
 
 

UCHWAŁA NR LI/1570/2021 
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 8 lipca 2021 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 2020 r. 
poz. 713, 1038 i 1378) w związku z art. 13b ust. 3 i 4 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3, ust. 5 oraz art. 13 f ust. 2 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.1) ) 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. z 2008 r. Nr 138, poz. 4868, z późn. zm.2) ) § 3 ust. 1 pkt 8 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) Biura Zarządzania Ruchem Drogowym – w zakresie zarządzania ruchem,". 

2. Załącznik nr 1 do uchwały „Granice strefy płatnego parkowania niestrzeżonego pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w m.st. Warszawie (wraz z mapką)” otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku do niniejszej uchwały. 

3. W załączniku nr 2 do uchwały „Regulamin funkcjonowania strefy płatnego parkowania niestrzeżonego 
(SPPN)” § 2 ust. 5 pkt 8 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) Biura Zarządzania Ruchem Drogowym – w zakresie zarządzania ruchem,". 

§ 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 listopada 2021 r. 

   
Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy 

 
 

Ewa Malinowska-Grupińska 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 1087 i 2338 oraz 

z 2021 r. poz. 54, 720 i 1005. 
2) 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 i 4689. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 lipca 2021 r.

Poz. 6415



 

 

Załącznik 

do uchwały Nr LI/1570/2021  

Rady Miasta Stołecznego Warszawy  

z 8 lipca 2021 r. 

 

Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXXVI/1077/2008  

Rady Miasta Stołecznego Warszawy  

z dnia 26 czerwca 2008 r. 

 

 

 

Granice strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych w m. st. Warszawie 
(wraz z mapką) 

 

Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego w m.st. Warszawie obejmuje obszary ograniczone: 

Obszar I: 

1) Aleją Prymasa Tysiąclecia – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni); 

2) ulicą Marcina Kasprzaka – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni); 

3) ulicą Juliana Konstantego Ordona – wraz z tą ulicą graniczną; 

4) ulicą Wolską – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni); 

5) Aleją Prymasa Tysiąclecia – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni); 

6) Aleją Obrońców Grodna – bez tej ulicy granicznej; 

7) Aleją Armii Krajowej – bez tej ulicy granicznej; 

8) Mostem gen. Stefana Grota-Roweckiego – bez tego mostu; 

9) wzdłuż lewego brzegu Wisły, do wysokości ulicy Wilanowskiej; 

10) ulicą Solec – wraz z tą ulicą graniczną; 

11) ulicą Czerniakowską – wraz z tą ulicą graniczną; 

12) ulicą 29 Listopada – wraz z tą ulicą graniczną; 

13) ulicą Szwoleżerów – wraz z tą ulicą graniczną; 

14) ulicą Myśliwiecką – wraz z tą ulicą graniczną; 

15) Aleją Armii Ludowej – wraz z tą ulicą graniczną; 

16) Alejami Ujazdowskimi – wraz z tą ulicą graniczną; 

17) ulicą Belwederską – wraz z tą ulicą graniczną; 

18) ulicą Parkową – wraz z tą ulicą graniczną; 

19) ulicą Jurija Gagarina – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni); 

20) ulicą Spacerową – wraz z tą ulicą graniczną; 

21) ulicą Słoneczną – wraz z tą ulicą graniczną; 

22) ulicą Dworkową – wraz z tą ulicą graniczną; 

23) ulicą Bedřicha Smetany – wraz z tą ulicą graniczną; 

24) ulicą Belgijską – wraz z tą ulicą graniczną; 

25) ulicą Puławską – wraz z tą ulicą graniczną; 

26) ulicą Racławicką – wraz z tą ulicą graniczną (do ulicy M. Bałuckiego);   
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27) ulicą Michała Bałuckiego – wraz z tą ulicą graniczną (od ulicy Wiktorskiej); 

28) ulicą Różaną – wraz z tą ulicą graniczną; 

29) ulicą Grażyny – wraz z tą ulicą graniczną; 

30) ulicą Olesińską – wraz z tą ulicą graniczną; 

31) ulicą Sandomierską – wraz z tą ulicą graniczną; 

32) ulicą Olszewską – wraz z tą ulicą graniczną; 

33) ulicą Puławską – wraz z tą ulicą graniczną; 

34) ulicą Ludwika Waryńskiego – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni); 

35) Aleją Armii Ludowej – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni); 

36) Aleją Niepodległości – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni); 

37) ulicą Stefana Batorego – bez tej ulicy granicznej; 

38) przedłużeniem ww. ulicy, do ulicy Stefana Banacha; 

39) ulicą Żwirki i Wigury – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni); 

40) podstawą nasypu linii kolejowej nr 8 (od strony wnętrza strefy); 

41) od miejsca skrzyżowania linii kolejowych nr 8 oraz nr 47 – podstawą nasypu linii kolejowej nr 
47 (od strony wnętrza strefy); 

Obszar II: 

1) ulicą Stefana Starzyńskiego od prawego brzegu Wisły – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy 
(oś jezdni); 

2) ulicą Jagiellońską – wraz z tą ulicą graniczną; 

3) ulicą Ratuszową – wraz z tą ulicą graniczną; 

4) ulicą 11 Listopada – wraz z tą ulicą graniczną; 

5) podstawą nasypu linii kolejowej nr 9 (od strony wnętrza strefy); 

6) ulicą Radzymińską – wraz z tą ulicą graniczną; 

7) ulicą Folwarczną – wraz z tą ulicą graniczną; 

8) torowiskiem tramwajowym – od ulicy Kawęczyńskiej do ulicy Kijowskiej; 

9) przedłużeniem ww. torowiska do podstawy nasypu linii kolejowej nr 2; 

10) podstawą nasypu linii kolejowej nr 2 (od strony wnętrza strefy); 

11) ulicą Jana Zamoyskiego – wraz z tą ulicą graniczną; 

12) brzegiem Portu Praskiego do prawego brzegu Wisły; 

13) wzdłuż prawego brzegu Wisły, do wysokości ulicy Stefana Starzyńskiego. 
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Legenda 

          obszary SPPN 
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