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Szanowni Państwo,
W przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju projekcie ustawy o zmianie
ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw w
art. 3 pkt 1) nowelizacji, do ustawy o drogach publicznych proponuje
się wporwadzenie nowego pojęcia - obszar zabudowy śródmiejskiej, co
będzie miało wpływ na wysokość (3krotność stawki maksymalnej) i okres
możliwego pobierania (bez ograniczeń) opłat za parkowanie. Możliwość
ustanowienia obszaru zabudowy śródmiejskiej została jednak ograniczone
jedynie do miast powyżej 200 000 mieszańców.
W związku powyższym proszę o rozważenie możliwości ustanowienia strefy
zabudowy śródmiejskiej również w przypadku mniejszych miast lub wiosek,
gdzie podyktowane jest to m.in. funkcjowaniem uzdrowisk bądź letniskowym
charkaterem miejscowości. Gmina Powidz posiada małą liczbę stałych
mieszkańców (ok. 2200 ), jednak z uwagi na obszar Powidzkiego Parku
Krajobrazowego i największe w województwie wielkopolskim Jezioro
Powidzkie, latem liczba osób przebywających na tym terenie zwiększa się
kilkukrotnie. Wspomnieć trzeba o ok .1200 domkach letniskowych na
terenie gminy, do tego we wszelkich szacunkach należy dodatkowo
uwzględnić przebywających w obiektach turystycznych oraz osoby
przyjeżdżające na kilka godzin wypoczynku. Generuje to problemy z ruchem
drogowym, zastawianie ulic, kierowanie sie na ulice jak nabliżej
jeziora. Rozwiązaniem, które pomogłoby rozwiązać sytuację byłoby
wprowadzenie strefy płatnego parkowania na drogach publicznych w centrum
Powidza. , głównie samochodami. Obecne regulacje prawne jednak
umożliwiają pobieranie opłat wyłącznie w dni robocze, a w sytuacji
naszej miejscowości, fukcjnowanie strefy powinno dotyczyć zwłascza
weekendów, kiedy to ruch drogowy jest bardzo wzmożony z uwagi na ruch
turystyczny. Proszę w dalszych pracach nad projektem nowelizacji
uwzględnić moją sugestie. Proponuję:
- umożliwić ustanowienie strefy zabudowy śródmiejskiej dodatkowo w
miejscowościach uzdrowiskowych oraz takich, w których zgodnie z
przepisami dot. podatków i opłat lokalnych istnieje możliwość pobierania
opłaty miejscowej albo
- przewidzieć, że strefa płatnego parkowania obowiązywąć może
maksymalnie 5 dni w tygodniu, jednak określenie jakie to będa dni,
należeć będzie do organu stanowiącego gminy. Takie rozwiązanie
umożliwli poszczególnym gminom dostosowanie systemu płatnego parkowania
na drogach publicznych do ich specyfiki, pomoże też rozwiązać problem
gmin letniskowych, który sygnalizowałem na przykładzie Gminy Powidz w
moim stanowisku.
W przypadku dalszej potrzeby konsultacji proponowanych rozwiązań,
jestem gotowy brać w nich udział.
Z wyrazami szacunku
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Jakub Gwit
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