
 

 

UCHWAŁA NR 541.XXXVIII.2021 

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc postojowych na Parkingu Park & Ride 

w Częstochowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) 

Rada Miasta Częstochowy uchwala: 

§ 1. Wprowadzenie Regulaminu korzystania z miejsc postojowych na Parkingu Park & Ride 

w Częstochowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy 

 

 

Zbigniew Niesmaczny 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 lutego 2021 r.

Poz. 857



Załącznik do uchwały Nr 541.XXXVIII.2021 

Rady Miasta Częstochowy 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 

Regulamin korzystania z miejsc postojowych na Parkingu Park & Ride w Częstochowie 

§ 1. 1. Niniejszy Regulamin ustala zasady korzystania z parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” 

(Park & Ride) zwanym dalej „parking” w Częstochowie, stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa 

i przez nią zarządzanych zwaną dalej „Zarządca”. 

2. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla osób korzystających z publicznego transportu zbiorowego. 

3. Parking jest parkingiem publicznym i niestrzeżonym, monitorowanym całodobowo. 

4. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla pojazdów samochodowych zwanych dalej „pojazdem” o masie 

nie przekraczającej 3,5 tony oraz długości pojazdu nieprzekraczającej 5 m. 

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na teren parkingu pojazdów campingowych (campervan) 

o masie przekraczającej 3,5 tony. 

6. Na terenie parkingu obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – 

Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.). 

§ 2. W rozumieniu niniejszego Regulaminu: 

1) użytkownikiem parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z parkingu; 

2) miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie parkingu przeznaczona na parkowanie 

pojazdu, wyznaczona oznakowaniem pionowym i poziomym; 

3) elektroniczna karta abonamentowa to elektroniczna karta zbliżeniowa, przeznaczona do odczytu 

na parkingowych terminalach wjazdowych i wyjazdowych. 

§ 3. 1. Parking jest czynny 7 dni w tygodniu, w godzinach od 3:00 do 1:30. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach Zarządca może podjąć decyzję o okresowym wyłączeniu parkingu z użytkowania. 

2. Na terenie parkingu w godzinach od 1:31 do 2:59 obowiązuje zakaz postoju oraz ruchu pojazdów. 

3. Obsługa techniczna parkingu jest dostępna w godzinach od 7:30 do 15:00 od poniedziałku do piątku 

z wyłączeniem świąt. 

4. Przy wjeździe na parking, użytkownik w celu skorzystania z nieodpłatnego postoju zobowiązany jest do 

pobrania z terminala wjazdowego jednorazowego biletu parkingowego lub do odczytu elektronicznej karty 

abonamentowej, co skutkuje akceptacją przez użytkownika postanowień regulaminu i zobowiązaniem do jego 

przestrzegania. 

5. Pobranie jednorazowego biletu parkingowego lub posiadanie elektronicznej karty abonamentowej 

nie gwarantuje wolnego i dostępnego miejsca na parkingu. 

6. Użytkownik zobligowany jest do pozostawienia pojazdu w taki sposób, aby zajmować jedno miejsce 

postojowe. Zabroniony jest postój pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi. 

7. Wyjazd z parkingu użytkownika korzystającego z jednorazowego biletu parkingowego jest możliwy 

jedynie po uprzednim rozliczeniu biletu w kasie parkingowej. Elektroniczne karty abonamentowe nie podlegają 

rozliczeniom w kasie parkingowej. 

8. Obowiązek rejestracji jednorazowego biletu parkingowego w kasie parkingowej nie powstaje, jeżeli 

pojazd użytkownika opuści parking w ciągu 15 minut od momentu pobrania biletu. 

9. W przypadku zagubienia lub zniszczenia jednorazowego biletu parkingowego lub elektronicznej karty 

abonamentowej, wyjazd z parkingu jest możliwy jedynie po pobraniu z terminala jednorazowego biletu 

parkingowego. 
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§ 4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w szczególności w wyniku, 

m.in. siły wyższej, żywiołów, kradzieży, włamania, rozboju, rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia 

pojazdów znajdujących się na terenie parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących 

ich wyposażenie. 

§ 5. 1. Dystrybucją elektronicznych kart abonamentowych zajmuje się Zarządca parkingu. 

2. Elektroniczne karty abonamentowe wydawane są na okres ważności biletu okresowego przewoźnika, 

o którym mowa w § 1 ust. 2 i po okazaniu tego biletu przez użytkownika. 

§ 6. 1. W przypadku rażącego naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, 

Zarządca może zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również 

poprzez usunięcie pojazdu z parkingu na koszt parkującego. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych 

z usunięciem pojazdu z parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez 

użytkownika. 
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