DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 6 kwietnia 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys

Poz. 3533

Data: 2018.04.06 14:30:45

UCHWAŁA NR LIX/518/2018
RADY MIASTA MARKI
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
w Gminie Miasto Marki
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 827) uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Gminie Miasto
Marki w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miasta Marki:
Michał Jaroch
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Załącznik do uchwały Nr LIX/518/2018
Rady Miasta Marki
z dnia 28 marca 2018 r.
Regulamin parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Gminie Miasto Marki
§ 1. 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź
(Park&Ride) na terenie Marek zwanych dalej Parkingami, zarządzanych przez Gminę Miasto Marki przy pomocy
jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Markach – zwaną dalej „Zarządcą”.
2. Parking jest parkingiem publicznym niestrzeżonym,
3. Parking jest monitorowany.
4. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych, motocykli, motorowerów i rowerów.
§ 2. 1. W rozumieniu niniejszego regulaminu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.):
1) pojazd to środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego
przystosowane;
2) pojazd silnikowy – pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego;
3) pojazd samochodowy – pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą
25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego;
4) samochodem osobowym jest pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż
9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu;
5) motocyklem jest pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej
przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje
również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół;
6) motorowerem jest pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej
nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja
ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
7) rowerem jest pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym
pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny
zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W,
którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.
2. Użytkownikiem parkingu 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 kierująca pojazdem w chwili wyjazdu z Parkingu.
3. Miejscem parkingowym jest powierzchnia wydzielona do parkowania pojazdu na terenie Parkingu.
§ 3. 1. Poprzez wjazd na miejsce parkingowe na terenie Parkingu następuje zawarcie przez Użytkownika
z Gminą Miastem Marki umowy najmu 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 najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu Użytkownika z Parkingu, nie później niż
z upływem maksymalnego czasu jednorazowego parkowania określonego w § 5 ust. 1
4. Parking jest ogólnodostępny, lecz do korzystania z Parkingu
z komunikacji zbiorowej.

uprawnione są osoby korzystające

5. Przy korzystaniu z Parkingu wyłącza się stosowanie przepisów art. 674 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).
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§ 4. 1. Na terenie Parkingu obowiązują zasady określone w Prawie o ruchu drogowym.
2. Zabroniony jest postój poza miejscami parkingowymi.
3. Z miejsc parkingowych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych mogą korzystać wyłącznie
Użytkownicy tych pojazdów.
4. Użytkownik pozostawiając pojazd na miejscu parkingowym powinien:
1) Ustawić pojazd na stanowisku postojowym nie zasłaniając linii wyznaczających stanowiska.
2) Wyłączyć silnik pojazdu.
3) Zabezpieczyć pojazd przed samoistnym przemieszczeniem.
4) Zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie zainstalowanych w pojeździe systemów alarmowych tak, aby
sygnały alarmowe wysyłane były jedynie w uzasadnionych przypadkach.
5) Upewnić się, że z pojazdu nie wyciekają płyny eksploatacyjne i smary, które mogą zanieczyścić
nawierzchnię miejsca postojowego.
§ 5. 1. Parking jest czynny przez 7 dni w tygodniu w godzinach 4:00 do 1:00 jako Parking „Parkuj i Jedź”
z przeznaczeniem dla pojazdów osób korzystających z komunikacji zbiorowej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarządca może podjąć decyzje o okresowym wyłączeniu
z użytkowania Parkingu lub jego części.
§ 6. 1. Użytkownik parkingu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub
powstałe w związku z korzystaniem z Parkingu, w szczególności z zanieczyszczenia elementów infrastruktury
Parkingu lub zanieczyszczenia powierzchni Parkingu na skutek korozji, wycieku płynów z pojazdu.
2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika parkingu postanowień niniejszego Regulaminu Zarządca
może zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez
usunięcie pojazdu z terenu Parkingu.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 lub 2 Użytkownik parkingu zobowiązany jest do pokrycia kosztów
związanych z usunięciem pojazdu, oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu jego odbioru.
4. Użytkownik parkingu we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd, motocykl, rower, motorower przed
kradzieżą lub uszkodzeniem w szczególności poprzez wyłączenie zapłonu, świateł, zamknięcie okien, drzwi oraz
bagażnika.
5. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z kradzieżą pojazdu, za inne szkody powstałe
w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu, jak również za rzeczy w nich pozostawione lub stanowiące ich
wyposażenie.
6. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych dotyczących pojazdów i osób
korzystających z Parkingów spowodowanych działaniem Użytkowników parkingu lub osób trzecich.
§ 7. 1. Użytkownik parkingu zobowiązany jest do uiszczenia opłat w wysokościach określonych w cenniku
opłat z tytułu korzystania z parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Gminie Miasto
Marki stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przy czym naliczanie opłaty za postój rozpoczyna
się po upływie 20 minut od momentu wjazdu pojazdu na teren Parkingu, w godzinach otwarcia Parkingu.
2. Rejestracja wjazdu pojazdu odbywać się będzie za pomocą zapisu z kamer systemu monitoringowego
Parkingu.
3. Nie pobiera się opłaty za:
1) postój rowerów, motorowerów i motocykli;
2) postój pojazdów Zarządcy oraz obsługi Parkingu podczas wykonywania czynności eksploatacyjnych;
3) ładowanie pojazdów elektrycznych.
4. Zwalnia się z opłaty za postój Użytkowników pojazdów:
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1) posiadających bilet: krótkookresowy, obowiązujący w strefie 1,2 lub 1 i 2, uprawniający do korzystania ze
środków lokalnego transportu zbiorowego, który został skasowany w dniu wjazdu Użytkownika parkingu na
teren Parkingu;
2) posiadających bilet: długookresowy, obowiązujący w strefie 1,2 lub 1 i 2, uprawniający do korzystania ze
środków lokalnego transportu zbiorowego, który został skasowany i trwa okres jego ważności;
3) posiadających dowód zakupu, uprawniający do korzystania ze środków lokalnego transportu zbiorowego,
który został wystawiony dla Użytkownika parkingu w dniu wjazdu Użytkownika parkingu na teren Parkingu.
4) uprawnionych do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na
terenie Gminy Miasto Marki na podstawie odrębnych przepisów.
5. Kontrola spełnienia warunków umowy najmu miejsca parkingowego przeprowadzana jest przy wyjeździe
z Parkingu przez osobę wyznaczoną przez Zarządcę.
§ 8. Na terenie Parkingu zabronione jest:
1) palenie tytoniu;
2) spożywanie alkoholu, środków odurzających;
3) przebywanie osób, o ile nie jest to związane z wyjściem z Parkingu po pozostawieniu pojazdu lub dojściem
do niego celem opuszczenia Parkingu;
4) zaśmiecanie oraz zanieczyszczanie powierzchni Parkingu;
5) użytkowanie Parkingu niezgodnie z jego przeznaczeniem, np.: działanie niezgodne z przepisami BHP;
6) zachowanie lub działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające korzystanie
z Parkingu;
7) mycie i odkurzanie pojazdów, motocykli, rowerów, motorowerów;
8) pozostawianie w Pojeździe zwierząt w czasie postoju.
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Załącznik Nr 1
do Regulaminu parkingów działających
w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
w Gminie Miasto Marki
Cennik opłat i kar z tytułu korzystania z parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź
(Park & Ride) w Gminie Miasto Marki
Lp.
Tytuł opłat i kar
1. Postój w godzinach
4:00 do 1:00

2. Opłata za pozostawiony
pojazd na terenie Parkingu
każdorazowo w godzinach
1:01 do 3:59
3. Opłata za pozostawiony
pojazd na terenie parkingu
poza miejscem wyznaczonym
do postoju
4. Opłata za niezastosowanie się
do polecenia osób
kontrolujących lub obsługi
Parkingu

Kwota brutto
Dokument zwalniający z opłaty
100,00 złZwalnia się z opłaty za postój Użytkowników
pojazdów:
1) posiadających bilet: krótkookresowy,
obowiązujący w strefie 1,2 lub 1 i 2, uprawniający
do korzystania ze środków lokalnego transportu
zbiorowego, który został skasowany w dniu wjazdu
Użytkownika parkingu na teren Parkingu;
2) posiadających bilet: długookresowy, obowiązujący
w strefie 1,2 lub 1 i 2, uprawniający do korzystania
ze środków lokalnego transportu zbiorowego, który
został skasowany i trwa okres jego ważności;
3) posiadających dowód zakupu, uprawniający
do korzystania ze środków lokalnego transportu
zbiorowego, który został wystawiony przez
Użytkownika parkingu w dniu wjazdu Użytkownika
parkingu na teren Parkingu.
4) uprawnionych do korzystania z bezpłatnych
przejazdów środkami lokalnego transportu
zbiorowego na terenie Gminy Miasto Marki na
podstawie odrębnych przepisów.
100,00 złNie dotyczy:
1) pojazdów elektrycznych;
2) rowerów, motorowerów i motocykli;
3) pojazdów Zarządcy oraz obsługi Parkingu podczas
wykonywania czynności eksploatacyjnych.
100,00 zł

100,00 zł

