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Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440,
1920,1948, 2255, z 2017 r. poz. 191, 1089, ze zm.), korzystający z dróg publicznych są obowiązani do
ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego
parkowania (SPP).
Obowiązek zapłaty opłaty dodatkowej powstaje z mocy samego prawa w momencie parkowania pojazdu na
terenie SPP bez uiszczenia opłaty za parkowanie, bez wydawania jakichkolwiek indywidualnych decyzji
administracyjnych, orzeczeń sądowych czy innych rozstrzygnięć.
Należności z tytułu opłat dodatkowych pobiera Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie. Sposób
poboru opłat określa uchwała nr IV/22/2015 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie
ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości i stawek opłat
i sposobu ich pobierania, ze zm. (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2015 r., poz. 747).
Natomiast dla należności powstałych przed dniem wejścia w życie w/w uchwały zastosowanie mają
przepisy uchwał: Nr XXXVIII/672/2013 z dnia 29 maja 2013 r. ze zm. oraz Nr XX/337/2012 z dnia
29 lutego 2012 r. ze zm.
Nieuregulowane opłaty za postój w SPP, podlegają egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 599, ze
zm.)
Kwestia przedawnienia opłat dodatkowych została uregulowana w ustawie o drogach publicznych, w art.
40d ust. 3 stanowiącym, iż „obowiązek uiszczenia opłat dodatkowych za nieuiszczone parkowanie w SPP
przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłaty lub kary powinny
zostać uiszczone".
Zarówno opłata za parkowanie jak i opłata dodatkowa stanowią daninę publicznoprawną, o której mowa
w art. 217 Konstytucji RP (opłata dodatkowa nie jest więc grzywną/mandatem karnym nakładanym za
wykroczenie). Charakteryzują się one cechami podobnymi do podatku i cła, z tym, że w przeciwieństwie do
podatków i ceł, opłata jest świadczeniem odpłatnym. Opłaty, jako takie, pobierane są w związku z wyraźnie
wskazanymi usługami i czynnościami organów państwowych lub samorządowych, dokonywane w interesie
konkretnych podmiotów, w tym przypadku polegających na umożliwieniu parkowania na obszarze SPP.
Stanowi zatem swoistą zapłatę za uzyskanie zindywidualizowanego świadczenia oferowanego przez
podmiot prawa publicznego. Oprócz tego, że są świadczeniami odpłatnymi są także - jak podatki świadczeniami pieniężnymi, powszechnymi, bezzwrotnymi, ustalanymi jednostronnie przez państwo
.

