
UCHWAŁA NR 20.203.2016
RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu parkingu niestrzeżonego położonego przy ulicy Orlovskiej
w Rydułtowach

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296)

Rada Miasta Rydułtowy
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,

zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się Regulamin parkingu niestrzeżonego położonego przy ulicy Orlovskiej w Rydułtowach
w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 3. 

Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy oraz publikację
w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 
Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy

Lucjan Szwan
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REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO
POŁOŻONEGO PRZY ULICY ORLOVSKIEJ

W RYDUŁTOWACH

§1
1. Teren parkingu stanowi integralną część Strefy Gospodarczej w Rydułtowach i służy wyłącznie

do postoju samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.
2. Na terenie parkingu, zgodnie z zasadami ruchu drogowego określonymi w ustawie Prawo

o ruchu drogowym, obowiązuje strefa ruchu. 

§2
Parkingiem zarządza Burmistrz Miasta Rydułtowy z siedzibą w Rydułtowach przy ul. Ofiar Terroru 36,
nr tel. 32 453 74 11, e-mail um@rydultowy.pl, zwany dalej „Zarządcą Parkingu”.

§3
1. Zakazuje się wjazdu na teren parkingu: motorowerów, motocykli, samochodów osobowych

oraz  innych  pojazdów  samochodowych,  w  szczególności  czterokołowców  oraz
czterokołowców lekkich.

2. Zakazuje  się  przebywania  na  terenie  parkingu  osób  za  wyjątkiem  kierowcy  i  pasażerów
pojazdów korzystających z parkingu zgodnie z jego przeznaczeniem.

§4
1. Parking jest niestrzeżony, niedozorowany i bezpłatny. 
2. Parking jest czynny przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.

§5
1. Zarządca  Parkingu  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  żadne  szkody  powstałe  w  wyniku

kradzieży,  włamania,  rozboju,  rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących
się  na  terenie  Parkingu,  jak  również  rzeczy  w  nich  pozostawionych  lub  stanowiących
ich wyposażenie.

2. Na  parkingu  obowiązuje  bezwzględny  zakaz  wjazdu  pojazdów  przewożących  wszelkiego
rodzaju  broń  palną  oraz  materiały  niebezpieczne  w  szczególności  łatwopalne,  żrące,
wybuchowe  oraz  inne,  chyba  że  kierowca  posiada  stosowne  zezwolenie  i  znajdujący  się
w pojeździe niebezpieczny materiał jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6
Kierowca pojazdu korzystający z parkingu zobowiązany jest do przestrzegania poleceń pracowników
Zarządcy  Parkingu  oraz  innych  osób  posiadających  uprawnienia  w  tym  zakresie  (Straż  Miejska
Rydułtowy, Policja, Straż Graniczna, Urząd Celny). 

Załącznik do Uchwały Nr 20.203.2016
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 19 maja 2016 r.
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§7
Zakaz wjazdu poszczególnych kategorii pojazdów wymienionych w §3 ust. 1 nie dotyczy:

1) pojazdów służb ratowniczych będących w akcji,
2) pojazdów służb  państwowych  oraz  samorządowych  (Policja,  Straż  Pożarna,  Straż  Miejska,

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach) w celach służbowych, 
3) pojazdów  pracowników  Zarządcy  Parkingu  oraz  Rydułtowskiego  Parku  Przedsiębiorczości  

Sp. z o. o. w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

§8
Ograniczenia  wjazdu  oraz  przebywania  na  terenie  parkingu  mogą  być  wyłączone  stosownym
oświadczeniem  woli  Burmistrza  Miasta  Rydułtowy,  określającym  czas  oraz  warunki  przebywania
na parkingu.

§9
W  czasie  parkowania  kierowca  jest  zobowiązany  ustawiać  pojazd  w  wyznaczonych  miejscach,
nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca dla parkowania.

§10
Kierowca pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie parkingu.

§11
Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać na adres mailowy:
strazmiejska@urzad.rydultowy.pl lub pod nr telefonu: 32 4537 457.

§12
Regulamin wprowadzony został  Uchwałą  Nr 20.203.2016 Rady Miasta  Rydułtowy z  dnia  19 maja
2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl.  z dnia  ……... maja 2016 r.  poz. ..………..)
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