
Ustronie Morskie, 22.02.2021 r.

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Ustronie Morskie informuje, że w pasach drogowych ulic gminnych w granicach 
administrowanych gminy Ustronie Morskie wyznaczone zostały lokalizacje handlowe przeznaczone 
na sprzedaż pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych i produktów o podobnym 
charakterze w okresie od 15 kwietnia do 30 września 2021 roku.
1. Wykaz ulic w obrębie, których wyznaczone zostały lokalizacje handlowe:
Ustronie Morskie
1) ul. Nadbrzeżna
2) ul. Bolesława Chrobrego
3) ul. Wojksa Polskiego parking naprzeciw kościoła
Sianożęty
Promenada

2. Lokalizacje handlowe oznaczone zostały na załącznikach mapowych do komunikatu.
3. Powierzchnia każdego stoiska handlowego winna być zgodna z lokalizacją.
4. Zezwolenia na zajęcie pasów drogowych wydane zostaną w trybie art. 40 ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) w formie decyzji 
administracyjnej.

5. Opłata za zajęcie pasa drogowego naliczona zostanie wg stawek określonych Uchwałą Nr 
XVI/125/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia 
wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina 
Ustronie Morskie.
Stawka dzienna za zajęcie 1 m 2 powierzchni pasa drogowego wynosi 6,00 zł.

Miejsca handlowe na parkingu przy ul. Wojska Polskiego dla rękodzieł i wyrobów własnych 
zostają oddane do najmu bezpłatnie, pierszeństwo mają rękodzieła i wyroby własne a w 
przypadku braku zainteresowania wnioski będą rozpatrywane indywidualnie.

6. Wnioski na zajęcie pasa drogowego w przedmiotowej sprawie należy składać do
Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim od 01.03.2021 r do 08.03.2021 r

7. Wszelkie wnioski dotyczące sezonowej sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów 
regionalnych i produktów i produktów o podobnym charakterze w roku 2021 złożone przed 01 
marca 2021 roku rozpatrzone zostaną negatywnie.

8. Wnioski złożone przez osoby bądź podmioty, które w latach poprzednich nie uregulowały 
należności zgodnie z wydaną decyzją rozpatrzone zostaną negatywnie.

9. Zezwolenia na zajęcie pasów drogowych będą wydawane według okresu czasu zajęcia pasa 
drogowego, tzn. pierwszeństwo będą miały wnioski o najdłuższym okresie zajęcia pasa 
drogowego, kolejności wpływu wniosków nie zawierających braków formalnych. Każdy wniosek 
zawierać powinien n/w informacje:
1) określenie wnioskodawcy
2) cel zajęcia pasa drogowego (stoisko handlowe)
3) nazwę ulicy o zajęcie, której występuje wnioskodawca
4) termin zajęcia pasa drogowego
5) powierzchnię zajęcia pasa drogowego ( szer. x dł)

nie ma możliwości zmniejszenia szerokości wskazanej w załączniku do komunikatu
6) załącznik mapowy z oznaczonym miejscem lokalizacji handlowej

10. W przypadku wniosków nie zawierających braków formalnych złożonych w tym samym terminie i 
dotyczących tej samej lokalizacji handlowej, o przyznaniu lokalizacji decydować będzie numer 
kancelaryjny rejestracji wniosku.



11. W przypadku wniosków zawierających braki formalne jako datę złożenia wniosku kompletnego 
ustala się datę ich uzupełnienia.

11. W przypadku jeżeli po 30 czerwca każdego roku w pasach drogowych ulic 
wymienionych w pkt. 1 komunikatu pozostaną wolne lokalizacje handlowe, 
podmioty, które będą posiadały aktualne zezwolenia na zajęcie pasów drogowych 
w/w ulic będą mogły ubiegać się o wydanie zezwoleń na pozostałe miejsca.

12. Zasady prowadzenia działalności handlowo gastronomiczno usługowej winny być prowadzone 
zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/2014 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 14 kwietnia 2014 r.

13. Mapy ze szczegółowymi lokalizacjami stoisk handlowych otrzymać można w Referacie 
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Ustronie Morskie przy ul. Rolnej 2, pokój 
nr 17.

14. Wnioski należy składać droga elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@ustronie- 
morskie.pl, bądź poprzez ePUAP adres: UGUstronie/skrytka

 



Obręb Sianożęty:
Lp. Położenie Rodzaj działalności Powierzchnia 

( szer x dł)
1 zachodnia strona dojścia 

do zejścia na plaże nr 1- 
dz. nr 162/19

Malowanie tatuaży 
wyplatanie 
warkoczyków

1 x 2 = 2 m 2

2 Promenada na wysokości 
posesji ul. Promenada 5

Malowanie tatuaży, wy 
latanie

1 x 2 =2 m2

Obręb Ustronie Morskie:

Lp. Położenie Rodzaj działalności Powierzchnia

3.. Chodnik ul. B. Chrobrego na 
wysokości posesji ul.
B.Chrobrego nr 69

Punkt 
handlowy/działalność 
związana z handlem

1,5x3  = 4,5 m2 
( brak 
możliwości 
zmniejszenia 
pow.)

4. Chodnik ul. B. Chrobrego/ 
Wąska teren zielony przed 
parkingiem na wysokości 
punktu sprzedaży lodów

Malowanie tatuaży 1 x 2 = 2 m 2 
(brak 
możliwości 
zmniejszenia 
pow.)

5. Chodnik ul. B. Chrobrego 
przy placu zabaw

Malowanie tatuaży 1,5x2= 3m2 
(brak 
możliwości 
zmniejszenia 
pow.)

6. Chodnik ul. B. Chrobrego na 
wysokości posesji 30

Punkt 
handlowy/działalność 
związana z handlem

1x( brak 
możliwości 
zmniejszenia 
pow.)4 = 4 m2

7. Chodnik ul. Chrobrego na 
wysokości posesji 36 przy 
lodziarni

Punkt 
handlowy/działalność 
związana z handlem

1x4 =4 m2 
( brak 
możliwości 
zmniejszenia 
pow.)



8. Chodnik ul. Chrobrego na 
wysokości posesji 48 przy 
pawilonie

Punkt 
handlowy/działalność 
związana z handlem

1 x 2 =2 m2

1 x 1,5 = 1,5 m2

1 x 1 = 1m2 
(brak 
możliwości 
zmniejszenia 
pow.)

9. Chodnik ul. Chrobrego na 
wysokości dziatki o nr 296 
/11 przy trzech stoiskach 
handlowych

Punkt 
handlowy/działalność 
związana z handlem

4 x 2 5  = 100 m2

10. Parking przy ul. Nadbrzeżnej 
Przy zejściu na plażę

Punkt 
handlowy/działalność 
związana z handlem

4 x 3 8  = 152 m2 
(np. stoisko 4 x
6)
(Nie mniej niż 
4x2)

11. Parking przy ul. Wojska
Polskiego naprzeciw 
kościoła

Stoisko handlowe -  
stragan ustawiony

11 szt
( nie więcej niż
1 szt)

 

 


