Projekt
z dnia ....................Zatwierdzony przez
.........................

UCHWAŁA ....................
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia .................... 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z parkingu typu Parkuj i Jedź
(Park§Ride) w Szczecinie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) Rada Miasta Szczecin uchwala co następuje:

gminnym

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXV/596/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z parkingu typu „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w §1 ust. 1 wprowadza się pkt 3 o brzmieniu: przy węźle przesiadkowym Szczecińskiej Kolei
Metropolitalnej „Podjuchy”.
2) §2 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: ,,Parking - parking działający w systemie ,,Parkuj i Jedź” znajdujący
się pod adresem wskazanym w §1 ust. 1”
§ 2. Wykonanie
w Szczecinie.

uchwały

powierza

się

Dyrektorowi

Zarządu

Dróg

i Transportu

Miejskiego

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

W związku z zakończeniem inwestycji przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
oraz przekazaniem do użytkowania mieszkańcom miasta Szczecina i podróżnym spoza miasta parkingu typu
Park&Ride zlokalizowanego przy węźle przesiadkowym Podjuchy niezbędne jest wprowadzenie zasad
korzystania z ww. parkingu. Przedmiotowy parking stanowić będzie ogólnodostępny obiekt użyteczności
publicznej.

Zgodnie

z

treścią

art.

40

ust.

2

pkt

4

ustawy

z

dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego
w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Przyjmowany mocą niniejszej uchwały „Regulamin Parkingu typu Parkuj i Jedź (Park&Ride)
w Szczecinie" określa zasady i tryb korzystania z parkingu, jak i prowadzących do niego dróg dojazdowych.
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