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X LAT KONGREGACJI KUPIECKIEJ w PRZEMYŚLU 2002-2012
Przemyśl, 10 kwietnia 2015 roku
Szanowni Państwo!
W nawiązaniu do informacji dotyczących problemu wysokich opłat za parkowanie
w płatnej strefie parkowania w centrum Przemyśla Przemyska Kongregacja Kupiecka pragnie
poinformować, że od dwóch miesięcy prowadzi w tej sprawie rozmowy z radnymi wszystkich
klubów Rady Miejskiej Przemyśla.
Postulujemy obniżenie opłaty za pierwszą godzinę parkowania w płatnych strefach do
złotówki lub/i zmianę zasad korzystania z parkingu Na Rybim Placu. Polegałaby ona na tym,
że kierowcy zaparkowanych tam aut byliby zwalniani z opłaty w przypadku okazania
paragonu zakupowego pochodzącego ze sklepów, restauracji i innych instytucji
zlokalizowanych na starówce przemyskiej. Na przykład rachunek z kawiarni na 20 złotych
zwalniałby kierowcę z opłaty za dwie godziny postoju.
Członkowie Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej uważają, że jedną z przyczyn słabej
kondycji handlu i usług na starym mieście są trudności z bezpłatnym parkowaniem pojazdów.
Klient, który ma wydać 2 złote za postój pod sklepem czy targowiskiem, na którym zrobi
zakupy za 10 złotych, wybierze raczej supermarket z bezpłatnym parkingiem aniżeli
tradycyjny sklep. Nasza propozycja obniżenia opłaty za pierwszą godzinę wydaje się nam
kompromisowa i trafiająca w potrzeby mieszkańców.
Uzyskaliśmy, w wyniku naszych rozmów, poparcie ze strony radnych PO, części
radnych SLD ( R. Kulej, T. Kulawik),części radnych PiS (W. Bukowski, J. Hamryszczak)
oraz dwóch radnych PdP Roberta Chomy (M. Gazdowicz,D. Dryniak). Nieprzychylnie do
naszych propozycji odnieśli się niektórzy radni RM.
W najbliższym czasie PKK zamierza zgłosić obywatelski projekt uchwały w w/w sprawie.

Z poważaniem
Ryszard Miłoszewski
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