Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 7 / 2012
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie regulaminu parkingów zlokalizowanych na terenie PKP przy ul.
Marsz. Piłsudskiego i Gen. Sikorskiego w Józefowie.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 33 ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) – zarządzam, co
następuje:
Regulamin parkingów
§1
1. Niniejszy regulamin parkingów zlokalizowanych na terenie PKP przy ul. Marsz.
Piłsudskiego i Gen. Sikorskiego w Józefowie, zwany dalej „Regulaminem” reguluje
zasady korzystania z parkingów zarządzanych przez Zakład Oczyszczania będący
jednostką budżetową Miasta Józefowa – zwanym dalej „Zarządcą”.
2. Teren Parkingu jest dzierżawiony od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. .
3. Parking jest parkingiem publicznym , niestrzeżonym, bezpłatnym.
§2
W rozumieniu niniejszego regulaminu:
1) użytkownikiem Parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu
(osoba kierująca pojazdem lub rowerem ) 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.
2) miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie parkingu
przeznaczona na parkowanie pojazdu.
§3
1. Poprzez wjazd na teren Parkingu następuje zawarcie przez użytkownika z Miastem
Józefów umowy użyczenia 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 użyczenia miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu użytkownika z
Parkingu lub z zakończeniem Doby Parkingowej, określonej w § 6 ust. 1.
§4
1. Na terenie Parkingu:
1) obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.),
2) zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do
parkowania,
3) parkowanie rowerów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego
celu,
4) obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h,
5) 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, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t.,
c) pojazdów z naczepami i przyczepami,
d) pojazdów pełniących funkcje obwoźnych sklepów,
e) pojazdów campingowych.
2. 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.
3. W czasie postoju na miejscu parkingowym zabronione jest pozostawianie w pojeździe
zwierząt.
4. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.
§5
1. Miasto Józefów 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.
2. Wyłącza się odpowiedzialność Miasta Józefów z tytułu szkód komunikacyjnych
i parkingowych dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu.
§6
1. Parking jest czynny 7 dni w tygodniu w godzinach 4.00 do 1.00 następnego dnia
/ Doba Parkingowa /, z codzienną przerwą na bieżącą konserwację Parkingu od godz.
1.00 do godz. 4.00, za wyjątkiem 1 stycznia - Nowy Rok.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarządca może podjąć decyzję o
okresowym wyłączeniu Parkingów z użytkowania lub zmianie godzin otwarcia
Parkingu.
3. Poza Dobą Parkingową obowiązuje zakaz parkowania pojazdów na terenie Parkingu.
§7
1. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu
Miasto Józefów może rozwiązać umowę użyczenia miejsca parkingowego w trybie
natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu
zgodnego z Regulaminem.
2. 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.).
§8
Zakazane jest parkowanie pojazdów samochodowych na miejscach parkingowych
przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych innym osobom niż użytkownikom pojazdów
posiadających ważną kartę parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy – Prawo o ruchu
drogowym, umieszczoną każdorazowo w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.

§9
Na terenie Parkingu zabronione jest:
1) palenie tytoniu,
2) spożywanie alkoholu,
3) przebywanie osób, o ile nie jest to związane z wyjściem z Parkingu po zaparkowaniu
pojazdu lub dojściem do zaparkowanego pojazdu celem opuszczenia Parkingu,
4) zaśmiecanie,
5) niszczenie urządzeń,
6) naprawianie, mycie, odkurzanie i tankowanie pojazdów,
7) używanie otwartego ognia,
8) parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami powodującymi wycieki,
9) wymiana lub uzupełnianie płynów w pojazdach – cieczy chłodzącej, oleju itp.,
10) działania niezgodne z przepisami BHP i PPOŻ,
11) zachowanie lub działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub
zakłócające korzystanie z Parkingu.
12) ustawianie samochodów z przyczepami reklamowymi.
§ 10
1.

2.

W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu
Miasto Józefów może zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu
zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu.
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.
§ 11

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Oczyszczania.
§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

/-/ inż. Stanisław Kruszewski

