Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr.03/2017
z dnia. 03.07.2017
Prezesa Zarządu ZUK Sp. z o.o. w Strzegomiu

Regulamin parkingu płatnego niestrzeżonego
zlokalizowanego na terenie miasta Strzegomia
§1
W rozumieniu postanowień niniejszego Regulaminu – przyjmuje się, że:
„Parking”

-

to miejsca postojowe dla pojazdów w strefie płatnego parkowania na terenie Miasta
Strzegomia - w lokalizacji: ul. Św. Anny.

„Zarządzający” - to Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o., z siedzibą Aleja Wojska Polskiego
75, 58-150 Strzegom
„Korzystający z parkingu” - to właściciel pojazdu lub kierujący pojazdem, który zatrzymał pojazd na miejscu
postojowym w strefie płatnego parkowania.
§2
Podmiotem prowadzącym obsługę parkingu jest Zarządzający.
§3
1. Poprzez wjazd na teren parkingu dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z miejsca
postojowego pomiędzy Zarządzającym a Korzystającym z parkingu.
2.

Korzystający z parkingu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego
„Regulaminu” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
§4

1. Parking jest niestrzeżony i płatny, zgodnie z Cennikiem wskazanym w § 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu
2. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie
parkingu pojazdów mechanicznych jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych
pojazdach.
§5
1. Parking jest czynny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
2. Parking jest przeznaczony dla samochodów osobowych.
3. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w
szczególności: łatwopalnych, żrących, wybuchowych oraz innych, jeżeli znajdujący się na nich
niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami
§6
1. Na obszarze parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. z 2012 poz.1137 z póź. zm.). Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów to 10 km/godz.
2. Korzystający z parkingów zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych,
poleceń obsługi parkingu oraz innych osób posiadających uprawnienia w tym zakresie (Policja).

§7
1. Opłaty za parkowanie uiszcza się poprzez wykupienie biletów parkingowych lub opłat abonamentowych.
Korzystający z parkingu obowiązany jest umieścić dowód uiszczenia opłaty parkingowej wewnątrz
pojazdu, w widocznym miejscu za przednią szybą. Za skutki prawne nieprawidłowego umieszczenia
dowodu uiszczenia opłaty parkingowej wyłączną odpowiedzialność ponosi Korzystający z parkingu.
2. Wykupienie biletu i/lub opłaty abonamentowej nie są tożsame z rezerwacją miejsca parkingowego.
Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności wolnych miejsc parkingowych.
3. W przypadku uiszczania opłat poprzez zakup biletów - wjeżdżając na parking Korzystający z parkingu
winien niezwłocznie uiścić po zajęciu miejsca parkingowego opłatę w parkomacie.
4. Korzystającego z parkingu obowiązuje poniższy cennik:
1) ceny biletów parkingowych:
a) za czas parkowania do 30 minut: 0,50-zł (słownie: pięćdziesiąt groszy)
b) za czas parkowania do 1 godziny: 1,00-zł (słownie: jeden złoty)
c) za drugą godzinę parkowania: 1,20-zł (słownie: jeden 20/100 złotych)
d) za trzecią godzinę parkowania: 1,40-zł (słownie: jeden 40/100 złotych)
e) za czwartą godzinę parkowania i za kolejne godziny parkowania: 1,00-zł (słownie: jeden złoty)
2) Ceny abonamentu za parkowanie:
a) abonament miesięczny: 80,00-zł (słownie: osiemdziesiąt złotych)
b) abonament półroczny: 250,00,-zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych)
c)

abonament roczny: 450,00,-zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych)

5. Ceny określone w ust. 4 są cenami brutto.
6. Do nieodpłatnego korzystania z parkingu (abonament zerowy) – upoważnieni są Korzystający z parkingu,
którzy kierują oznakowanymi pojazdami konstrukcyjnie przeznaczonymi

do przewozu osób

niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej oraz pojazdami zaopatrzonymi w kartę
parkingową, wydaną przez Starostę, zezwalającą na korzystanie z ulg i przywilejów w ruchu drogowym.
7. Regulamin oraz Cennik opłat za parkowanie - są do wglądu na tablicach wywieszonych na wjazdach na
parkingi. Regulamin i cennik dostępne są również na stronie internetowej Zarządzającego:
www.zuk.strzegom.pl
§8
1. Za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego lub za przekroczenie opłaconego czasu
parkowania odpowiedzialność ponosi Korzystający z parkingu, od którego Zarządzający pobiera ę opłatę
dodatkową w wysokości 50,00 zł

(słownie: pięćdziesiąt złotych) płatną w ciągu 14 dni od dnia

wystawienia wezwania do zapłaty.
2. Opłaty dodatkowe (za brak opłaty za parkowanie lub za przekroczenie wykupionego czasu postoju)
wystawione przez kontrolera działającego na rzecz Zarządzającego umieszczane są za wycieraczką
przedniej szyby pojazdu (kopię wezwania dołącza się do akt sprawy). W przypadku braku opłaty za
parkowanie kontroler sporządzi wezwanie do zapłaty oraz dokumentację fotograficzną.
3. Opłatę dodatkową można wpłacić gotówką w Kasach Zarządzającego:
1) Kasa - Aleja Wojska Polskiego 75, 58-150 Strzegom – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -14.00

2) Punkt Kasowy – Rynek 46/48 (Wieża Targowa) - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -14.00
lub na rachunek bankowy nr Bank BGŻ 02203000451110000002786200
§9
Korzystający z parkingu może w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania do zapłaty wnieść reklamację
odnośnie zasadności naliczenia opłaty dodatkowej. Reklamacje wnosi się na adres Zarządzającego: Zakład
Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o., Aleja Wojska Polskiego 75, 58-150 Strzegom. Do reklamacji
winny być dołączone dokumenty uzasadniające jej wniesienie, a w szczególności kopia biletu parkingowego
lub kopia potwierdzenia zapłaty abonamentu parkingowego. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14
dni od dnia jej wniesienia. W przypadku uznania reklamacji - skutki prawne wezwania do zapłaty uznaje się
za niebyłe.
§10
Do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów upoważnieni są wyłącznie kontrolerzy Zarządzającego,
którzy wykonują swoje czynności zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
§11
Bezpłatny postój pojazdów oznaczonych ważną kartą osoby niepełnosprawnej dozwolony jest wyłącznie na
wyznaczonych stanowiskach. Postój pojazdu oznaczonego kartą osoby niepełnosprawnej poza
wyznaczonymi miejscami płatny jest na zasadach ogólnych.
§12
Zabrania się Korzystającemu z parkingu dokonywania w pojazdach: napraw mycia, odkurzania , wymiany
i uzupełniania płynów eksploatacyjnych oraz uzupełniania paliwa, jak również zanieczyszczania parkingu
jakimikolwiek odpadami.
§13
Korzystający z parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządzającemu oraz osobom trzecim na
terenie parkingu.
§14
W przypadku naruszenia przez Korzystającego z parkingu zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
określonych w ogólnie obowiązujących przepisach

i/lub zasad korzystania z parkingu określonych w

niniejszym Regulaminie - Zarządzający będzie uprawniony do usunięcia pojazdu z terenu parkingu
i odholowania go na parking zastępczy na koszt i ryzyko Korzystającego z parkingu.
§15
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają ogólnie obowiązujące
przepisy prawa oraz przepisy prawa miejscowego obowiązujące na terenie Gminy Strzegom
2. Wszelkie inne uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać do Zarządzającego:
tel. . 663109000
e-mail: informatyk@zuk.strzegom.pl

