
 

 

UCHWAŁA NR XV/98/2019 

RADY POWIATU CHRZANOWSKIEGO 

z dnia 26 listopada 2019 roku 

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z parkingu Powiatu Chrzanowskiego zlokalizowanego 
w Chrzanowie na działkach nr 3419/20, 3419/14, 3418/58, 3418/34, 3418/32, 3418/36, 3421/7 oraz 4240/5. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin korzystania z parkingu Powiatu Chrzanowskiego zlokalizowanego 

w Chrzanowie na działkach nr 3419/20, 3419/14, 3418/58, 3418/34, 3418/32, 3418/36, 3421/7 oraz 4240/5 

w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chrzanowskiego. 

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

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

 

Włodzimierz Korczyński 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 grudnia 2019 r.

Poz. 8527



Załącznik do Uchwały Nr XV/98/2019 

Rady Powiatu Chrzanowskiego 

z dnia 26 listopada 2019 r. 

Regulamin korzystania z parkingu Powiatu Chrzanowskiego zlokalizowanego w Chrzanowie na 
działkach 

nr 3419/20, 3419/14, 3418/58, 3418/34, 3418/32, 3418/36, 3421/7 oraz 4240/5. 

§ 1. Zakres obowiązywania Regulaminu 

Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z parkingu zlokalizowanego w Chrzanowie na działkach 

nr 3419/20, 3419/14, 3418/58, 3418/34, 3418/32, 3418/36, 3421/7 oraz 4240/5. Usytuowanie parkingu 

przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§ 2. Definicje 

W rozumieniu niniejszego Regulaminu: 

1)  Parkingiem jest parking położony w Chrzanowie przy ul. Partyzantów na działkach nr 3419/20, 

3419/14, 3418/58, 3418/34, 3418/32, 3418/36, 3421/7 oraz 4240/5, 

2)  Zarządcą jest Powiat Chrzanowski,  

3)  Użytkownikiem 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, 

4)  Miejscem parkingowym jest teren parkingu przeznaczony na parkowanie jednego pojazdu. 

§ 3. Umowa najmu miejsca parkingowego 

1.  Przez wjazd na teren parkingu i zajęcie miejsca parkingowego następuje zawarcie przez Użytkownika 

z Zarządcą umowy najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2.  Każdy Użytkownik poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu 

i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą 

wyjazdu Użytkownika z parkingu. 

§ 4. Zasady korzystania z parkingu 

Na terenie parkingu: 

1)  Obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. 

Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.). 

2)  Użytkownik zobowiązany jest do parkowania w sposób bezkolizyjny i nieutrudniający ruchu na terenie 

parkingu. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony 

zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik. 

3)  Obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5t. 

4)  Obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h. 

5) Do korzystania z parkingu uprawnione są osoby, które uiściły opłatę zgodnie z zasadami określonymi w § 

8 oraz osoby posiadające upoważnienie wydane przez Zarząd Powiatu Chrzanowskiego. 

§ 5. Rozwiązanie umowy 

1.  W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu Zarządca może 

rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz zastosować 

środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu 

z parkingu. 

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. 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 8527



§ 6. Miejsca dla osób niepełnosprawnych 

1. Zakazane jest parkowanie pojazdów samochodowych na miejscach parkingowych przeznaczonych dla 

osób niepełnosprawnych innym osobom, niż Użytkownikom pojazdów posiadających ważną kartę parkingową, 

o której stanowi w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1990 z późn. zm.), umieszczoną każdorazowo w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu. 

2. Pojazdy posiadające kartę parkingową osoby niepełnosprawnej mogą parkować w miejscu do tego 

wyznaczonym bez konieczności wnoszenia opłat oraz uprzedniego pobrania biletu darmowego. 

§ 7. Godziny funkcjonowania parkingu 

1. Parking jest niestrzeżony, płatny zgodnie z poniższym harmonogramem: 

poniedziałek 7:00-17.00, 

wtorek – czwartek 7:00-15:00, 

piątek 7:00-13:00, 

z wyłączeniem świąt oraz dni wolnych od pracy. 

2. Zarząd Powiatu Chrzanowskiego może podjąć decyzje o zmianie czasu otwarcia parkingu. 

3. Ustala się stawki opłat za postój pojazdów samochodowych na terenie parkingu niestrzeżonego 

w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

§ 8. Zasady płatności 

1. Postój na parkingu dla Użytkowników jest bezpłatny przez pierwsze 60 minut tylko po uprzednim pobraniu 

biletu darmowego w parkomacie lub aktywacji w udostępnionej przez Zarządcę aplikacji mobilnej. Darmowy 

bilet parkingowy należy umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu, 

w miejscu widocznym dla służb kontrolnych. 

2. Korzystający z parkingu zobowiązany jest uiścić opłatę parkingową odpowiednio dla danego planowanego 

czasu postoju pojazdu, według wskazań wynikających z informacji umieszczonych na parkomacie lub aktywacji 

w udostępnionej przez Zarządcę aplikacji mobilnej. 

3. Dowodem uiszczenia opłaty parkingowej jest bilet parkingowy wydany przez parkomat po uiszczeniu 

opłaty parkingowej. Bilet parkingowy należy umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu w miejscu 

widocznym dla służb kontrolnych. 

4. W przypadku nieuiszczenia opłaty za parkowanie lub braku biletu darmowego pobiera się opłatę 

dodatkową w wysokości 80,00 zł. Opłata dodatkowa zostaje obniżona do kwoty 

50,00 zł, pod warunkiem uiszczenia jej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia wezwania.

  

5. W przypadku długotrwałego nieuiszczenia opłaty zarządca parkingu może podjąć stosowne działania 

w celu usunięcia pojazdu z parkingu. 

6. Opłatę dodatkową uiszcza się poprzez dokonanie wpłaty w sposób wskazany w dokumencie (wezwaniu) 

wystawionym przez służby kontrolne. 

7. Zarząd Powiatu Chrzanowskiego może podjąć decyzję o okresowym wyłączeniu parkingu 

z użytkowania. 

§ 9. Osoby działające z upoważnienia Zarządcy 

1.  Kontrola spełnienia warunków umowy najmu miejsca parkingowego przeprowadzana jest na terenie 

parkingu przez osoby upoważnione przez Zarząd Powiatu Chrzanowskiego. 
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2.  Użytkownicy mają obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby, o których mowa 

w ust. 1. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

 

Włodzimierz Korczyński 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu korzystania z parkingów Powiatu Chrzanowskiego zlokalizowanychw Chrzanowie na działkach nr 3419/20,3419/14, 3418/58, 
3418/34, 3418/32,3418/36, 3421/7 oraz 4240/5 

 
 Przewodniczący Rady  

  

Włodzimierz  Korczyński  
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Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z parkingu Powiatu Chrzanowskiego zlokalizowanego 

w Chrzanowie na działkach nr 3419/20, 3419/14, 3418/58,3418/34, 3418/32, 3418/36, 3421/7 oraz 
4240/5. 

 

Stawki opłat za postój pojazdów samochodowych na terenie parkingu niestrzeżonego zlokalizowanego  

w Chrzanowie na działkach nr 3419/20, 3419/14, 3418/58, 3418/34, 3418/32, 3418/36, 3421/7 oraz 4240/5: 

 

OPŁATY JEDNORAZOWE 

Bilet zerowy (bezpłatne pierwsze 60 minut) 0,00 zł 

Za pierwszą godzinę i każdą następną godzinę 2,00 zł 

 

 

 Przewodniczący Rady  

  

Włodzimierz  Korczyński  
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