
UCHWAŁA NR XXXI/139/2013
RADY GMINY UŚCIMÓW

z dnia 9 lipca 2013 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz 
sposobu ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 13b ust. 3, ust. 4 pkt 1 i 3 i art. 13f ust. 2 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się strefę parkowania na terenie miejscowości Krasne. 

§ 2. Za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonych miejscach parkingowych w strefie 
płatnego parkowania pobiera się opłaty. Opłaty pobiera się za parkowanie od poniedziałku do soboty. 

§ 3. Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania ustala się za 
każdą dobę parkowania w wysokości: 

1) 6,00 zł – samochód osobowy, 

2) 8,00 zł – bus, 

3) 10,00 zł – autobus.

§ 4. 1. Opłatę za parkowanie uiszcza się z góry za przewidywany okres postoju. 

2. Opłatę za parkowanie uiszcza się u inkasentów wyznaczonych przez Wójta Gminy Uścimów. 

3. Dowód uiszczenia opłaty parkujący zobowiązany jest umieścić w pojeździe za przednią szybą w sposób 
widoczny z zewnątrz, niezwłocznie po zajęciu miejsca parkingowego. 

4. Wniesienie opłaty nie powoduje powstania roszczenia o udostępnienie miejsca parkingowego. 

5. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

§ 5. Za parkowanie w strefie płatnego parkowania bez uiszczenia opłaty za parkowanie pobiera się opłatę 
dodatkową w wysokości 50,00 zł. 

§ 6. 1. Kontrolę uiszczania opłat za parkowanie, a także nakładanie opłat dodatkowych na parkujących, 
którzy nie uiścili opłat za parkowanie należy do Wójta Gminy Uścimów. 

2. Do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1, Wójt Gminy Uścimów może upoważnić osoby 
fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej.

§ 7. 1. Opłatę dodatkową wraz z nieuiszczoną opłatą za parkowanie uiszcza się na rachunek bankowy 
Urzędu Gminy Uścimów. 

2. Nieuiszczone opłaty za parkowanie i opłaty dodatkowe podlegają ściągnięciu w drodze egzekucji 
administracyjnej.
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uścimów. 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Ligęza
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