
UCHWAŁA NR XLV/1253/22 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia 14 grudnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd 
Dróg i Transportu Miejskiego” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zarząd Dróg 
i Transportu Miejskiego” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), 
art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz art. 16 ust. 1, 3, 5, 7 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, 
poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XIII/303/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. 
w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu 
Miejskiego” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” 
(zm. uchwałami: Nr XXXVIII/1135/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 lutego 2014 r., 
Nr XXIII/706/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2020 r., Nr XXXII/922/21 Rady Miasta 
Szczecin z dnia 19 października 2021 r., XLI/1122/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 
2022 r.), §4 ust. 1 pkt 22 otrzymuje brzmienie: 

„22) usuwanie pojazdów z drogi, prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych 
w trybie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub powierzenie ich 
wykonania zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych oraz wykonywanie 
czynności związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych w przedmiocie 
ponoszenia kosztów usuwania pojazdów z dróg oraz kosztów przechowywania usuniętych 
pojazdów w trybie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, które 
zostały odebrane przez właścicieli z parkingu strzeżonego bez uiszczenia kosztów ich 
holowania i przechowywania”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

   
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin 

 
 

Renata Łażewska 
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