
UCHWAŁA NR XVIII/303/VIII/2019 

RADY MIASTA POZNANIA 

z dnia 15 października 2019 r. 

 

 

 

zmieniająca uchwałę 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 o drogach publicznych z dnia 21 

marca 1985 r. (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 698 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

 

W załączniku nr 2 uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

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 skreślony 



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 

 

2) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

 

7. OPŁATY DODATKOWE 

7.1 skreślony  

7.2 skreślony  

7.3 - w przypadku niedokonania opłaty za parkowanie lub 

przekroczenia czasu parkowania 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 parkowania 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 

 

 

 

 

200,00 zł 



dnia wystawienia wezwania (§ 23 pkt 5 Regulaminu) 

 

 

§ 2 

 

W załączniku nr 3 uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 2 pkt 7 zapis: „ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. 

Dz. U z 2017 poz. 128 ze zm)” zastępuje się zapisem: „ustawy z dnia 20 czerwca 1997 

r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 53 ze zm.)”; 

2) W § 2 wykreśla się pkt 14 c „przedłużony – udokumentowany wezwaniem – raportem 

czas parkowania w SPP bez wniesienia wymaganej opłaty, liczony od momentu utraty 

ważności biletu parkingowego do chwili zgłoszenia w WP ZDM i uiszczenia opłaty 

dodatkowej”; 

3) W § 19b pkt 9 wykreśla się słowo „pkt 2.1 oraz”, tym samym § 19b pkt 9 otrzymuje 

brzmienie „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 2.2 załącznika 

nr 2.”; 

4) W § 20 pkt 2 dopisuje się w zdaniu: „i przed jego opuszczeniem”, tym samym § 20 pkt 

2 otrzymuje brzmienie: „Opłaty dokonywane w sposób mobilny muszą być wnoszone 

natychmiast po zaparkowaniu pojazdu i przed jego opuszczeniem lub przed utratą 

ważności poprzedniego biletu”; 

5) W § 23 wykreśla się pkt 1 „w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania 

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 7.1”; 

6) W § 23 pkt 3 dopisuje się w zdaniu „lub przekroczenie czasu parkowania”, tym samym 

otrzymuje on brzmienie: „W przypadku niedokonania opłaty za parkowanie lub 

przekroczenie czasu parkowania 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”; 

7) W § 23 pkt 4 wykreśla się słowa „1 lub”, w przypadku niedokonania opłaty za 

parkowanie w sposób określony w pkt 1 lub 3 pobiera się opłatę dodatkową zgodnie 



z załącznikiem nr 2 pkt 7.4, tym samym § 23 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „w 

przypadku niedokonania opłaty za parkowanie w sposób określony w pkt 3, pobiera się 

opłatę dodatkową zgodnie z załącznikiem nr 2 pkt 7.4”. 

 

 

§ 3 

 

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

(-) Grzegorz Ganowicz 


