
Projekt 

UCHWAŁA NR  ……/……./22 
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia …… grudnia 2022 r. 
 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/324/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych       
z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, 

wysokości stawek opłat i opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, 
art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

 
§ 1. 

W uchwale Nr XXV/324/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia                        
13 października 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości 
stawek opłat i opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania wprowadza się 
następujące zmiany: 
  

 
1. w załączniku Nr 2 pkt 1 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„Opłaty jednorazowe: 
a) za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania – 2,00 zł   

b) za drugą rozpoczętą godzinę parkowania – 2,40 zł   

c) za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania – 2,80 zł  

d) za czwartą rozpoczętą godzinę parkowania i każda kolejną – 2,00 zł   

 
2. w załączniku Nr 2 pkt 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„Opłaty abonamentowe: 
a) Abonament miesięczny na miejscu ogólnodostępnym -  100,00 zł - (karta 

abonamentowa A) 
b) Abonament roczny na miejscu ogólnodostępnym – 1000,00 zł - (karta 

abonamentowa B) 
c) Abonament mieszkańca na miejscu ogólnodostępnym – dla osób fizycznych 

prowadzących gospodarstwo domowe w Strefie Płatnego Parkowania 
i legitymujących się abonamentem mieszkańca wydanym przez gminę Ustrzyki 
Dolne wynosi: 

• 40,00 zł – za miesiąc za pierwszy pojazd samochodowy w gospodarstwie 
domowym (karta abonamentowa mieszkańca strefy C-1) 

• 20,00 zł – za miesiąc za każdy kolejny pojazd samochodowy                                  
w gospodarstwie domowym (karta abonamentowa mieszkańca strefy C-2) 

• 240,00 zł – za rok za zgłoszony pojazd samochodowy (karta abonamentowa 
mieszkańca strefy D) 

d)  Abonament pracowniczy na miejscu ogólnodostępnym  

•   60,00 zł – za miesiąc (karta abonamentowa pracownicza P-1) 

• 120,00 zł  – za 6 miesięcy (karta abonamentowa pracownicza P-2) 

• 240,00 zł – za rok (karta abonamentowa pracownicza P-3) 
  
 



 
Abonament pracowniczy wystawiany jest na pojazdy: 
- podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zlokalizowaną                          

w obrębie ulic: ul. Korczaka, ul. Rynek, ul. Bełskiej, ul. Wyzwolenia                   
i ul. Nadbrzeżnej w ilości jeden abonament na jeden podmiot, 

- pracowników (w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy 
cywilnoprawnej) urzędów, instytucji i podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą zlokalizowanych w obrębie ulic: ul. Korczaka, ul. Rynek,               
ul. Bełskiej, ul. Wyzwolenia i ul. Nadbrzeżnej w ilości jeden abonament na 
jednego pracownika”.  

 
 

 
§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 
 

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



 
 
 

Uzasadnienie 
 

Do uchwały Nr…../……./22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia                         
………. 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/324/16 Rady Miejskiej                             
w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania, wysokości stawek opłat i opłat dodatkowych oraz sposobu ich 
pobierania 

 
Podstawą podjęcia uchwały jest art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b i art. 13f ustawy                

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 
z późn. zm.), który upoważnia Radę Gminy do ustalenia wysokości opłat za 
korzystanie z dróg publicznych tj. w strefie płatnego parkowania. 

 
Opłaty za parkowanie nie ulegały zmianie od 2016 roku i obecnie są najniższe 

w regionie. 
Ponadto sytuacja gospodarcza w tym zwłaszcza znaczący wzrost inflacji 

(wynoszącej odpowiednio: 4,2% we wrześniu 2021 r. oraz 17,2 % we wrześniu 2022 
r.), wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego (5,8% - II kwartał 2022 r.) oraz stawki płacy minimalnej 
powoduje wzrost kosztów obsługi i utrzymania strefy na które składają się m.in. 
remonty i naprawy urządzeń, zakup materiałów eksploatacyjnych, płaca kontrolera 
oraz bieżącego utrzymania miejsc postojowych. 

Wprowadzenie nowych opłat za parkowanie wpłynie na zwiększenie rotacji 
parkujących pojazdów  co zwiększy możliwość znalezienia wolnego miejsca 
parkingowego w bezpośredniej bliskości obiektów o charakterze publicznym. 

Zauważyć także należy, że środki uzyskane z tytułu opłat za parkowanie 
stanowią dochód gminy, będą mogły być przeznaczone np. na budowę dodatkowych 
miejsc parkingowych oraz utrzymanie i remonty dróg. 

 
 
 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 
 

 

 

 

 

  


