Uchwała Nr IX-69/2015
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 28 maja 2015 roku
w sprawie regulaminu parkingu działającego w systemie typu Parkuj i Jedź przy ul.
Wąskiej w Wołominie
Na podstawie art.40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o
gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)
§1
Uchwala się regulamin parkingu działającego w systemie typu Parkuj i Jedź przy ul. Wąskiej w
Wołominie w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Wołominie
/-/ Leszek Czarzasty

Załącznik do uchwały Nr IX-69/2015
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 28.05.2015r.
Regulamin parkingu działającego w systemie typu Parkuj i Jedź przy ul. Wąskiej
w Wołominie
§1
1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z parkingów działających w systemie
„Parkuj i Jedź” (Park & Ride) na terenie gminy Wołomin , zwanych dalej
„Parkingami”, zarządzanych przez Miejski Zakład Dróg i Zieleni z siedzibą przy ul.
Sienkiewicza w Wołominie – zwaną dalej „Zarządcą”.
2. Parking jest parkingiem publicznym i niestrzeżonym.
3. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych, motocykli i rowerów.
§2
W rozumieniu niniejszego Regulaminu:
1. Pojazdem jest środek transportu przeznaczony do poruszania się na drodze oraz maszyna lub
urządzenie do tego przystosowane;
2. Użytkownikiem Parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu (osoba
kierująca pojazdem) lub właściciel pojazdu. W przypadku braku możliwości ustalenia
tożsamości kierującego pojazdem, za użytkownika uważa się w szczególności osobę kierującą
pojazdem w chwili wyjazdu z Parkingu;
3. Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie Parkingu przeznaczona na
parkowanie pojazdu.
§3
1. Poprzez wjazd na teren Parkingu następuje zawarcie przez Użytkownika z Gminą Wołomin
umowy najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Każdy Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki
niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
3. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu Użytkownika z Parkingu,
nie później niż z upływem maksymalnego czasu jednorazowego parkowania określonego w § 6
ust. 2.
4. Uprawnienia do korzystania z Parkingu mają wyłącznie Użytkownicy, którzy przy wjeździe
pobiorą indywidualny bilet z terminala wjazdowego lub użyją biletu abonamentowego w
okresie jego ważności.
5. Bilet abonamentowy otrzymuje mieszkaniec Gminy Wołomin po złożeniu w siedzibie
Zarządcy:
a) wniosku o wydanie biletu abonamentowego,
b) okazaniu dowodu osobistego,
c) okazaniu dowodu rejestracyjnego parkowanego pojazdu,
6. Przy korzystaniu z Parkingu wyłącza się stosowanie przepisów art. 674 k.c.
§4
1. Wjeżdżając na teren Parkingu należy:
a) zatrzymać się przy terminalu wjazdowym umożliwiających wjazd na parking,
b) pobrać bilet wjazdu (bilet należy zatrzymać aż do wyjazdu z parkingu) lub skorzystać z

biletu abonamentowego otrzymanego od Zarządcy
c) po otwarciu zapory bez zbędnej zwłoki przejechać za bramkę wjazdową,
2. Użytkownik pozostawiając pojazd na miejscu postojowym powinien:
a) ustawić pojazd na stanowisku postojowym nie zasłaniając linii wyznaczających
stanowiska,
b) wyłączyć silnik pojazdu,
c) zabezpieczyć pojazd przed użyciem go przez osoby trzecie,
d) zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie zainstalowanych w pojeździe systemów
alarmowych tak, aby sygnały alarmowe wysyłane były jedynie w uzasadnionych
przypadkach.
3. Przed wyjazdem z Parkingu:
3.1 Użytkownik jednorazowego biletu wjazdu powinien:
a) udać się do automatu kasowego wraz z biletem wjazdu,
b) uiścić opłatę parkingową,
c) odebrać opłacony bilet wjazdu który umożliwi wyjazd z parkingu,
d) po odebraniu opłaconego biletu Użytkownikowi przysługuje 15 minut na opuszczenie
parkingu,
e) na prośbę Zarządcy Parkingu przedstawić do kontroli bilet parkingowy lub bilet
abonamentowy.
3.2. Użytkownik biletu abonamentowego uruchamia zaporę wyjazdową przy jego użyciu.
§5
1. Parking jest czynny 7 dni w tygodniu w godzinach od 4.00 - do 1.00 dnia następnego jako
Parking „Parkuj i Jedź” dla pojazdów osób korzystających z komunikacji zbiorowej z
wyłączeniem przerwy na konserwację parkingu w godz. 1.00 - 4.00.
2. O otwarciu Parkingu w godzinach innych niż wymienione w ust. 1 decyduje Zarządca.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarządca może podjąć decyzję o okresowym
wyłączeniu Parkingu z użytkowania lub zmianie godzin otwarcia Parkingu.
§6
1. Pod pojęciem Doby Parkingowej należy rozumieć okres czasu trwający od godz. 4.00 do
godz. 1.00 dnia następnego.
2. Maksymalny czas jednorazowego parkowania wynosi 3 doby.
§7
1. Na terenie Parkingu obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).
2. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania.
3. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony,
mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik; użytkownik
zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych.
4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu:
a) pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne
materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia,
b) pojazdów z naczepami i przyczepami,
c) pojazdów campingowych (campervan).
d) autobusów,
e) samochodów ciężarowych,

f) ciągników.
5. Parkowanie rowerów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu.
6. Na parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
§8
1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub
powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu
zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju,
płynu hamulcowego, płynu chłodniczego itp.).
2. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.
3. Gmina Wołomin nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku
kradzieży
(włamania,
rozboju
itp.)
rabunku,
zniszczenia
lub
uszkodzenia
pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych
lub stanowiących ich wyposażenie.
4. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Wołomin z tytułu szkód komunikacyjnych
i parkingowych dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu.
§9
1. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty parkingowej w wysokości określonej w
cenniku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
§ 10
1. Na terenie Parkingu zabronione jest:
a) palenie tytoniu;
b) spożywanie alkoholu;
c) przebywanie osób, o ile nie jest to związane z wyjściem z Parkingu po
zaparkowaniu pojazdu lub dojściem do zaparkowanego pojazdu celem opuszczenia
Parkingu;
d) zaśmiecanie;
e) naprawianie, mycie, odkurzanie i tankowanie pojazdów;
f) używanie otwartego ognia;
g) działania niezgodne z przepisami BHP i PPOŻ;
h) zachowanie lub działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające
korzystanie z Parkingu;
i) pozostawianie w pojeździe zwierząt w czasie postoju na miejscu parkingowym.
§ 11
1. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu Gmina
Wołomin może zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z
Regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu. Dotyczy to w
szczególności postoju pojazdu powyżej 3 dni.
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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Załącznik nr 1 do Regulaminu parkingu działającego w systemie
Parkuj i Jedź przy ul. Wąskiej w Wołominie
Cennik opłat z tytułu korzystania z parkingów działających w systemie
Parkuj i Jedź w Gminie Wołomin
L.p.

1.

Tytuł opłat i kar
Od chwili wjazdu:

za pierwszą godzinę
parkowania,
 za każdą następną godzinę
parkowania

Kwota brutto
3,00 zł
0,50 zł

2.

Opłata parkingowa za miesięczny
bilet abonamentowy dla
mieszkańców gminy Wołomin

0,00 zł

3.

Opłata za duplikat zagubionego lub
zniszczonego biletu jednorazowego
lub abonamentowego

50,00 zł
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