
UCHWAŁA NR IX/63/19
RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE

z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu parkingu działającego w systemie Parkuj i Jedź (Park&Ride) 
w mieście Ścinawa

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U.2019.506) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. 
Dz.U.2019.712) Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin parkingu działającego w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w mieście 
Ścinawa w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ścinawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej:
M. Żogalska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 maja 2019 r.

Poz. 3466



Załącznik do Uchwały nr IX/63/19 

Rady Miejskiej w Ścinawie 

z dnia 21 maja 2019 r. 

 

Regulamin parkingu 

działającego w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w mieście Ścinawa 

 

 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z parkingu działającego w systemie Parkuj  

i Jedź (Park & Ride) w mieście Ścinawa, położonego w Ścinawie przy ul. Wołowskiej,  

na gruncie oznaczonym ewidencyjnie, jako działka nr 507, obręb 2 miasta Ścinawa, zwanym dalej 

"Parkingiem". 

2. Parkingiem zarządza podmiot, z którym Gmina Ścinawa zawiera umowę na zarządzanie 

parkingiem, zwany dalej "Zarządcą Parkingu". 

3. Parking jest parkingiem płatnym, publicznym i niestrzeżonym, czynnym i otwartym 7 dni 

w tygodniu, całodobowo. 

4. Zarządca Parkingu może w uzasadnionych przypadkach podjąć decyzję o zamknięciu  

i okresowym wyłączeniu Parkingu lub jego części z użytkowania. 

5. Nadzór nad funkcjonowaniem Parkingu sprawuje Burmistrz Ścinawy. 

§  2.  

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 

1. Pojazd - samochód osobowy, czterokołowiec, czterokołowiec lekki, motocykl i motorower 

w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018r., 

poz. 1990 ze zm.) - zwanej dalej Prawem o ruchu drogowym; 

2. Użytkownik - osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu (osoba kierująca Pojazdem, 

motocyklem, motorowerem) lub właściciel Pojazdu. W przypadku braku możliwości ustalenia 

tożsamości kierującego Pojazdem, za użytkownika uważa się w szczególności właściciela 

Pojazdu; 

3. Miejsce postojowe - wydzielona powierzchnia na terenie Parkingu przeznaczona do postoju 

Pojazdu. 
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§  3. 

1. Parking jest przeznaczony dla Pojazdów. 

2. Poprzez wjazd na teren Parkingu następuje zawarcie przez Użytkownika Parkingu z Zarządcą 

Parkingu umowy najmu miejsca postojowego na warunkach określonych w niniejszym 

Regulaminie. 

3. Użytkownik Parkingu z chwilą wjazdu na teren Parkingu akceptuje warunki niniejszego 

Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. 

4. Umowa najmu miejsca postojowego wygasa z chwilą wyjazdu z Parkingu Użytkownika. 

5. Przy korzystaniu z Parkingu wyłącza się stosowanie przepisów art. 674 ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1025 ze zm.).  

§  4. 

Zarządca Parkingu: 

1. Wywiesza na Parkingu tablicę informacyjną o tytule: "Parking Park & Ride w Ścinawie". 

Na tablicy zostaną również zamieszczone podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania 

Parkingu, tj. nazwa i adres właściciela oraz Zarządcy Parkingu z podaniem jego siedziby, 

telefonu, regulamin Parkingu oraz wewnętrzne informacje i ogłoszenia dotyczące funkcjonowania 

Parkingu, w tym informacje o opłatach; 

2. Dba o przestrzeganie przepisów Regulaminu i wydaje polecenia w celu usunięcia uchybień; 

3. Odpowiada za porządek i czystość na Parkingu; 

4. Dba o estetykę, reklamę i wygląd Parkingu; 

5. Zapewnia korzystanie z toalet, dba o ich należyty stan sanitarno-porządkowy; 

6. Przeprowadza drobne naprawy i remonty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Parkingu; 

7. Przeprowadza kontrolę spełnienia warunków umowy najmu miejsca parkingowego; 

8. Pobiera opłaty zgodnie z niniejszym Regulaminem; 

9. Informuje właściwe służby, a w szczególności Policję o przypadkach naruszeń obowiązujących 

przepisów prawa. 
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§  5. 

1. Na terenie Parkingu obowiązują zasady określone w Prawie o ruchu drogowym. 

2. Zabroniony jest postój poza miejscami wyznaczonymi. 

§  6. 

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez Pojazd,  

lub powstałe w związku z korzystaniem z Parkingu, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia 

elementów infrastruktury Parkingu lub zanieczyszczenia powierzchni Parkingu na skutek korozji, 

wycieku płynów z Pojazdu. 

2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu Zarządca 

Parkingu może zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego  

z Regulaminem, w również poprzez usunięcie Pojazdu z Parkingu.   

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów 

związanych z usunięciem Pojazdu oraz jego zabezpieczeniem i przechowywaniem do czasu  

z jego odbioru. 

4. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój Pojazd przed kradzieżą  

lub uszkodzeniem, w szczególności poprzez wyłączenie zapłonu, świateł, zamknięcie okien, drzwi 

oraz bagażnika.  

5. Zarządca Parkingu nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z kradzieżą Pojazdu, jak 

również za rzeczy w nich pozostawione lub stanowiące ich wyposażenie.  

6. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy Parkingu z tytułu szkód komunikacyjnych dotyczących 

Pojazdów i osób korzystających z Parkingu spowodowanych działaniem Użytkowników lub osób 

trzecich. 

§  7. 

1. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłat w wysokościach określonych w cenniku opłat 

z tytułu korzystania z Parkingu działającego w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)  

w mieście Ścinawa.  

2. Nie pobiera się opłaty za postój Pojazdów Zarządcy Parkingu oraz obsługi Parkingu podczas 

wykonywania czynności eksploatacyjnych. 
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3. Użytkownik zobowiązany jest poddać się kontroli spełnienia warunków umowy najmu miejsca 

parkingowego przeprowadzanej przez Zarządcę Parkingu. Sposób kontroli określa Zarządca 

Parkingu.  

§  8. 

Na terenie Parkingu zabronione jest: 

1. Palenie tytoniu; 

2. Spożywanie alkoholu, środków odurzających; 

3. Zaśmiecanie oraz zanieczyszczanie powierzchni Parkingu; 

4. Użytkowanie Parkingu niezgodnie z jego przeznaczeniem, np.: działanie niezgodne  

z przepisami BHP; 

5. Zachowanie lub działanie sprzeczne w zasadami współżycia społecznego lub zakłócające 

korzystanie z Parkingu; 

6. Mycie i odkurzanie Pojazdów; 

7. Pozostawianie w Pojeździe zwierząt w czasie postoju.  

§ 9. 

1. Wszelkie uwagi, wnioski i skargi związane z funkcjonowaniem Parkingu można składać Zarządcy 

Parkingu; 

2. Skargi i wnioski związane z realizacją obowiązków Zarządcy Parkingu należy składać  

do Burmistrza Ścinawy. 
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Załącznik do Regulaminu parkingu 

 działającego w systemie Parkuj i Jedź 

(Park & Ride) w mieście Ścinawa 

 

Cennik opłat z tytułu korzystania z parkingu 

działającego w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w mieście Ścinawa 

 

L.p. Tytuł opłaty Kwota brutto Uwagi 

1. 

Opłata za postój 

Pojazdu za 1 h na 

terenie Parkingu 

na miejscu 

postojowym  

1,00 zł 

Na Parkingu zamontowany jest bezobsługowy 

system parkingowy. Uiszczenie opłaty odbywa 

się poprzez kupno biletu parkingowego. 

Poprzez bilet parkingowy rozumie się nośnik 

pobierany z terminala przez Użytkownika przy 

wjeździe na Parking, na podstawie którego 

następuje rozliczenie opłat z tytułu korzystania        

z Parkingu. Bilet parkingowy umożliwia 

również skorzystanie z toalet zlokalizowanych 

w obrębie Parkingu 

2. 

 

Opłata za brak 

biletu 

parkingowego lub 

za zagubiony bilet 

parkingowy 

 

50,00 zł 

Na Parkingu zamontowany jest bezobsługowy 

system parkingowy. Uiszczenie opłaty odbywa 

się poprzez kupno biletu parkingowego. 

Poprzez bilet parkingowy rozumie się nośnik 

pobierany z terminala przez Użytkownika przy 

wjeździe na Parking, na podstawie którego 

następuje rozliczenie opłat z tytułu korzystania        

z Parkingu 

3. 

 

Opłata za 

pozostawiony 

Pojazd na terenie 

Parkingu poza 

miejscem 

postojowym 

 

100,00 zł 

Na terenie Parkingu obowiązują zasady 

określone w Prawie o ruchu drogowym. 

Zabroniony jest postój poza miejscami 

wyznaczonymi 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 6 – Poz. 3466


		2019-05-28T13:22:38+0000
	Polska
	Agnieszka Augustynowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




