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ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2021
BURMISTRZA KARPACZA
z dnia 17 marca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów na placach gminnych
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 ze zm.) oraz uchwały nr XXXI/346/20 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie
powierzenia uprawnień Burmistrzowi Karpacza zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzam opłaty za parkowanie pojazdów na wyznaczonych parkingach Karpacza:
1) ul. Konstytucji 3 Maja (dz. nr 165/8, 202/7, 203/10, 203/12, 203/8, 202/8 obręb 0004 Karpacz);
2) ul. Łączna (dz. nr 206/1 obręb 0004 Karpacz);
3) ul. Parkowa (dz. nr 513/7 obręb 0002 Karpacz);
4) ul. Świętokrzyska (dz. nr 215 obręb 0001 Karpacz);
5) ul. Olimpijska (dz. nr 481/1 obręb 0004 Karpacz);
7) ul. Karkonoska (dz. nr 133/2 obręb 0001 Karpacz);
8) ul. Obrońców Pokoju (dz. nr 394/15, 398/9 obręb 0002 Karpacz);
9) ul. Polskich Olimpijczyków (dz. nr 368, 367/18, 356/3 obręb 0002 Karpacz).
§ 2. 1. Ustalam opłatę za parkowanie pojazdów na placach gminnych:
1) dla pojazdów, w miejscu określonym w § 1 pkt 1-9, w wysokości:
a) za każdą rozpoczętą godzinę - 5,00 zł;
b) opłata całodzienna (bilety całodzienne upoważniają do parkowania do godz. 24:00 w dniu zakupu biletu
parkingowego) - 25,00 zł.
2) dla pojazdów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, w miejscu
określonym w § 1 pkt 9, w wysokości:
a) za każdą rozpoczętą godzinę - 10,00 zł;
b) opłata całodzienna (bilety całodzienne upoważniają do parkowania do godz. 24:00 w dniu zakupu biletu
parkingowego) - 50,00 zł.
2. Czas parkowania w miejscach określonych w § 1 obliczany jest proporcjonalnie do wniesionej opłaty
parkingowej według stawki określonej w ust. 1. Minimalna opłata za parkowanie wynosi 5,00 zł,
a w przypadku parkingu dla pojazdów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie
z kierowcą - 10,00 zł.
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3. Wprowadzam 30-minutowe bezpłatne parkowanie pojazdów na wyznaczonych parkingach:
1) ul. Konstytucji 3 Maja (dz. nr 165/8, 202/7, 202/8, 203/10, 203/12, 203/8 obręb 0004 Karpacz).
2) ul. Łączna (dz. nr 206/1 obręb 0004 Karpacz);
3) ul. Parkowa (dz. nr 513/7 obręb 0002 Karpacz).
4. Bezpłatne 30-minutowe parkowanie obejmuje parkowanie pojazdu o danym numerze rejestracyjnym
raz dziennie na wybranym jednym z parkingów wymienionych w § 2 ust. 3.
§ 3. Z opłaty za parkowanie zwolnione są:
1) pojazdy osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej oraz pojazdy przewożące osobę
niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej, które oznaczone są kartą parkingową, parkujące
na stanowiskach dla nich wyznaczonych;
2) pojazdy uprzywilejowane i służb, podczas wykonywania czynności służbowych m. in. Policji, Pogotowia
Ratunkowego, Straży Pożarnej, Pogotowia Gazowego, Pogotowia Wodno-Kanalizacyjnego, Pogotowia
Energetycznego, Straży Miejskiej.
§ 4. Opłaty za parkowanie pobiera się przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.
§ 5. Ustalam następujący sposób wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych poprzez:
1) zakup biletów w parkomatach;
2) aplikacje mobilne.
§ 6. W przypadku niewniesienia opłat za parkowanie w wysokościach określonych w § 2 ustala się karną
opłatę w wysokości 250,00 zł za każdą dobę, którą pobiera się na podstawie wystawionego przez osobę
upoważnioną wezwania do zapłaty.
§ 7. Regulamin parkingów, o których mowa w § 1:
1) w pkt 1-8, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) w pkt 9, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 8. Z dniem wejścia w życie traci moc zarządzenie nr 0050.41.2019 Burmistrza Karpacza z dnia 26 marca
2019 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów na placach gminnych.
§ 9. Wykonanie
Nieruchomościami.

zarządzenia

powierza

się

Kierownikowi

Referatu

Inwestycji

i Gospodarki

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Burmistrz Karpacza:
Radosław Jęcek
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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.25.2021
Burmistrza Karpacza
z dnia 17 marca 2021 r.

Regulamin parkingu płatnego niestrzeżonego
1. Właścicielem parkingu jest Gmina Karpacz.
2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu
i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
3. Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w czasie parkowania
i nie odpowiada za pozostawiony na parkingu pojazd, jego wyposażenie ani inne rzeczy pozostawione przez
użytkownika pojazdu.
4. Parking jest niestrzeżony, płatny 7 dni w tygodniu przez 24 godziny/dobę.
5. Obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów, których masa całkowita przekracza 3,5 tony.
6. Pojazdy posiadające kartę osoby niepełnosprawnej mogą parkować nieodpłatnie tylko i wyłącznie
w miejscu do tego wyznaczonym.
7. Korzystający z parkingu zobowiązany jest uiścić opłatę parkingową odpowiednio dla danego
planowanego czasu postoju, według wskazań wynikających z informacji umieszczonych na parkomacie.
8. Dowodem uiszczenia opłaty parkingowej jest:
1) bilet parkingowy, wydany przez parkomat po uiszczeniu opłaty parkingowej, zawierający kwotę wniesienia
opłaty oraz czas opłacanego postoju. Bilet parkingowy należy umieścić wewnątrz pojazdu za przednią
szybą w miejscu widocznym dla kontrolerów;
2) wykupiony w aplikacji mobilnej bilet dla pojazdu z poprawnie wprowadzonym numerem rejestracyjnym możliwość sprawdzenia przez kontrolerów w systemie.
9. W przypadku nieuiszczenia opłaty za parkowanie pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 250,00 zł.
10. Opłatę dodatkową użytkownik uiszcza poprzez dokonanie wpłaty w sposób wskazany w dokumencie
(wezwaniu) wystawionym przez kontrolerów.
11. Nieopłacona w terminie opłata dodatkowa będzie dochodzona w drodze postępowania egzekucyjnego
z wykorzystaniem danych Właściciela Pojazdu uzyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
(CEPiK). Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztem pozyskania danych o Właścicielu
Pojazdu w wysokości przewidzianej w § 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca
2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2014 r., poz. 816), a także kosztami postępowania
egzekucyjnego i windykacji.
12. Na wyznaczonych parkingach, tj. na ul. Łącznej, ul. Parkowej i ul. Konstytucji 3 Maja, korzystający
z parkingu ma możliwość bezpłatnie zaparkować pojazd na czas 30 minut. Dowodem bezpłatnego
30-minutowego parkowania jest bilet parkingowy, wydany przez parkomat. Darmowy bilet należy umieścić
wewnątrz pojazdu za przednią szybą, w miejscu widocznym dla kontrolerów.
Bezpłatne 30-minutowe parkowanie obejmuje parkowanie pojazdu o danym numerze rejestracyjnym
raz dziennie na wybranym jednym z wymienionych parkingów.
13. W przypadki kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie parkingu obowiązują zasady prawa
o ruchu drogowym.
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
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15. Cennik opłat za korzystanie z parkingu wynosi:
1) opłata za pierwszą i każdą następną godzinę - 5,00 zł
2) opłata całodzienna (do godz. 24:00) - 25,00 zł.
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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.25.2021
Burmistrza Karpacza
z dnia 17 marca 2021 r.

Regulamin parkingu płatnego niestrzeżonego
1. Parking przy ul. Polskich Olimpijczyków (dz. nr 367/18 obręb 0002 Karpacz) stanowi parking
dla pojazdów oraz pojazdów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie
z kierowcą.
2. Właścicielem parkingu jest Gmina Karpacz.
3. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu
i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
4. Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w czasie parkowania
i nie odpowiada za pozostawiony na parkingu pojazd, jego wyposażenie ani inne rzeczy pozostawione przez
użytkownika pojazdu.
5. Parking jest niestrzeżony, płatny 7 dni w tygodniu przez 24 godziny/dobę.
6. Pojazdy posiadające kartę osoby niepełnosprawnej mogą parkować nieodpłatnie tylko i wyłącznie
w miejscu do tego wyznaczonym.
7. Korzystający z parkingu zobowiązany jest uiścić opłatę parkingową odpowiednio dla danego
planowanego czasu postoju, według wskazań wynikających z informacji umieszczonych na parkomacie.
8. Dowodem uiszczenia opłaty parkingowej jest:
1) bilet parkingowy, wydany przez parkomat po uiszczeniu opłaty parkingowej, zawierający kwotę wniesienia
opłaty oraz czas opłaconego postoju. Bilet parkingowy należy umieścić wewnątrz pojazdu za przednią
szybą w miejscu widocznym dla kontrolerów;
2) wykupiony w aplikacji mobilnej bilet dla pojazdu z poprawnie wprowadzonym numerem rejestracyjnym możliwość sprawdzenia przez kontrolerów w systemie.
9. W przypadku nieuiszczenia opłaty za parkowanie pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 250,00 zł.
10. Opłatę dodatkową użytkownik uiszcza poprzez dokonanie wpłaty w sposób wskazany w dokumencie
(wezwaniu) wystawionym przez kontrolerów.
11. Nieopłacona w terminie opłata dodatkowa będzie dochodzona w drodze postępowania egzekucyjnego
z wykorzystaniem danych Właściciela Pojazdu uzyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
(CEPiK). Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztem pozyskania danych o Właścicielu
Pojazdu w wysokości przewidzianej w § 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca
2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2014 r., poz. 816), a także kosztami postępowania
egzekucyjnego i windykacji.
12. W przypadki kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie parkingu obowiązują zasady prawa
o ruchu drogowym.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
14. Cennik opłat za korzystanie z parkingu:
1) dla pojazdów wynosi:
a) opłata za pierwszą i każdą następną godzinę - 5,00 zł,
b) opłata całodzienna - 25,00 zł.
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2) dla pojazdów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą:
a) opłata za pierwszą i każdą następną godzinę - 10,00 zł;
b) opłata całodzienna (do godz. 24:00) - 50,00 zł.
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