, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to pojazdów, o 

których mowa w § 7 ust. 4. 

3. „Koperty dla dostaw” przysługują podmiotom gospodarczym prowadzącym 

zarejestrowaną działalność gospodarczą, po wniesieniu opłaty zryczałtowanej. 

4. Podmioty gospodarcze mogą wystąpić z wnioskiem wskazanym przez ZDM o wykupienie 

„koperty dla dostaw: 

                                                           
75  dodany przez § 3 pkt 16 uchwały Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zmiany 

uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy 

płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienionej uchwałą Rady Miasta Poznania Nr 

XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003  

z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich 

pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 186, poz. 3159), który wszedł w życie 17.11.2009 r.  
76  dodany przez § 2 ust. 2 pkt 36 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016 r. (Dz. Urz. 

Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016r. a następnie zmieniony przez § 1 ust. 2 uchwały Nr 

XXXVII/633/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 08 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 7013), który wszedł  

w życie w dniu 2.12.2016 r. 
77  dodany przez § 2 ust. 2 pkt 37 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016 r. (Dz. Urz. 

Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r. 
78 dodany przez § 2 ust. 12 uchwały Nr LII/922/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

poz. 5206), który wszedł w życie 05.08.2017 r. 
79  dodany przez § 2 ust. 2 pkt 38 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016r. (Dz. Urz. 

Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016r. a następnie zmieniony przez § 1 ust. 3 uchwały Nr 

XXVII/633/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 08 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 7013), który wszedł  

w życie w dniu 2.12.2016r., zmieniony przez § 2 ust. 13 uchwały Nr LII/922/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 

2017r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5206), który wszedł w życie 05.08.2017r. 

 



1) w lokalizacji najbliższej adresowi wykonywania działalności na terenie SPP 

zidentyfikowanej na podstawie aktualnego dokumentu rejestrującego firmę, a w 

przypadku gdy takiej informacji w nim brakuje, na podstawie poświadczonej przez 

właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego deklaracji NIP-2 lub NIP-8, 

2) w dowolnej lokalizacji, na podstawie aktualnego dokumentu rejestrującego firmę, 

5. Opłata za 6 miesięcy korzystania z „koperty dla dostaw” wskazana jest w pkt 6.3 

załącznika nr 2.  

6. Dla „koperty dla dostaw” wykupionej zgodnie z ust. 4 pkt 1 zostanie wydany identyfikator 

z numerem ewidencyjnym wykupionego stanowiska oraz zegar parkingowy. 

7. Dla „koperty dla dostaw” wykupionej zgodnie z ust. 4 pkt 2 zostanie wydany identyfikator 

bez numeru ewidencyjnego stanowiska oraz zegar parkingowy. 

8. W przypadku zagubienia identyfikatora „koperty dla dostaw” lub jego utraty nie 

przysługuje duplikat identyfikatora. 

9. Nie przysługuje zwrot wykupionego identyfikatora „koperty dla dostaw”. 

10. Z jednej „koperty dla dostaw” może korzystać kilka podmiotów gospodarczych. Oznacza 

to, że podmioty, które wykupiły tę samą „kopertę dla dostaw”, muszą ją współdzielić. 

11. Identyfikator „koperty dla dostaw”, zakupiony zgodnie z ust. 4 pkt 1, jest ważny wyłącznie 

na wskazanym na identyfikatorze numerze stanowiska wraz z wystawionym zegarem 

parkingowym, natomiast identyfikator „koperty dla dostaw”, zakupiony zgodnie z ust. 4 

pkt 2, jest ważny na dowolnym stanowisku wraz z wystawionym zegarem parkingowym. 

12. Zajęcie wykupionej „koperty dla dostaw” przez inny pojazd nie upoważnia do wysuwania 

z tego tytułu roszczeń w stosunku do Zarządu Dróg Miejskich. 

13. Na zegarze parkingowym, wystawionym w pojeździe w miejscu widocznym dla 

kontrolera, kierowca zobowiązany jest wskazać czas rozpoczęcia parkowania. 

14. W obszarze ograniczonym ulicami: Garbary, Małe Garbary, Wolnica,  

Al. Marcinkowskiego, Podgórna (z wyłączeniem tych ulic) dopuszczone jest parkowanie 

pojazdów w dowolnym miejscu, zgodnie z przepisami ruchu drogowego, do 15 minut wraz 

z zegarem parkingowym oraz identyfikatorem wydanym zgodnie z ust. 7. 

 

§ 19b80 

1. Na „kopertach dla floty samochodów współdzielonych” dozwolony jest postój 

samochodów należących do floty samochodów współdzielonych. 

2. „Koperty dla floty samochodów współdzielonych” przysługują, po złożeniu wniosku w 

ZDM i uiszczeniu opłaty o której mowa w ust. 4, podmiotom gospodarczym prowadzącym 

działalność bezpośrednio związaną z flotą samochodów współdzielonych, pod warunkiem 

składania w WP ZDM w terminie do 10. każdego miesiąca comiesięcznych raportów za 

poprzedni miesiąc z wykorzystania floty samochodów w następującym zakresie: statystyka 

wykorzystania floty, lokalizacja samochodów w ujęciu statystycznym, trasy, którymi 

poruszają się samochody, mapy ciepła oraz liczba przejechanych kilometrów i rzeczywiste 

zużycie paliwa umożliwiające wyliczenie wskaźnika redukcji emisji CO2 oraz dostęp on-

line umożliwiający wgląd w czasie rzeczywistym do tych danych.  

                                                           
80 dodany przez § 2 ust. 14 uchwały Nr LII/922/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2017r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

poz. 5206), który wszedł w życie 05.08.2017r. 



3. W przypadku niezłożenia raportów, o których mowa w ust. 2, za co najmniej dwa okresy 

ZDM cofa zezwolenie na postój całej floty pojazdów bez możliwości zwrotu poniesionych 

przez podmiot opłat, o których mowa w ust. 4. Kolejne wpisanie floty samochodów 

współdzielonych do rejestru ERFSW możliwe będzie po upływnie 3 miesięcy od cofnięcia 

zezwolenia. 

4. Opłata za korzystanie z „kopert dla floty samochodów współdzielonych” wskazana jest w 

pkt 6.4 załącznika nr 2.  

5. Samochody współdzielone zostaną wpisane do rejestru ERFSW na podstawie wniosku, 

dokumentu rejestrowego działalności gospodarczej oraz dokumentów weryfikujących 

dopuszczalną emisję CO2 przez organ, który zarejestrował pojazd lub na podstawie 

oświadczenia wystawionego przez producenta lub jego autoryzowanego dealera 

potwierdzającego wielkość emisji CO2, dla konkretnego pojazdu. W przypadku pojazdów 

elektrycznych i zasilanych wodorem, za wystarczające uznaje się okazanie dowodu 

rejestracyjnego pojazdu z odpowiednio wypełnioną pozycją P.3. 

6. Wpisu do rejestru ERFSW dokonuje się na okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

7. Z jednej „koperty dla floty samochodów współdzielonych” może korzystać kilka 

podmiotów gospodarczych. Oznacza to, że podmioty, które wniosły opłatę, muszą koperty 

współdzielić. 

8. Zajęcie „koperty dla floty samochodów współdzielonych” przez inny pojazd, nie 

upoważnia do zgłaszania z tego tytułu roszczeń w stosunku do ZDM. 

9. Wniesienie opłaty za postój na „kopertach dla floty samochodów współdzielonych” nie 

zwalnia z konieczności wniesienia opłaty za postój na innych miejscach postojowych w 

SPP. ZDM udostępnia możliwość zakupu kart abonamentowych dla pojazdów 

ekologicznych w cenie wskazanej w pkt 2.281 załącznika nr 2. 

 

§ 20 

1. Karty abonamentowe, identyfikatory oraz karty parkingowe muszą być umieszczone za 

przednią szybą wewnątrz pojazdu, natychmiast po jego zaparkowaniu. Bilety parkingowe 

muszą być wykupione w najbliższym automacie parkingowym natychmiast po 

zaparkowaniu pojazdu lub przed utratą ważności poprzedniego biletu. Potwierdzenie 

wniesienia opłaty oraz dokumenty zwalniające z opłaty jednorazowej muszą być 

umieszczone w sposób umożliwiający ich odczytanie, bez jakichkolwiek wątpliwości co 

do ich treści i ważności.82 

2. Opłaty dokonywane w sposób mobilny muszą być wnoszone natychmiast po zaparkowaniu 

                                                           
81 skreślony uchwałą Nr XVIII/303/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15 października 2019 r. 
82  ustalony brzmieniem przez § 3 pkt 17 uchwały Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009  

r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia  

w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  

w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienionej uchwałą Rady Miasta 

Poznania Nr XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr 

XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych 

oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz.. Woj. Wlkp. Nr 186, poz. 3159), który wszedł w życie 17.11.2009  

r. zmieniony brzmieniem ustalonym przez § 2 ust. 2 pkt 39 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 

12 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r. 



pojazdu i przed jego opuszczeniem83 lub przed utratą ważności poprzedniego biletu.84 

3. W ramach wniesionej opłaty za parkowanie można zmieniać miejsce parkowania w SPP, 

z tym, że bilet parkingowy i karta abonamentowa wykupione dla podstrefy cenowej o 

wyższych stawkach opłat za parkowanie uprawnia również do parkowania pojazdu 

samochodowego w podstrefach cenowych o niższych stawkach opłat, natomiast bilet 

parkingowy i karta abonamentowa wykupiona dla podstrefy cenowej o niższej stawce, nie 

upoważnia do parkowania w podstrefach cenowych o wyższych stawkach opłat. 

 

§ 21 

Wykupienie karty abonamentowej lub identyfikatora i umieszczenie ich wewnątrz pojazdu, 

zgodnie z zasadami określonymi w § 20, upoważnia do parkowania bez wniesienia opłaty 

jednorazowej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, w wyznaczonym 

miejscu w obszarze SPP, lecz nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie 

stanowi podstawy do roszczeń wobec WP ZDM w przypadku braku miejsc parkingowych. 

 

Rozdział III: PARKOWANIE BEZ WNIESIENIA OPŁATY 

 

§ 22 

1. Za parkowanie w SPP, bez wniesienia opłaty, udokumentowane wezwaniem-raportem, 

pobiera się opłaty dodatkowe w wysokościach określonych w § 23 oraz w Załączniku Nr 

2 do Uchwały. 

2. Przez parkowanie w SPP bez wniesienia opłaty rozumie się: 

 niewniesienie opłat za parkowanie, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale II 

niniejszego regulaminu, 

 parkowanie ponad czas opłacony, 

 parkowanie z identyfikatorem przez osoby wymienione w § 13 ust. 1 pkt 1 w innym 

sektorze niż sektor wskazany na tym identyfikatorze, 

 parkowanie z kartą abonamentową lub biletem w podstrefie cenowej droższej niż 

wskazano na tej karcie lub bilecie,85 

 parkowanie z identyfikatorem inwalidzkim bez karty parkingowej,86 

                                                           
83 dodany uchwałą Nr XVIII/303/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15 października 2019 r. 
84  uchylony przez § 3 pkt 18 uchwały Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zmiany 

uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy 

płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienionej uchwałą Rady Miasta Poznania Nr 

XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 

grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich 

pobierania (Dz. Urz.. Woj. Wlkp. Nr 186, poz. 3159), który wszedł w życie 17.11.2009  

r. a następnie dodany przez § 2 ust. 2 pkt 40 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016 

r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r. 
85  zmieniony przez § 2 ust. 2 pkt 41 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016 r. (Dz. 

Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r. 
86  dodany przez § 1 ust. 3 pkt 7 uchwały Nr LXV/1033/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08 kwietnia 2014  

r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu 

strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 2875), który wszedł w życie 

20.05.2014 r.  



 parkowanie na „kopercie dla dostaw” pojazdów nieuprawnionych lub powyżej 15 minut,87 

 parkowanie na miejscu zastrzeżonym pojazdów nieuprawnionych,88 

 parkowanie z błędnie wskazanym numerem rejestracyjnym pojazdu w aplikacji mobilnej,89 

 parkowanie na „kopercie dla floty samochodów współdzielonych” lub „kopercie dla pojazdów ekologicznych” ze 

stanowiskiem do ładowania, pojazdów nieuprawnionych lub niedokonujących ładowania.90 

3. Opłatę dodatkową należy wpłacać w kasie WP ZDM lub na rachunek bankowy Zarządu 

Dróg Miejskich w Poznaniu. 

4. Opłata dodatkowa podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

§ 23 

Ustala się opłaty dodatkowe w następujących wysokościach:  

1) skreślony91
 

1a) skreślony92 

2) (uchylony)93 

3) w przypadku niedokonania opłaty za parkowanie lub przekroczenie czasu parkowania94 i 

uiszczenia opłaty dodatkowej w kasie WP ZDM lub przelewem w ciągu 7 dni 

kalendarzowych od dnia wystawienia wezwania, opłatę zgodnie z załącznikiem nr 2 pkt 7.3. 
95 

                                                           
87  dodany przez § 2 ust. 2 pkt 42 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016 r. (Dz. Urz. 

Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r.  
88  dodany przez § 2 ust. 2 pkt 43 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016 r. (Dz. Urz. 

Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r. 
89 dodany przez § 2 ust. 15 uchwały Nr LII/922/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

poz. 5206), który wszedł w życie 05.08.2017 r. 
90 dodany przez § 2 ust. 16 uchwały Nr LII/922/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

poz. 5206), który wszedł w życie 05.08.2017 r. 
91 skreślony uchwałą Nr XVIII/303/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15 października 2019 r. 
92  dodany przez § 3 pkt 20 uchwały Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zmiany  

uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy 

płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienionej uchwałą Rady Miasta Poznania Nr 

XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003  

z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich 

pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 186, poz. 3159), który wszedł w życie 17.11.2009 r., następnie skreślony  przez § 2 ust. 2 

pkt 44 lit. b uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), 

który wszedł w życie 10.08.2016 r. 
93  uchylony przez § 3 pkt 21 uchwały Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zmiany 

uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy 

płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienionej uchwałą Rady Miasta Poznania Nr 

XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 

grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich 

pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 186, poz. 3159), który wszedł w życie 17.11.2009 r.,  
94 dodany uchwałą Nr XVIII/303/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15 października 2019 r. 
95  w brzmieniu ustalonym przez § 3 pkt 22 uchwały Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009  

r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia  

w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  

w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienionej uchwałą Rady Miasta 

Poznania Nr XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr 

XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych 

oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 186, poz. 3159), który wszedł w życie 17.11.2009  



4) w przypadku niedokonania opłaty za parkowanie w sposób określony w pkt 396, pobiera się 

opłatę dodatkową zgodnie z załącznikiem nr 2 pkt 7.4,97 

5) w przypadkach określonych w § 22 ust. 2 pkt 3 – 9 opłaty dodatkowe ustala się w wysokości 

jak w pkt 3 i 4.98 

 

Rozdział IV: KONTROLA CZASU POSTOJU POJAZDÓW 

 

§ 24 

1. Do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów w SPP upoważnieni są wyłącznie 

pracownicy WP ZDM, którzy wykonują swoje czynności zgodnie z przepisami Regulaminu 

SPP. 

2. Pracownicy wykonują swoje obowiązki w stroju służbowym z widocznym numerem 

służbowym. 

 

§ 25 

Obowiązkiem kontrolerów SPP jest kontrola parkowania pojazdów, a w szczególności: 

1) kontrolowanie wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów, 

2) sprawdzanie ważności biletów parkingowych oraz wniesienia opłat w parkometrach, 

3) sprawdzanie ważności kart abonamentowych i identyfikatorów,  

 wypisywanie w terenie wezwań-raportów do uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie 

bez wniesienia opłaty i umieszczanie ich za wycieraczką pojazdu samochodowego oraz 

sporządzenie dokumentacji fotograficznej nieopłaconych postojów pojazdów w SPP, 99 

 zgłaszanie Straży Miejskiej wszelkich nieprawidłowości związanych z parkowaniem 

pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego, 

                                                           
r., następnie zmieniony brzmieniem ustalonym przez § 2 ust. 2 pkt 44 lit. c uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta 

Poznania z dnia 12 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r. 
96 skreślony uchwałą Nr XVIII/303/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15 października 2019 r. 
97  w brzmieniu ustalonym przez § 3 pkt 23 uchwały Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009  

r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia  

w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  

w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienionej uchwałą Rady Miasta 

Poznania Nr XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr 

XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych 

oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 186, poz. 3159), który wszedł w życie 17.11.2009  

r., następnie zmieniony brzmieniem ustalonym przez § 2 ust. 2 pkt 44 lit. d uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta 

Poznania z dnia 12 lipca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016 r. 
98  w brzmieniu ustalonym przez § 2 ust. 2 pkt 44 lit. e uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 

lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016r. zmieniony przez § 2 ust. 17 uchwały Nr 

LII/922/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2017r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5206), który wszedł w życie 

05.08.2017 r. 
99  zmieniony przez § 3 pkt 24 uchwały Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zmiany 

uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy 

płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienionej uchwałą Rady Miasta Poznania Nr 

XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 

grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich 

pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 186, poz. 3159), który wszedł w życie 17.11.2009 r.  



 kontrola stanu oznakowania SPP oraz zgłaszanie nieprawidłowości w tym zakresie do 

Zarządu Dróg Miejskich.  

 

§ 26 

Kontrolerzy SPP100 nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów 

parkingowych, kart abonamentowych oraz identyfikator 

                                                           
100 zwrot „SP” zastąpiony zwrotem „SPP” przez § 2 ust. 2 pkt 45 uchwały Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania 

z dnia 12 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4835), który wszedł w życie 10.08.2016  r.  


