
UCHWAŁA NR 61/2020 

ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM 

z dnia 09.06.2020 r. 

w sprawie ustalenia obsługi Strefy Płatnego Parkowania wzdłuż drogi powiatowej nr 2326G 

 w miejscowości Sztutowo 

Na podstawie art.13 ust.1 pkt. 1 lit. a), art. 13b ust. 7, art. 13f ust. 3, art. 19 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 470.), art. 4 ust. 1 pkt. 6, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 920) oraz uchwały Rady Gminy w 

Sztutowie nr XV/161/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na 

drodze publicznej na terenie Gminy Sztutowo, ustalenia opłaty za postój w tej strefie, opłaty dodatkowej oraz 

sposobu pobierania tych opłat, uchwala się: 

§1 

Obsługa Strefy Płatnego Parkowania wzdłuż drogi powiatowej 2326G w miejscowości Sztutowo 

prowadzona będzie przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. 

§2 

Upoważnia się Starostę Nowodworskiego do określania zasad związanych z funkcjonowaniem i obsługą 

Strefy Płatnego Parkowania w miejscowości Sztutowo wzdłuż drogi powiatowej 2326G. 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

STAROSTA 

        (-) 

            Jacek Gross 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z §2 pkt. 4 Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania, który stanowi załącznik do Uchwały 

Rady Gminy w Sztutowie nr XV/161/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego 

Parkowania na drodze publicznej na terenie Gminy Sztutowo, ustalenia opłaty za postój w tej strefie, opłaty 

dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat, Zarząd Powiatu wskazuje obsługę Strefy Płatnego Parkowania. 

Przedmiotowa uchwała Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim została przygotowana zgodnie 

z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy Kapitał 

przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1. Rozwinięta infrastruktura transportowa/drogowa, 

techniczna i przeciwpowodziowa, cel operacyjny: CO.3.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i 

rowerowej. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.  

 

STAROSTA 

        (-) 

            Jacek Gross 

 


