
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 § 3 ust. 1 pkt 3) ppkt c) otrzymuje brzmienie: 

„Abonament pracowniczy na miejscu ogólnodostępnym  
-   30 zł – za miesiąc (karta abonamentowa pracownicza E-2) 
-   60 zł – za 6 miesięcy (karta abonamentowa pracownicza E-3) 
- 120 zł – za rok (karta abonamentowa pracownicza E-4) 
  
Abonament pracowniczy wystawiany jest na pojazdy: 

- podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zlokalizowaną w obrębie parkingów 
przy ul. Korczaka, ul. Rynek, ul. Bełskiej, ul. Wyzwolenia, ul. Nadbrzeżnej, ul. Dworcowej 
ul. 1 Maja (od budynku nr 14 do ul. 29 Listopada) i ul. 29 Listopada (od budynku nr 1 do 
budynku nr 34) 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 parkingów przy ul. Korczaka, ul. Rynek, ul. Bełskiej, ul. Wyzwolenia, ul. 
Nadbrzeżnej, ul. Dworcowej, ul. 1 Maja (od budynku nr 14 do ul. 29 Listopada) i ul. 29 
Listopada (od budynku nr 1 do budynku nr 34) 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    /     /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. 

 
Podjęcie uchwały jest podyktowane wprowadzeniem ul. Dworcowej ul. 1 Maja (od 

budynku nr 14 do  ul. 29 Listopada)   i ul.29 Listopada (od budynku nr 1 do budynku nr 34) do 
wykazu ulic uprawniających do nabycia abonamentów pracowniczych. 
 
 


