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 2021 r. poz. 1372, 1834) Rada Miasta Szczecin uchwala co następuje:

gminnym

§ 1. W Załączniku Nr 1 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) w Szczecinie
zmienionej Uchwałą Nr XXX/876/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w §1 w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: "4) przy węźle przesiadkowym "Głębokie" w rejonie ulic
Kupczyka i al. Wojska Polskiego";
2) pkt 2 Załącznika do Regulaminu Parkingu typu "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) w Szczecinie otrzymuje
brzmienie:
„2. Zarządca określa, iż koszt przewiezienia pojazdu z parkingu Park&Ride (dla odpowiedniego DMC
pojazdu) na parking strzeżony oraz koszt każdej rozpoczętej doby przechowywania przewiezionego
pojazdu na parkingu strzeżonym ustala aktualnie obowiązująca uchwała Rady Miasta Szczecin w sprawie
opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów
powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu”.
§ 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 Gminę Miasto Szczecin i przekazaniem Zarządowi Dróg
i Transportu Miejskiego w Szczecinie w celu udostępnienia do użytkowania mieszkańcom miasta Szczecina
i podróżnym spoza miasta parkingu typu Park&Ride zlokalizowanego przy węźle przesiadkowym
"Głębokie" 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. Wprowadzenie
zmiany w Załączniku do Regulaminu urealnia wysokość opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów do
stawek wynikających z obowiązujących uchwał.
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