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UCHWAŁA NR XX/142/12
RADY MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie regulaminu korzystania z parkingu przy ul. Św. Ducha w Dolsku 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z parkingu przy ul. Św. Ducha w Dolsku zwany dalej 
Regulaminem w poniższym brzmieniu: 

Regulamin korzystania z parkingu przy ul. Św. Ducha w Dolsku 

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Właścicielu parkingu - należy przez to rozumieć Gminę Dolsk; 

2) Administratorze parkingu - należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Dolsk; 

3) Parkingu - należy przez to rozumieć parking przy ul. Św. Ducha w Dolsku przy drodze wojewódzkiej nr 
434 położony na fragmencie działek o nr ewid. 781/2 i nr 782/6 w Dolsku; 

4) Kierowcy - należy przez to rozumieć każdą osobę, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów bez 
względu na formę własności; 

5) Pojeździe - należy przez to rozumieć środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz 
maszynę lub urządzenie do tego przystosowane. 

2. Celem Regulaminu jest określenie zasad racjonalnego korzystania z Parkingu. 

3. Ustala się następujące zasady korzystania z Parkingu: 

1) Kierowca wjeżdżający na parking winien ustawić swój pojazd w miejscach do tego wyznaczonych 
i oznakowanych; 

2) na terenie Parkingu wyznacza się miejsca postojowe dla: 

a) samochodów osobowych i samochodów dla osób niepełnosprawnych, 

b) autobusów, 

c) samochodów ciężarowych, 

d) rowerów. 

3) Kierowcy Pojazdów korzystający z Parkingu zobowiązani są do przestrzegania: 

a) przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 
908 z późn. zm.), 

b) poleceń Właściciela lub Administratora parkingu, obsługi parkingu oraz innych osób posiadających 
uprawnienia w tym zakresie np. policji, 

c) ograniczenia prędkości pojazdów do 15km/h. 

4) Na terenie Parkingu zabrania się: 

a) pozostawiania Pojazdu z uruchomionym silnikiem lub bez zamknięcia, 

b) tankowania, mycia i wymiany oleju w Pojeździe, 

c) parkowania Pojazdu ze zmagazynowanymi substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi, 

d) parkowania Pojazdu w miejscach wydzielonych i oznakowanych dla innych pojazdów, 

e) parkowania Pojazdu w miejscach utrudniających ruch na parkingu, 

f) korzystania z Parkingu niezgodnie z jego przeznaczeniem, 

g) zanieczyszczania i zaśmiecania Parkingu, 

h) niszczenia urządzeń i znaków, 

i) przeładunku towarów bez zgody Właściciela lub Administratora parkingu, 
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j) prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej i usługowej. 

4. Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na nim 
pojazdów i rzeczy w nich pozostawionych, zarówno w wyniku działania osób trzecich jak i siły wyższej. 

5. Korzystanie z Parkingu i miejsc postojowych jest nieodpłatne. 

6. Na terenie Parkingu umieszcza się Regulamin korzystania z parkingu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodnicząca Rady 
Miasta i Gminy Dolsk 

Janina Pawełczyk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 
r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887. 


