Iława. Miejsce parkingowe na wyłączność? To możliwe, ale
„burmistrz każdy wniosek rozpatruje indywidualnie i bardzo
wnikliwie”
data aktualizacji: 2021.07.14

W Iławie jest możliwe wydzierżawienie osobie niepełnosprawnej miejsca na miejskim
parkingu tak, aby taki mieszkaniec, borykający się ze znacznymi ograniczeniami
ruchowymi, mógł z niego korzystać na wyłączność, unikając dodatkowych trudności
komunikacyjnych. Obecnie są jednak tylko dwa przypadki takich aktywnych umów w
naszym mieście, dowiedział się portal www.infoilawa.pl, badając tę sprawę na prośbę
zainteresowanego Czytelnika.
Dlaczego tylko dwa? Bo, po pierwsze, prawie nie wpływają wnioski, a po drugie - złożenie
takiego wniosku nie gwarantuje przyznania miejsca, gdyż trzeba wziąć pod uwagę zarówno
potrzeby samych osób niepełnosprawnych, jak i wszystkich uczestników ruchu, a wszystko
w kontekście niedoboru miejsc parkingowych w wielu punktach w mieście.
Czytelnik zastanawiał się, czy w Iławie można, poprzez ustawienie tabliczki z numerem
rejestracyjnym auta, korzystać z miejsca parkingowego na wyłączność. Okazuje się, że osoba
niepełnosprawna ma taką możliwość, ale nie ot tak sobie, lecz po złożeniu wniosku i pozytywnym
rozpatrzeniu go przez urząd. Właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia przy jednym z bloków w
centrum miasta.

- Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej na
parkingu przy ul. Niepodległości w Iławie zostało

oddane w dzierżawę w celu parkowania pojazdu
przewożącego osobę o znacznej niepełnosprawności.
Zgodnie z podpisaną umową dzierżawy miejsce to
można oznakować numerem rejestracyjnym pojazdu wyjaśnia Marta Zalewska, inspektor Wydziału Utrzymania
Mienia Komunalnego w Urzędzie Miasta w Iławie.
Co powinny zrobić osoby, które także z takiej możliwości chciałyby skorzystać? O to również
zapytaliśmy w urzędzie.

- Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050-115/2020
Burmistrza Miasta Iławy z dnia 24 września 2020 r. w
sprawie stawek czynszu za dzierżawę w trybie
bezprzetargowym nieruchomości stanowiących
własność Gminy Miejskiej Iława istnieje możliwość
wydzierżawienia indywidualnego miejsca postojowego
dla osoby niepełnosprawnej. Jednak złożenie wniosku
nie gwarantuje otrzymania zgody burmistrza na jego
dzierżawę. W związku z tym, że miejsc takich jest
niewiele, to burmistrz każdy wniosek rozpatruje
indywidualnie i bardzo wnikliwie, biorąc pod uwagę
stopień niepełnosprawności oraz lokalizację
wnioskowanego miejsca - informuje urzędniczka.
Ponadto, jak się dowiedzieliśmy w ratuszu, w chwili obecnej podpisane są dwie umowy dzierżawy na
miejsca dla osoby niepełnosprawnej, właśnie przy ul. Niepodległości i jeszcze przy ul. Smolki, na
podstawie złożonych do burmistrza wniosków. Do urzędu miasta w tym oraz poprzednim roku nie
wpłynęły żadne inne wnioski w przedmiotowej sprawie.
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