
UCHWAŁA NR  ……../……/21 
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia ……………… 2021 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/408/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 
29 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad parkowania pojazdów na urządzonych 
parkingach gminnych i terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych 
poza Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Ustrzyki Dolne, opłat za parkowanie 
oraz sposobu ich pobierania.  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz 
art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.), Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala, co następuje:   
 

§ 1. 
W uchwale Nr XXXI/408/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września                 
2020 r. w sprawie ustalenia zasad parkowania pojazdów na urządzonych parkingach 
gminnych i terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych poza Strefą 
Płatnego Parkowania na terenie miasta Ustrzyki Dolne, opłat za parkowanie oraz sposobu ich 
pobierania wprowadza się następujące zmiany: 

 
1. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Parkowanie pojazdów na Parkingach jest płatne: 
a) parking przy ul. Korczaka - działka o numerze ewidencyjnym 1437 obok siedziby 

Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 17.30 
b) parkingi przy ul. Wyzwolenia – część działki o numerze ewidencyjnym 1021/15 - od 

poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 17.30 
c) parking przy ul. Nadbrzeżnej – działki o numerach ewidencyjnych 1347 i 1339 (plac 

targowy) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 17.30, z wyjątkiem środy  
d) parking przy ul. Dworcowej – działka o numerze ewidencyjnym 1311/4 i część działki 

o numerze ewidencyjnym 1313/1 (obok restauracji Niedźwiadek) - od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7.30 – 17.30 

     na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie, z zastrzeżeniem 
ust. 2.  

 

2. w załączniku Nr 1 „Wykaz urządzonych parkingów gminnych i terenów 
przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych poza Strefą Płatnego 
Parkowania na terenie miasta Ustrzyki Dolne” 
-  pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

3. parking przy ul. Nadbrzeżnej – działki o numerach ewidencyjnych 1347 i 1339 (plac 
targowy) - załącznik graficzny nr 3 

       - po pkt 3 dodaje się pkt 4 o brzmieniu: 
4. parking przy ul. Dworcowej – działka o numerze ewidencyjnym 1311/4 i część działki 

o numerze ewidencyjnym 1313/1 (obok restauracji Niedźwiadek) – załącznik graficzny 
nr 4 

 
§ 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    /     /21 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia ………… 2021 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/408/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 
29 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad parkowania pojazdów na urządzonych 
parkingach gminnych i terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych 
poza Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Ustrzyki Dolne, opłat za parkowanie 
oraz sposobu ich pobierania.  

 
Podstawą podjęcia uchwały jest art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej, 

który upoważnia Radę Gminy do określenia wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen 
i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie 
z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. Jednymi 
z takich obiektów są parkingi będące własnością Gminy Ustrzyki Dolne. 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.), strefa płatnego parkowania może być ustalona 
jedynie na terenie drogi publicznej, stąd parkingi położone poza pasem drogowym nie mogą 
zostać włączone do strefy płatnego parkowania. 

 
Podjęcie niniejszej uchwały uzasadnione jest równym traktowaniem osób, które 

parkują pojazdy w strefie płatnego parkowania ponosząc opłaty oraz osób, które parkują 
pojazdy na parkingach położonych w pobliżu strefy płatnego parkowania bez uiszczania opłat.  

 
Stąd uzasadnionym jest objecie parkingu przy ulicy Dworcowej opłatami za parkowanie 

jak również objecie opłatami działki o numerze ewidencyjnym 1339 położonej w obrębie 
parkingu przy ul. Nadbrzeżnej (plac targowy), która w terenie stanowi również obszar tego 
parkingu.  

 
Nadmienić należy, że płatne miejsca postojowe skutkują zwiększeniem rotacji 

parkujących pojazdów a tym samym zwiększoną ilością miejsc postojowych. 
 
 


