
 

 

UCHWAŁA NR XXX/191/16 

RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE 

z dnia 30 listopada 2016 r. 

w sprawie regulaminu korzystania z parkingu przy ul. Wiejskiej w Wambierzycach 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 i poz. 1579 - Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z parkingu przy ul. Wiejskiej w Wambierzycach (działka nr 156/6), 

którego celem jest określenie zasad racjonalnego korzystania. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) zarządcy - należy przez to rozumieć Gminę Radków lub podmiot przez nią umocowany w tym zakresie; 

2) użytkowniku parkingu - należy przez to rozumieć osoby znajdujące się na parkingu; 

3) pracowniku obsługi parkingu - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną do wykonywania czynności 

związanych z obsługą parkingu. 

§ 3. 1. Parking jest niestrzeżony. 

2. Parking jest płatny w okresie od 1 kwietnia do 31 października, od poniedziałku do niedzieli,  

w godzinach 9
00 

- 20
00

. 

§ 4. Ustala się następujące zasady korzystania z parkingu: 

1) kierowca wjeżdżający na parking winien ustawić swój pojazd w miejscach do tego wyznaczonych 

2) na terenie parkingu wyznacza się miejsca postojowe dla: 

a) samochodów osobowych i samochodów dla osób niepełnosprawnych, 

b) autobusów, 

c) samochodów ciężarowych; 

3) użytkownicy parkingu zobowiązani są do przestrzegania: 

a) przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137  

z późń. zm.), 

b) poleceń pracownika obsługi parkingu oraz osób posiadających odpowiednie uprawnienia w tym: 

funkcjonariuszy policji, straży miejskiej, 

c) ograniczenia prędkości pojazdów do 15 km/h; 

4) na terenie parkingu zabrania się: 

a) pozostawiania pojazdu z uruchomionym silnikiem lub bez zamknięcia, 
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b) tankowania, mycia i wymiany oleju w pojeździe, 

c) parkowania pojazdu ze zmagazynowanymi substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi, 

d) parkowania pojazdu w miejscach utrudniających ruch na parkingu, 

e) korzystania z parkingu niezgodnie z jego przeznaczeniem, 

f) zanieczyszczania i zaśmiecania, 

g) niszczenia urządzeń i znaków, 

h) przeładunku towarów bez zgody zarządcy parkingu, 

i) prowadzenie działalności handlowej i usługowej bez zgody zarządcy parkingu. 

§ 5. Parking może być przeznaczony na podstawie odrębnej umowy do odpłatnego udostępniania między 

innymi w celu: rozłożenia straganu handlowo - gastronomicznego, wesołego  miasteczka, zorganizowanej 

imprezy marketingowej dla lokalnej społeczności, umieszczania tablic reklamowych. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.   

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radkowie: 

S. Hajłasz 
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