
 

 

UCHWAŁA NR LXV/2128/2022 

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z 9 czerwca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty  

za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej 

oraz określenia sposobu pobierania tych opłat 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559, 583, 1005 i 1079) w związku z art. 13b ust. 3 i 4 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3, ust. 5 oraz art. 13f ust. 2 ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595 oraz z 2022 r. poz. 32 i 655) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1.1. W uchwale nr XXXVI/1077/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r.  

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych 

na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat 

(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 138, poz. 4868, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w ust. 1 pkt 1-4 otrzymują brzmienie: 

"1) pierwszą godzinę - 4,50 zł; 

2) drugą godzinę - 5,40 zł; 

3) trzecią godzinę - 6,40 zł; 

4) czwartą i kolejne godziny - po 4,50 zł."; 

2) w § 4: 

a) w pkt 1 i 2 średniki zastępuje się przecinkami, 

b) pkt 3, 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„3) podmiotów leczniczych – tylko służbowe pojazdy samochodowe podmiotu leczniczego w rozumieniu 

art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974  

i 1079) trwale oznakowane zewnętrznie nazwą i adresem tego podmiotu oraz środki transportu sanitarnego 

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  

ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.2)), 

4) jednostek budżetowych i zakładów budżetowych m.st. Warszawy – tylko służbowe pojazdy 

samochodowe, 

                                                      
1) Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 12, poz. 270, z 2011 r. Nr 161, 

poz. 5060, z 2012 r. poz. 7302, z 2013 r. poz. 12829, z 2017 r. poz. 11798, z 2020 r. poz. 5797, 8598, 10651 i 11394 oraz 

z 2021 r. poz. 3747, 4689, 6415, 7975 i 12111. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 

2105, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 655, 807, 974, 1002 i 1079. 
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5) teatrów z siedzibą w m.st. Warszawie, dla których organizatorem jest m.st. Warszawa, Województwo 

Mazowieckie, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – tylko służbowe 

pojazdy samochodowe,”, 

c) w punkcie 6 skreśla się kropkę i dodaje część wspólną w brzmieniu: „– na podstawie identyfikatorów.”; 

3) w § 8: 

a) w ust. 1 wyrazy „w wysokości 250 zł” zastępuje się wyrazami „w wysokości 300 zł”, 

b) w ust. 2 wyrazy „jej wysokość ustala się na kwotę 170 zł.” zastępuje się wyrazami „jej wysokość ustala 

się na kwotę 200 zł.”. 

2. Załącznik nr 1 do uchwały „Granice strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych  

w m.st. Warszawie (wraz z mapką)” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Załącznik nr 1a do uchwały „Mapa obszarów abonamentowych w SPPN” otrzymuje brzmienie określone 

w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

4. W załączniku nr 2 do uchwały „Regulamin funkcjonowania strefy płatnego parkowania niestrzeżonego 

(SPPN)”, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12) e – kontroli – rozumie się przez to system automatycznej kontroli opłat w SPPN przez urządzenie 

skanujące numer rejestracyjny pojazdu zaparkowanego na wyznaczonym  miejscu postojowym, w celu 

zweryfikowania płatności za postój, prawa do postoju ze stawką zerową albo abonamentu.”; 

2) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Postój pojazdu samochodowego w SPPN wymaga uiszczenia opłaty za postój.”; 

3) w § 3: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) przez wykupienie w parkomacie; lub”; 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Abonament, kartę „N+” wraz z kartą parkingową, „Kartę Powstańca” lub „Kartę Honorową” należy 

umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu samochodowego w sposób eksponujący zastosowane 

zabezpieczenia i umożliwiający odczytanie wszystkich danych z zewnątrz oraz sprawdzić ich widoczność 

z zewnątrz w zaparkowanym pojeździe.”; 

4) w § 5: 

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Abonament wydawany jest na wniosek mieszkańca SPPN, po przedstawieniu kompletu dokumentów, 

o których mowa w ust. 7, złożony: 

1) w biurach obsługi SPPN - niezwłocznie, 

2) elektronicznie poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej zarządzającego 

SPPN - w terminie 7 dni roboczych 

- z zastrzeżeniem ust. 6a.", 

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego wydanie abonamentu może nastąpić nie 

później niż w terminie jednego miesiąca od dnia przedstawienia kompletu dokumentów, o których mowa 

w ust. 7, a w sprawach szczególnie skomplikowanych wydanie abonamentu może nastąpić nie później niż 

w terminie dwóch miesięcy od dnia przedstawienia kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 7.”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy. 

§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2022 r., z wyjątkiem przepisu § 1 ust. 2 i 3, które wchodzą 

w życie z dniem 2 stycznia 2023 r. 

   

Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy 

 

Magdalena Roguska 
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