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Poz. 1682
UCHWAŁA NR XXXI/276/2017
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z ogólnodostępnych parkingów miejskich znajdujących się
na terenie Opatowa
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
gminnym (Dz. U. 2016r. poz. 446 z późn.zm. ) Rada Miejska uchwala co następuje:

o samorządzie

§ 1. Przyjmuje się Regulamin korzystania z ogólnodostępnych parkingów miejskich znajdujących się na
terenie Opatowa położonych przy ul. Kilińskiego oraz ul. Cmentarnej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr
1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Regulamin podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy usytuowanej przy
wjeździe na parking.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Opatowie
mgr Jacek Cheba

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–2–

Poz. 1682

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/276/2017
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGÓLNODOSTEPNYCH PARKINGÓW MIEJSKICH
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERNIE OPATOWA
§ 1. Parking jest przeznaczony do parkowania samochodów osobowych, autobusów i jednośladów
w miejscach do tego wyznaczonych.
§ 2. 1. Parking jest ogólnodostępny, niestrzeżony, bezpłatny, czynny całodobowo, przez wszystkie dni
w tygodniu.
2. Nieruchomość na której usytuowany jest parking stanowi własność Gminy Opatów.
3. Parking może być wyłączony z użytkowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. na czas
remontu.
§ 3. Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu akceptuje warunki niniejszego regulaminu
i zobowiązuje się do jego stosowania i przestrzegania zawartych w nim postanowień.
§ 4. Ustala się następujące zasady korzystania z parkingu:
1) Użytkownik pojazdu wjeżdżający na parking winien ustawić swój pojazd w miejscach do tego
wyznaczonych i oznakowanych.
2) Użytkownik pojazdu korzystający z parkingu zobowiązany jest do przestrzegania:
a) przepisów i zasad ruchu określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 128) oraz przepisów niniejszego regulaminu,
b) poleceń właściciela parkingu, jego zarządcy
zakresie, tj. straży miejskiej, policji.

oraz innych osób posiadających uprawnienia w tym

3) Na ternie parkingu zabrania się:
a) parkowania przyczepek, lawet w tym przyczepek oraz lawet z reklamami, ogłoszeniami itp.:
b) wystawiania reklam, ogłoszeń itp. na innych pojazdach;
c) wystawiania pojazdów na sprzedaż;
d) parkowania przyczep kempingowych;
e) prowadzenia handlu oraz innej działalności gospodarczej bez zgody właściciela;
f) prowadzenia jakichkolwiek akcji promocyjnych lub reklamowych bez zgody właściciela;
g) palenia tytoniu i używania otwartego ognia oraz
odurzających;

spożywania alkoholu i zażywania środków

h) zanieczyszczania i zaśmiecania;
i) naprawiania, mycia, odkurzania i dolewania paliwa do pojazdów oraz wymiany i uzupełniania płynów
w pojazdach;
j) parkowania pojazdów niesprawnych technicznie, szczególnie z nieszczelnymi układami powodującymi
wycieki płynów;
k) pozostawiania w pojeździe dzieci oraz zwierząt bez opieki w czasie postoju w miejscu parkingowym;
l) parkowania pojazdu w miejscu utrudniającym ruch na parkingu;
m) korzystania z parkingu niezgodnie z przeznaczeniem.
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4) Na terenie parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu i parkowania pojazdów przewożących
materiały niebezpieczne w tym wybuchowe, żrące, łatwopalne oraz inne, o których mowa w ustawie z dnia
19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych ( Dz.U. z 2016r. poz. 1834 z późn. zm.).
§ 5. 1. W przypadku naruszenia przez użytkownika pojazdu, przyczepki, lawety postanowień niniejszego
regulaminu, właściciel parkingu może zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego
z Regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu, przyczepki, lawety z parkingu;
2. W przypadkach określonych w ust. 1 użytkownik pojazdu, przyczepki, lawety zobowiązany będzie do
pokrycia kosztów związanych z ich usunięciem z parkingu oraz ich zabezpieczeniem i przechowaniem do
czasu odbioru przez użytkownika.
3. Użytkownik parkingu 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 itp.).
§ 6. 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na parkingu pojazdy oraz za rzeczy
pozostawione w pojeździe, a także za szkody powstałe w skutek kradzieży lub zdarzeń losowych.
2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu osób korzystających
z parkingu wyrządzone przez inne osoby, a także spowodowane działaniem siły wyższej.

