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Poz. 7730
UCHWAŁA NR XI/132/19
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z parkingu w systemie ,,PARKUJ I JEDŹ” przy ul. Długiej
w Płochocinie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) i art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 712) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z parkingu w systemie ,,PARKUJ I JEDŹ” przy ul. Długiej
w Płochocinie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cichal
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/132/19
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 17 czerwca 2019 r.
REGULAMIN
korzystania z parkingu w systemie ,,PARKUJ I JEDŹ” przy ul. Długiej w Płochocinie
§ 1. Informacje podstawowe
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej ,,regulaminem”), reguluje zasady korzystania z parkingu działającego
w systemie „Parkuj i Jedź” (Park&Ride), zlokalizowanego na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki przy ul.
Długiej w Płochocinie.
2. Parking jest obiektem działającym w systemie „Parkuj i Jedź” („Park&Ride”), co oznacza, że
przeznaczony jest wyłącznie dla Użytkowników, którzy po zaparkowaniu, pozostawiają pojazdy i dalszą
podróż kontynuują środkami transportu zbiorowego.
3. Parkingiem zarządza Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego (zwany dalej ,,Zarządcą”) lub podmiot przez
niego upoważniony.
4. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych, motocykli, motorowerów i rowerów
(zwanych dalej ,,pojazdami”).
5. Użytkownikiem jest osoba korzystająca z parkingu zgodnie z niniejszym regulaminem, kierująca
pojazdem lub właściciel pojazdu. W przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem,
za Użytkownika uważa się właściciela pojazdu.
6. Z chwilą wjazdu na teren parkingu Użytkownik wyraża zgodę na warunki przedstawione w niniejszym
regulaminie i zobowiązuje się do ich stosowania.
7. Nieruchomość objęta monitoringiem wizyjnym oznaczona jest tablicą informującą o zainstalowanym
systemie.
8. Tablica, o której mowa w pkt. 7 jest zamontowana w miejscu widocznym.
9. Miejsce podlegające monitoringowi zostało oznaczone za pośrednictwem klauzuli informacyjnej –
załącznik do niniejszego regulaminu.
§ 2. Zasady korzystania z parkingu
1. Parking jest obiektem publicznym, niestrzeżonym, monitorowanym oraz bezpłatnym.
2. Parking jest czynny całodobowo, przez wszystkie dni w tygodniu, w tym także w dni ustawowo wolne
od pracy.
3. Na terenie parkingu i dróg dojazdowych Użytkownik zobowiązany jest do:
a) stosowania się do zapisów niniejszego regulaminu oraz w zakresie w nim nieuregulowanym - zasad
określonych w Prawie o ruchu drogowym,
b) poruszania się pojazdem z prędkością do 10 km/h,
c) ustawienia pojazdu na właściwym stanowisku postojowym nie zasłaniając linii wyznaczających stanowiska,
d) wyłączenia silnika pojazdu i zaciągnięcia hamulca ręcznego (jeśli dotyczy),
e) zabezpieczenia pojazdu przed użyciem go przez osoby trzecie,
f) zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania zainstalowanych w pojeździe systemów alarmowych tak, aby
sygnały alarmowe wysyłane były jedynie w uzasadnionych przypadkach,
g) na prośbę upoważnionych podmiotów, Użytkownik musi przedstawić do kontroli bilet środka transportu
zbiorowego, w celu weryfikacji korzystania z niego w dniu pozostawienia pojazdu na miejscu parkingowym.
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4. Na terenie parkingu zabronione jest:
a) działanie niezgodne z przepisami BHP lub PPOŻ,
b) przebywanie osób, w celach innych niż zgodne z niniejszym regulaminem,
c) zachowanie lub działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające korzystanie
z parkingu,
d) wykonywania czynności wykraczających poza zwykłe czynności przygotowujące pojazd do jazdy –
związanych z obsługą techniczną pojazdu (np. mycie samochodu, sprzątanie, tankowanie),
e) pozostawiania w samochodzie osób i zwierząt,
f) palenia i używania otwartego ognia,
g) spożywania alkoholu lub środków odurzających,
h) zaśmiecania oraz zanieczyszczania parkingu.
§ 3. Odpowiedzialność cywilna za szkody
1. Odpowiedzialność Zarządcy:
a) Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów,
kradzieży (włamania, rozboju itp.) rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na
terenie parkingu, jak również za rzeczy w nich pozostawione lub stanowiące ich wyposażenie,
b) wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących
pojazdów i osób korzystających z parkingu,
c) parking jest monitorowany w sposób ciągły, w celu sprawdzenia przestrzegania postanowień regulaminu
przez Użytkowników parkingu, w szczególności na potrzeby weryfikacji sposobu korzystania z parkingu.
2. Odpowiedzialność Użytkownika:
a) Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą lub uszkodzeniem,
b) Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd, lub powstałe
w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia elementów
infrastruktury parkingu lub powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu
hamulcowego itp.),
c) w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu Zarządca może zastosować
środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez usunięcie
pojazdu,
d) w przypadkach określonych w ust. b) lub c) Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych
z usunięciem pojazdu oraz przywrócenia parkingu do pierwotnego stanu.
§ 4. Podmioty upoważnione
1. Podmiotem upoważnionym do weryfikacji prawidłowego przestrzegania regulaminu korzystania
z parkingu jest Straż Miejska w Ożarowie Mazowieckim z siedzibą przy ul. Poznańskiej 127, 05-850 Ożarów
Mazowiecki, numer interwencyjny: 986 z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki, tel.: 22 721 26 51.
2. Podmiotem upoważnionym do wykonywania prac porządkowych na terenie parkingu jest Zakład Usług
Komunalnych z siedzibą przy ul. Poznańskiej 165 w Ożarowie Mazowieckim, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel.
22 722 14 44.
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Załącznik do Regulaminu korzystania z parkingu
w systemie ,,PARKUJ I JEDŹ”
przy ul. Długiej w Płochocinie

Informacja dotycząca systemu monitoringu
1. Administratorem systemu monitoringu jest Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim z siedzibą
przy ul. Kolejowej 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
2. Kontakt do Urzędu Miejskiego jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu: +48 22 731 32
00.
3. W zakresie ochrony danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty
elektronicznej pod adresem: iod@ozarow-mazowiecki.pl.
4. Monitoring jest stosowany w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie
monitorowanym.
5. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c), d), e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych) oraz przepisy prawne dot. sektora publicznego.
6. Monitoring wizyjny został zainstalowany w miejscach, w których istotnym z punktu widzenia
Zarządcy jest bezpieczeństwo osób zatrudnionych oraz zabezpieczenie mienia. Parking jest
monitorowany w sposób ciągły, w celu sprawdzenia przestrzegania postanowień Regulaminu
przez Użytkowników, w szczególności na potrzeby weryfikacji sposobu korzystania z parkingu.
7. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia
nagrania.
8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych
przypadkach.
9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu, przysługuje prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

