
UCHWAŁA NR LVII/436/2022 
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 17 maja 2022 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 t.j., poz. 1005, poz. 1079) art. 222 i art. 223. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052), Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Ustronie Morskie uznaje wniosek z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie wydania dokumentu 
zwalniającego z opłat na parkingach gminnych za bezzasadny. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania Wnioskodawcy o sposobie 
załatwienia sprawy. 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Grzywnowicz 
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Uzasadnienie 

W dniu 18 maja 2022 r. do Rady Gminy Ustronie Morskie wpłynął wniosek dotyczący wydania dokumentu 
zwalniającego z obowiązku wnoszenia opłat na parkingach gminnych. 

Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 27 czerwca 2022 r. Komisja jednogłośnie uznała, 
że wniosek ten jest bezzasadny. Wobec powyższego na sesję Rady Gminy przedłożony został niniejszy projekt 
uchwały. 

Wyrażając swoje stanowisko Komisja wskazała, iż kwestie związane z opłatami za parkowanie na terenie 
Gminy Ustronie Morskie określone są w uchwale nr XLVI/344/2022 Rady Gminy Ustronie Morskie (dla Strefy 
Płatnego Parkowania) oraz uchwale nr XLVI/345/2022 Rady Gminy Ustronie Morskie (dla parkingów 
urządzonych na terenach Gminy Ustronie Morskie poza Strefą Płatnego Parkowania). Żadna z tych uchwał 
nie przewiduje wydawania dokumentów zwalniających mieszkańców z obowiązku wnoszenia opłat. 
Analogicznie wskazać należy również, że przepisów, które uzasadniałyby wydanie żądanego dokumentu nie ma 
również w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

Nadto kompetencji rady gminy, zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym nie należy wydawanie dokumentów, w tych, które dotyczą zwolnienia z obowiązku wnoszenia opłat 
na parkingach gminnych. 

Mając na uwadze wszystkie wskazane wyżej okoliczności uznano, iż wniosek jest bezzasadny i nie może 
zostać uwzględniony. 
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