
 

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2019 

BURMISTRZA KARPACZA 

z dnia 28 stycznia 2019 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych  

na placach gminnych 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. 

poz. 994 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLVI/430/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 31 stycznia 2018 r. 

w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Karpacza, zarządzam co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu numer 0050.30.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 9 lutego 2018 r., w sprawie 

wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na placach gminnych zmienionym 

zarządzeniem nr 0050.132.2018 oraz zarządzeniem nr 0050.171.2018, wprowadzam następujące zmiany: 

1) w § 1 dodaje się punkt 7 i 8 w brzmieniu: 

„7) ul. Myśliwska (dz. nr 56/1 obręb 0002 Karpacz), 

8) ul. Karkonoska (dz. nr 205/1 obręb 0001 Karpacz).”. 

§ 2. § 7 otrzymuje brzmienie: 

„Regulamin Parkingów określonych w § 1 pkt 1-7 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia.”. 

§ 3. Po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu: 

„Regulamin Parkingu określony w § 1 pkt 8 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.”. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji i Gospodarki 

Nieruchomościami. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Burmistrz Karpacza: 

R. Jęcek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 stycznia 2019 r.

Poz. 639



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.14.2019 

Burmistrza Karpacza 

z dnia 28 stycznia 2019 r. 

 

 

Regulamin parkingu płatnego niestrzeżonego 

1. Parking przy ul. Karkonoskiej w Karpaczu, dz. nr 205/1 obręb 0001 Karpacz, stanowi parking wyłącznie 

dla autobusów i busów powyżej 9 osób łącznie z kierowcą. 

2. Właścicielem parkingu jest Gmina Karpacz. 

3. Każdy użytkownik pojazdu przez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego 

Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przekazywania jego postanowień. 

4. Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w czasie parkowania 

i nie odpowiada za pozostawiony na parkingu pojazd, jego wyposażenie ani inne rzeczy pozostawione przez 

użytkownika pojazdu. 

5. Parking jest niestrzeżony, płatny 7 dni w tygodniu przez 24 h. 

6. Korzystający z parkingu zobowiązany jest uiścić opłatę parkingową odpowiednio dla planowanego czasu 

postoju, według wskazań wynikających z informacji umieszczonych na parkomacie. 

7. Dowodem uiszczenia opłaty parkingowej jest bilet parkingowy, wydany przez parkomat po uiszczeniu 

opłaty parkingowej, zawierający kwotę wniesienia opłaty oraz czas opłacanego postoju. Bilet parkingowy 

należy umieścić za przednią szybę wewnątrz pojazdu w miejscu widocznym dla służb kontrolnych. 

8. W przypadku nieuiszczenia opłaty za parkowanie pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 80,00 zł. 

Opłata dodatkowa zostaje obniżona do kwoty 50,00 zł, pod warunkiem uiszczenia jej w terminie 7 dni 

kalendarzowych od daty wystawienia wezwania. 

9. Opłatę dodatkową uiszcza się poprzez dokonanie wypłaty w sposób wskazany w dokumencie 

(wezwaniu) wystawionym przez służby kontrolne. 

10. Nieopłacona w terminie opłata dodatkowa będzie dochodzona w drodze postępowania egzekucyjnego 

z wykorzystaniem danych Właściciela Pojazdu uzyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 

(CEPiK). Korzystający z parkingu zostanie obciążony dodatkowo kosztem pozyskania danych Właściciela 

Pojazdu CEPiK w wysokości przewidzianej w § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 

18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2018 r., poz. 816), a także kosztami 

postępowania egzekucyjnego i windykacji. 

11. W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie parkingu obowiązują zasady prawa 

o ruchu drogowym. 

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

13. Cennik opłat za korzystanie z parkingu dla autobusów i busów powyżej 9 osób łącznie z kierowcą 

wynosi: 

a) opłata za pierwszą i każdą następną godzinę - 10,00 zł, 

b) opłata całodzienna 60,00 zł. 
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