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Pan Mariusz Wnuk
Radny Rady Miejskiej
w Nowym Warpnie
BGNw.s J Q„.2020

W odpowiedzi na interpelację z dn. 05.10.2020r. (data wpływu do Burmistrza -14.10.2020r.)
informuję, że kwestia rozwiązania problemu parkowania pojazdów w Nowym Warpnie wymaga
głębszej analizy i również debaty z udziałem radnych Rady Miejskiej w Nowym Warpnie.
Problematyka ta nie dotyczy wyłącznie osób odwiedzających Nowe Warpno, jak podkreślono w
interpelacji- ale wszystkich, w tym mieszkańców miejscowości. Prawo ruchu drogowego jest
obowiązujące w jednakowym stopniu wobec wszystkich użytkowników dróg. Obowiązujące
przepisy w tym zakresie regulują te kwestie, a ich naruszenie stanowi wykroczenie. Być może w
jakimś stopniu jest to kwestia egzekucji przestrzegania tych przepisów - ale przez wszystkich.
Faktycznie problem zastawienia ulic był sygnalizowany podczas obrad komisji Rady Miejskiej.
Nie było jednak wskazanych konkretnych rozwiązań.
Podnoszona przez Pana w interpelacji propozycja wydzierżawienia parkingów jest brana pod
uwagę w przygotowaniu się do przyszłorocznego sezonu turystycznego, lecz pod kątem
zapewnienia dochodów dla Gminy, co by chociaż częściowo równoważyło wydatki ponoszone w
związku z obsługą ruchu turystycznego - o czym już wcześniej informowałem podczas obrad
komisji.
W mojej ocenie jest to błędna teza, że wydzierżawienie parkingów spowoduje odpływ pojazdów z
ulic miasta. W żaden sposób nie przekłada się to na uniknięcie parkowania pojazdów wzdłuż ulic, a
wręcz przeciwnie - kiedy parkingi będą płatne - zwiększa się zagrożenie przybywania tych
pojazdów poza nimi.
Niewątpliwie należy zastanowić się nad rozwiązaniem problemu uciążliwości blokowania dróg i
chodników w Nowym Warpnie, co w szczególnym nasileniu występuje w szczycie sezonu
turystycznego. Dlatego też, zaproponuję aby ta tematyka była przedmiotem dyskusji na komisjach
Rady Miejskiej w celu wspólnego wypracowania rozwiązań. Taka debata powinna odbyć się do
końca miesiąca lutego 2021r. aby był czas na ewentualne wdrożenie przyjętych założeń.
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