UCHWAŁA NR XXXII/261/2021
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/246/2021 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 stycznia 2021r
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych zlokalizowanych na
terenie Gminy Ustronie Morskie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie
oraz określenie sposobu pobierania opłat
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 ze zm.) oraz art. 13b ust. 3, 4, 5 i art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) Rada Gminy w Ustroniu Morskim uchwala, co następuje:
§ 1. W § 2 ust 2 Uchwały nr XXIX/246/2021 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 stycznia 2021r
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie
Gminy Ustronie Morskie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz
określenie sposobu pobierania opłat, wprowadza się następujące zmiany poprzez brzmienie ust 2:
§ 2. ust 2 W SPPN opłaty pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych w okresie
od 1maja – 30 września
ulice Kościuszki (dz. Nr 234/8 obręb Ustronie Morskie), Bolesława Chrobrego (od ronda Marysin do ronda
przy kościele, dz. Nr 74/5 obręb Ustronie Morskie)
Osiedlowa (dz. Nr 207, dz. Nr 724/10, dz. Nr 823/6 obręb Ustronie Morskie)
Od 15 czerwca – 31 sierpnia
Wojska Polskiego ( dz. 83/1 obręb Ustronie Morskie od ronda przy kościele ul. Chrobrego do ronda Marysin)
na postawie porozumienia z dnia 12 lutego 2021 r w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu
zarządzania drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie Gminy Ustronie Morskie.
ul. Ogrodowa (parking przy Szkole Podstawowej dz. Nr 352 obręb Ustronie Morskie), ul. Okrzei (od ulicy
Woj. Polskiego do ul. Górnej dz. Nr 382/6 obręb Ustronie Morskie oraz od ul. Wojska Polskiego do ul. B.
Chrobrego działka nr 341 obręb Ustronie Morskie), ul. Targowa (od ul. Wojska Polskiego do
ul. Górnej działki nr 363, 354/4 364 w Ustroniu Morskim)
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9: 00 do 21: 00 z wyłączeniem sobót i niedziel oraz
pozostałych dni ustawowo wolnych od pracy na drogach publicznych w takich ich częściach, obiektach
i urządzeniach, lub w wyznaczonych miejscach, w których dozwolony jest postój tych pojazdów na podstawie
Ustawy o drogach publicznych oraz organizacji ruchu zatwierdzonej przez organ właściwy do zarządzania
ruchem na drogach w uzgodnieniu z zarządcą drogi
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Grzywnowicz
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Uzasadnienie
Z uwagi na plan rozszerzenia czasowego obowiązywania strefy płatnego parkowania o kolejne miejsca
postojowe na ulicy Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim przygotowany został niniejszy projekt uchwały.
W stosunku do obecnie obowiązujących zapisów, niniejsza uchwała przewiduje wprowadzenie zmian
w zakresie: dodania zapisu, iż w terminie od 15 czerwca do 31 sierpnia SPPN obowiązuje na Wojska Polskiego
( dz. 83/1 obręb Ustronie Morskie) na postawie porozumienia z dnia 12 lutego 2021 r w sprawie powierzenia
realizacji zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie Gminy Ustronie
Morskie.
ul. Ogrodowa (parking przy Szkole Podstawowej dz. Nr 352 obręb Ustronie Morskie), ul. Okrzei
(od ulicy Woj. Polskiego do ul. Górnej dz. Nr 382/6 obręb Ustronie Morskie oraz od ul. Wojska Polskiego do
ul. B. Chrobrego działka nr 341 obręb Ustronie Morskie), ul. Targowa (od ul. Wojska Polskiego do
ul. Górnej działki nr 363, 354/4 364 w Ustroniu Morskim).
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