
 

 

UCHWAŁA NR XI/131/19 

RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA 

z dnia 21 listopada 2019 r. 

w sprawie utworzenia parkingu przy ul. Ks. Prym. Stefana Wyszyńskiego oraz przyjęcia jego 

regulaminu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506 zm. 1309, 1696 i 1815) Rada Miejska Kościana uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się ogólnodostępny, niestrzeżony, niedozorowany, płatny parking zlokalizowany przy 

ul. Ks. Prym. Stefana Wyszyńskiego. 

§ 2. Przyjmuje się Regulamin korzystania z ogólnodostępnego, niestrzeżonego, niedozorowanego, płatnego 

parkingu zlokalizowanego przy ul. Ks. Prym. Stefana Wyszyńskiego, w brzmieniu określonym w załączniku do 

niniejszej uchwały. 

§ 3. Wysokość cen i opłat za korzystanie z parkingu określa Burmistrz Miasta Kościana w drodze 

zarządzenia.  

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Wiceprzewodniczący Rady 

(-) Dawid Olejniczak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 listopada 2019 r.

Poz. 9990



Załącznik  

do uchwały Nr XI/131/19 

Rady Miejskiej Kościana 

z dnia 21 listopada 2019 r. 

 

REGULAMIN NIESTRZEŻONEGO, NIEDOZOROWANEGO, PŁATNEGO PARKINGU 

ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. KS. PRYM. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 

1. Postanowienia ogólne. 

1.1. Regulamin określa zasady ruchu i parkowania pojazdów na terenie parkingu. 

1.2. Parking jest płatny, niestrzeżony i niedozorowany. 

1.3. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren niestrzeżonego, niedozorowanego, płatnego 

parkingu akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego jego przestrzegania. 

1.4. Parkowanie pojazdów na terenie parkingu dozwolone jest tylko na odpowiednio wyznaczonych 

i oznakowanych miejscach parkingowych. 

1.5. Przebywanie osób na parkingu jest dozwolone wyłącznie w związku z wjazdem, parkowaniem lub 

wyjazdem pojazdów. 

1.6.  Parking jest czynny 24 godziny na dobę. Właściciel parkingu może zarządzić czasowe zamknięcie 

parkingu bez możliwości wjazdu lub wyjazdu pojazdów (np. w razie zagrożenia bezpieczeństwa lub 

konieczności ewakuacji, itp.). 

1.7. Na terenie parkingu obowiązują zasady ruchu drogowego określone powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym, z zastrzeżeniem, że maksymalna dopuszczalna prędkość wynosi 10 km/h. 

1.8.Każdy użytkownik jest zobowiązany: 

a) przestrzegać zasad ruchu drogowego obowiązującego na terenie parkingu, 

b) przestrzegać zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., 

c) ustawić parkowany pojazd na środku miejsca parkingowego (nie dotyczy motocykli), 

d) zapewnić unieruchomienie pojazdu w trakcie postoju, 

e) zabezpieczyć pojazd przed kradzieżą, 

f) zapewnić odpowiednią czułość urządzeń alarmowych pojazdu tak, aby uruchamiały się one tylko 

w uzasadnionych przypadkach, 

g) niezwłocznie zawiadomić Właściciela parkingu o każdym zauważonym wypadku lub kolizji z udziałem 

pojazdu lub innym podobnym zdarzeniu, w którym doszło do uszkodzenia mienia lub szkody na osobie, 

h) uiścić opłatę parkingową (obowiązuje również kierujących motocyklami). 

1.9. Na terenie parkingu zabrania się w szczególności: 

a) palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających, 

b) ruchu i parkowania pojazdami: 

·ciężarowymi, 

·zawierającymi materiały niebezpieczne, w szczególności łatwopalne, wybuchowe, żrące i inne 

podobne, 

·niesprawnymi technicznie, 

·powodującymi zanieczyszczenie (np. plamy oleju), 

c) parkowania pojazdów poza wyznaczonymi do tego miejscami, 

d) pozostawienia pojazdów z włączonym silnikiem, 
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e) tankowania, naprawiania, wymiany części lub płynów, mycia i odkurzania pojazdów, 

f) zaśmiecania, 

g) hałasowania (np. poprzez nieuzasadnione używania klaksonu, głośne o odtwarzanie muzyki, itp.), 

h) żebrania, kwestowania, akwizycji, sprzedaży obnośnej, rozwieszania i rozprowadzania plakatów, ulotek 

i ogłoszeń reklamowych, 

i) pozostawienia pojazdów w sposób blokujący wyjazd innym pojazdom lub uniemożliwiający dostęp do tych 

pojazdów. 

1.10. W razie postoju pojazdu w miejscu niedozwolonym, Właściciel parkingu może obciążyć 

Użytkownika opłatą specjalną określoną w cenniku. 

1.11. W przypadku niezgodnego z Regulaminem zaparkowania pojazdu, jeżeli ma to bezpośredni 

wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia, Użytkownik parkingu wyraża zgodę na odholowanie pojazdu 

w wybrane przez Właściciela parkingu miejsce. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko 

Użytkownika parkingu. 

2. Postanowienia szczególne. 

2.1. Wjazd pojazdem na parking jest równoznaczny z: 

a) zawarciem pomiędzy Użytkownikiem i Właścicielem parkingu umowy najmu miejsca parkingowego na 

warunkach określonych w Regulaminie, 

b) potwierdzeniem przez Użytkownika faktu zapoznania się z Regulaminem, akceptacją wszystkich jego 

postanowień i zobowiązaniem się do jego przestrzegania. 

2.2. Brak wolnych miejsc postojowych, tym samym brak możliwości zaparkowania pojazdu wiąże się 

z obowiązkiem wyjazdu z parkingu. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy 

użytkownikiem parkingu a właścicielem parkingu. Czas na wyjazd wynosi 5 min. pod rygorem opłaty. 

2.3. W ramach umowy najmu Właściciel parkingu zobowiązuje się udostępnić Użytkownikowi jedno 

miejsce parkingowe służące do zaparkowania jednego pojazdu, a Użytkownik zobowiązuje się korzystać 

z miejsca parkingowego na zasadach określonych w Regulaminie oraz uiścić opłatę parkingową 

w wysokości określonej w Cenniku (konieczność wniesienia opłaty dotyczy również kierowców 

motocykli). 

2.4. Opłata za zajęcie miejsca postojowego na parkingu obliczana jest automatycznie, na podstawie 

rejestracji czasu wjazdu pojazdu na teren parkingu i pobrania biletu z automatu biletowego. 

2.5. Opłata za zajęcie miejsca postojowego pobierana jest przed wyjazdem pojazdu z parkingu, poprzez 

jej zapłatę w urządzeniach automatycznych pobierających gotówkę, usytuowanych przy wyjeździe 

z parkingu. 

2.6. Umowa najmu wygasa z chwilą wyjazdu lub usunięcia pojazdu z parkingu. Do tego momentu 

nalicza się opłatę parkingową. 

2.7. W przypadku zgubienia biletu parkingowego Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty 

specjalnej, której wysokość określona jest w Cenniku. 

2.8. Dopuszcza się możliwość opuszczenia lub wyjazdu z parkingu na żądanie właściciela parkingu 

bez powstania jakichkolwiek roszczeń wobec właściciela parkingu pod rygorem odholowania. 

3. Odpowiedzialność za szkody. 

3.1. Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) uszkodzenie, zniszczenie lub utratę pojazdu, 

b) uszkodzenie, zniszczenie lub utratę mienia pozostawionego w pojeździe lub obok pojazdu, 

c) szkody na osobie i na mieniu Użytkownika lub osoby trzeciej wyrządzone wskutek lub w związku z ruchem 

lub parkowaniem pojazdów na terenie parkingu. 
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3.2. Za wszystkie szkody wyrządzone Właścicielowi parkingu lub osobie trzeciej w związku z ruchem 

lub postojem pojazdu, w szczególności za uszkodzenia i zanieczyszczenia innych pojazdów, uszkodzenia 

i zanieczyszczenia infrastruktury oraz obrażenia osób, odpowiedzialność ponosi Użytkownik pojazdu. 

4. Postanowienia końcowe. 

4.1. Właściciel Parkingu sprawuje kontrolę przestrzegania Regulaminu. 

4.2. Wszelkie skargi i wnioski w sprawach dot. funkcjonowania parkingu należy składać za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: koscian@koscian.pl. 

4.3. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości  w procesie naliczania i regulowania opłaty parkingowej 

należy składać w formie pisemnej u Właściciela parkingu. Właściciel parkingu jest zobowiązany do 

rozpatrzenia reklamacji w terminie 2 tygodni od jej otrzymania. 

4.4. Treść Regulaminu dostępna jest na tablicy informacyjnej umieszczonej przy wjeździe na teren 

parkingu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Kościana –  www.koscian.pl    

4.5. Niniejszy regulamin nie gwarantuje możliwości zaparkowania z uwagi na ograniczoną ilość miejsc. 

4.6. Właściciel parkingu może dokonać zmian postanowień Regulaminu w każdym momencie, bez  

powstania uprawnień użytkownika parkingu do jakichkolwiek roszczeń. 
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