
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/209/16 

RADY MIEJSKIEJ KARPACZA 

z dnia 29 czerwca 2016 r. 

w sprawie regulaminu korzystania z parkingów publicznych niedozorowanych na terenie Gminy 

Karpacz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446), uchwala się co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z parkingów publicznych niedozorowanych na terenie Gminy 

Karpacz, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Karpacza: 

E. Walczak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 września 2016 r.

Poz. 4115



Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/209/16 Rady  

Miejskiej Karpacza z dnia 29 czerwca 2016 r. 

 

Regulamin parkingów publicznych niedozorowanych na terenie Gminy Karpacz 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z parkingów publicznych niedozorowanych  

na terenie Gminy Karpacz, zwanych dalej Parkingami lub Parkingiem. 

2. Parkingi są parkingami publicznymi i niedozorowanymi. 

§ 2. 1. Użytkownikiem parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z parkingu (osoba kierująca 

pojazdem) lub właściciel pojazdu. W przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, 

za użytkownika uważa się osobę kierującą pojazdem w chwili wyjazdu z parkingu. 

2. Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie parkingu przeznaczona na parkowanie 

pojazdów. 

§ 3. 1. Poprzez wjazd na teren parkingu następuje zawarcie przez użytkownika z Właścicielem, umowy 

najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego 

Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień oraz stosownych przepisów 

przeciwpożarowych, porządkowych oraz zasad bezpieczeństwa. 

3. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu użytkownika z parkingu. 

4. Właściciel lub Zarządca ma prawo w każdym czasie ograniczyć dostęp do parkingu w całości lub w jego 

części. 

§ 4. Parkingi czynne są 7 dni w tygodniu. 

Rozdział 2. 

ZASADY KORZYSTANIA Z PARKINGÓW 

§ 5. Na terenie parkingów: 

1) obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.); 

2) zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania oraz w sposób 

powodujący przysłonięcie linii wyznaczających miejsca do parkowania; 

3) parkowanie rowerów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu, zabezpieczonych 

przez użytkownika indywidualnym zamknięciem; 

4) obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h; 

5) obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu: 

a) pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały 

i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia, 

b) samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t, 

c) pojazdów pełniących funkcje obwoźnych sklepów, jeśli ich celem byłoby prowadzenie działalności 

handlowej na parkingu, 

d) ciągników; 

6) obowiązuje bezwzględny zakaz: 
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a) naprawiania, mycia, odkurzania samochodu, wymiany płynów chłodzących, paliwa lub oleju jak również 

zanieczyszczania parkingów oraz tankowania pojazdów, 

b) rozpalania ognisk, używania otwartych źródeł ognia, śmiecenia oraz dewastacji i niszczenia mienia, 

c) parkowania na chodnikach, w przejściach, we wjazdach na parking oraz na drodze pożarowej, 

d) wjeżdżania na trawniki oraz parkowania w sposób uniemożliwiający lub znacznie utrudniający ruch 

pojazdów i pieszych, w szczególności blokowanie ruchu, blokowanie wjazdów, dojazdów, wyjazdów; 

e) prowadzenia działań zakłócających porządek i spokój na terenie parkingów, 

f) parkowania pojazdów z nieszczelnymi układami, 

g) prowadzenia pojazdu bez włączonych świateł mijania, 

h) pozostawianie pojazdów z uruchomionym silnikiem, 

i) wjazdu na teren parkingów pojazdów z lawetami i przyczepami, 

j) przebywania osób, o ile nie jest to związane z wyjściem z Parkingu po zaparkowaniu pojazdu  

lub dojściem do zaparkowanego pojazdu celem opuszczenia Parkingu; 

7) zabronione jest pozostawianie przyczep, lawet, rowerów z umieszczonymi na nich reklamami, a także 

wykorzystywanie miejsc postojowych do innych celów komercyjnych; 

8) zabronione jest pozostawianie pojazdów na okres dłuższy niż 2 dni, w szczególności pojazdów 

z umieszczonymi na nich reklamami; 

9) pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, 

światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik; użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia 

pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych; 

10) w czasie postoju na miejscu parkingowym zabronione jest pozostawianie w pojeździe dzieci i zwierząt; 

11) użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą; 

12) do parkowania pojazdów w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych uprawnieni  

są wyłącznie Użytkownicy pojazdów posiadających kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych, 

umieszczoną każdorazowo w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu; 

13) Użytkownik Parkingu zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych, 

poleceń obsługi Parkingu oraz innych osób posiadających uprawnienia w tym zakresie (Policja, Straż 

Miejska). 

§ 6. 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, 

żywiołów, kradzieży (włamania, rozboju itp.), zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących  

się na terenie parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie. 

2. Wyłącza się odpowiedzialność właściciela z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących 

pojazdów i osób korzystających z parkingu. 

3. Zarządca odpowiada za udowodnione i zawinione szkody wyrządzone przez obsługę Parkingu. Szkody, 

o których mowa, powinny być zgłoszone Zarządcy przed wyjazdem z Parkingu. 

4. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy (w szczególności  

za zanieczyszczenie terenu Parkingu związane z wyciekiem płynów z pojazdu) lub osobom trzecim na terenie 

Parkingu, powstałe w związku z korzystaniem z Parkingu. Użytkownik pojazdu jest obowiązany niezwłocznie, 

bez wezwania, zgłosić takie szkody Zarządcy przed opuszczeniem Parkingu. 

§ 7. 1. Jeżeli Użytkownik pojazdu poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudni lub zablokuje ruch 

na terenie parkingu, zaparkuje pojazd na czas dłuższy niż określony w § 5 pkt 8, zaparkuje pojazd poza 

oznaczonymi miejscami parkingowymi, bądź na miejscach wyznaczonych dla niepełnosprawnych Właściciel 

lub Zarządca będzie uprawniony do samodzielnego odholowania pojazdu na koszt Użytkownika pojazdu. 
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2. W przypadku umieszczenia reklam stacjonarnych na słupkach, stelarzach, przyczepach, lawetach, 

rowerach lub na pozostawionych dłużej niż 2 dni samochodach Właściciel ma prawo do usunięcia reklamy  

a także do naliczania opłat zgodnie z obowiązującą uchwałą nr XLII/390/14 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 24 

marca 2014 r. z późn. zm. i obowiązującym w danym roku zarządzeniem Burmistrza Karpacza w sprawie 

okresów, dni i godzin w jakich nalicza się opłaty parkingowe na poszczególnych parkingach. 

Rozdział 3. 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 8. Wszelkie skargi i wnioski związane z korzystaniem z parkingów należy zgłaszać w Urzędzie Miejskim 

lub w siedzibie Zarządcy. 
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