
Projekt

UCHWAŁA ....................
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z parkingu typu Parkuj i Jedź (Park&Ride) 
w Szczecinie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 poz. 446 j.t., poz. 1579); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin korzystania z parkingu typu „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) 
w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego 
w Szczecinie.

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

Id: CC3C5DE5-C3CC-46C9-932B-C0D906811CB9. Projekt Strona 1



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Miasta Szczecin

Regulamin Parkingu typu Parkuj i Jedź (Park&Ride) w Szczecinie

§ 1. Zapisy Podstawowe

1. Regulamin bezpłatnego parkingu typu „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) w Szczecinie zwany dalej 
Regulaminem określa zasady korzystania z parkingów zwanych dalej Parkingami mieszczącymi się w 
Szczecinie:

1) u zbiegu ulic: Leszczynowa, Hangarowa i Eskadrowa;

2) przy pętli autobusowo tramwajowej „Turkusowa".

Zapisy niniejszego regulaminu dotyczą także dróg dojazdowych do ww. Parkingów.

2. Parking jest obiektem działającym w systemie „Parkuj i Jedź” co oznacza, że jest przeznaczony 
dla osób, które po za parkowaniu przesiadają się do komunikacji miejskiej.

3. Z chwilą wjazdu na teren Parkingu Użytkownik wyraża zgodę na warunki przedstawione
w niniejszym regulaminie i zobowiązuje się do ich stosowania.

4. Parking jest obiektem bezpłatnym, publicznym, niestrzeżonym.

5. Parking jest czynny całodobowo, przez wszystkie dni w tygodniu, w tym także w dni ustawowo 
wolne od pracy.

§ 2. Słowniczek

1. Definicje pojęć używanych w niniejszym regulaminie:

1) Regulamin – niniejszy regulamin Parkingu działającego w systemie „Parkuj i Jedź”;

2) Parking – parking działający w systemie „Parkuj i Jedź” znajdujący się pod adresem wskazanym 
w § 1 ust. 1 i 2;

3) Miasto Szczecin – Gmina Miasto Szczecin (adres: pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin);

4) Zarządca – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (adres: ul. Klonowica 5,
71-241 Szczecin);

5) Pojazd – pojazd mechaniczny (motorower, motocykl, samochód) o DMC do 3,5t;

6) Użytkownik – osoba fizyczna kierująca Pojazdem lub będąca właścicielem Pojazdu, która wjeżdża 
na teren parkingu w celu zawarcia umowy na korzystanie z miejsca postojowego
na Parkingu;

7) DMC – Dopuszczalna Masa Całkowita Pojazdu;

8) Parking Strzeżony – Parking Strzeżony Zarządcy znajdujący się w Szczecinie przy
ul. Hangarowej 30-32;

§ 3. Zasady korzystania z Parkingu

1. Wjeżdżając na teren parkingu należy:

1) stosować się do znaków poziomych i pionowych obowiązujących na terenie Parkingu;

2. Użytkownik pozostawiając Pojazd na miejscu postojowym powinien:

1) Ustawić pojazd na stanowisku postojowym nie zasłaniając obrysem Pojazdu linii wyznaczających 
stanowiska;
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2) Wyłączyć silnik pojazdu;

3) Unieruchomić pojazd (włączenie hamulca postojowego);

4) Zabezpieczyć pojazd przed użyciem go przez osoby trzecie;

5) Zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie zainstalowanych w pojeździe systemów alarmowych 
tak, aby sygnały alarmowe wysyłane były jedynie w uzasadnionych przypadkach.

3. Użytkownik może pozostawić Pojazd na terenie Parkingu na okres do 24 godzin.

§ 4. Zasady ruchu drogowego na Parkingu

1. Na terenie Parkingu i dróg dojazdowych Użytkownik zobowiązany jest do:

1) Stosowania się do zapisów niniejszego regulaminu a w zakresie nie uregulowanym – przepisów 
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz.U. z 2012 poz. 
1137 z późn. zm.)

2) Poruszania się Pojazdem z prędkością do 20 km/h;

3) Zachowania szczególnej ostrożności, zwłaszcza podczas parkowania i wykonywania manewrów;

4) Zaparkowania Pojazdu na wyznaczonym liniami miejscu parkingowym;

5) Stosowania się do obowiązujących znaków drogowych, znaków informacyjnych itp.

§ 5. Czynności zabronione

1. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych zabrania się:

1) Działań niezgodnych z przepisami BHP i P-POŻ;

2) Zachowań lub działań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego lub zakłócających 
funkcjonowanie parkingu;

3) Przebywania osób w celach innych niż zgodne z niniejszym Regulaminem;

4) Poruszania się Pojazdem po  terenie Parkingu w celu innym niż dojazd do miejsca postoju lub 
opuszczenia Parkingu;

5) Wykonywania czynności wykraczających poza zwykłe czynności przygotowujące Pojazd
do pozostawienia go na Parkingu lub do jazdy w celu opuszczenia Parkingu – związanych
z obsługą techniczną pojazdu (np. mycie samochodu, sprzątanie, uzupełnianie płynów 
eksploatacyjnych, tankowanie) lub naprawą (z wyjątkiem sytuacji awaryjnych);

6) Zostawiania samochodu z pracującym silnikiem;

7) Pozostawiania w samochodzie osób nieletnich bez opieki lub zwierząt;

8) Zaśmiecania terenu;

9) Palenia wyrobów tytoniowych, używania e-papierosów, spożywania wyrobów alkoholowych, 
spożywania substancji psychoaktywnych działających podobnie do alkoholu oraz  używania 
„otwartego ognia”;

10) Handlu.

2. Na terenie Parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały 
niebezpieczne objęte wykazem zamieszczonym w przepisach ADR, w tym wybuchowych, żrących, 
łatwopalnych oraz innych, o których mowa w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku, o przewozie 
towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2011 nr 227 poz. 1367 z późn. zm.).

§ 6. Odpowiedzialność cywilna

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody spowodowane przez pojazd lub 
powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu 
zanieczyszczenia powierzchni Parkingu na skutek wycieku płynów eksploatacyjnych z pojazdu 
(wyciek oleju, płynu hamulcowego itp.)
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2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe,
a także za szkody powstałe w skutek kradzieży lub zdarzeń losowych.

3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu osób korzystających
z Parkingu, dróg dojazdowych lub wewnętrznych wyrządzone przez inne osoby, a także spowodowane 
działaniem siły wyższej (tj. zdarzenia, którego w chwili wjazdu na teren Parkingu nie można było 
przewidzieć).

4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na Parkingu Pojazdy.

§ 7. Uprawnienia Zarządcy

1. Zarządca zastrzega sobie prawo do usunięcia Pojazdu na koszt Użytkownika na Parking 
Strzeżony w przypadku:

1) pozostawienia pojazdu na okres dłuższy niż 24 godziny;

2) pozostawienia pojazdu w sposób łamiący postanowienia regulaminu

2. Koszt usunięcia i przechowywanie Pojazdu na Parkingu Strzeżonym określony jest w 
załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Zarządca zastrzega sobie prawo do okresowego zamknięcia Parkingu.

§ 8. Sytuacje zagrożenia

W sytuacji związanej z zagrożeniem bezpieczeństwa funkcjonowania Parkingu, każdy 
Użytkownik Parkingu zobowiązany jest do stosowania się do poleceń służb ratunkowych włącznie 
z koniecznością natychmiastowego opuszczenia Parkingu w przypadku ogłoszenia jego ewakuacji.
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Załącznik do Regulaminu Parkingu typu "Parkuj i jedź" (Park&Ride) w Szczecini

1. Zarządca zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu parkingu pojazdów pozostawionych
na jego terenie na okres dłuższy niż 24 godziny.

2. Zarządca określa, iż:

1) koszt przewiezienia pojazdu o Dopuszczalnej Masie Całkowitej (DMC) do 3,5 tony
z parkingu Park&Ride na parking strzeżony wynosi – 270 zł, koszt każdej rozpoczętej doby 
parkingowej na parkingu strzeżonym wynosi 10 zł.

2) koszt przewiezienia pojazdu o DMC od 3,5 t do pow. 16 ton z parkingu Park&Ride
na parking strzeżony wynosi – 1 845 zł, koszt każdej rozpoczętej doby parkingowej
na parkingu strzeżonym wynosi 30 zł.
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UZASADNIENIE

W związku z przekazaniem w trwały zarząd jednostce budżetowej - Zarządowi Dróg i Transportu

Miejskiego w Szczecinie oraz przekazaniem do użytkowania mieszkańcom miasta Szczecina

i podróżnym spoza miasta parkingu typu Park&Ride niezbędne jest wprowadzenie zasad korzystania z ww.

parkingu. Przedmiotowy parking stanowić będzie ogólnodostępny obiekt użyteczności publicznej. Zgodnie

z treścią art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.

446 j.t., poz. 1579) - organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu

korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Przyjmowany mocą niniejszej

uchwały „Regulamin parkingu typu parkuj i jedź (Park&Ride) w Szczecinie" określa zasady i tryb

korzystania z parkingu jak i prowadzących do niego dróg dojazdowych.
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