
 

REGULAMIN PARKINGU „Parkuj i Jedź”  
 

1. Parking jest niestrzeżony i bezpłatny. 

2. Teren parkingu stanowi własność Gminy Skawina. Parkingiem zarządza Burmistrz Miasta i Gminy Skawina lub jednostka przez niego 
upoważniona.  

3. Parking jest czynny 7 dni w tygodniu, przy czym Zarządca zastrzega sobie prawo okresowego wyłączenia Parkingu z użytkowania. 

4. Parking jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla osób przesiadających się na transport zbiorowy.  

5. Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z części parkingu dedykowanej systemowi Małopolska Karta Aglomeracyjna 
(MKA) są bilety oferowane w terminalach MKA zlokalizowanych przy bramkach wjazdowych lub bilety okresowe zakupione w systemie 
MKA. 

6. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z Parkingu w części poza MKA jest dowolny bilet na przejazd środkiem transportu 
zbiorowego ważny w dniu kontroli, który należy przedstawić Straży Miejskiej w Skawinie. 

7. Wjazd na Parking jest możliwy tylko dla samochodów osobowych i motocykli. 

8. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje 
się do ich przestrzegania. 

9. Pojazdy wolno parkować tylko na miejscach postojowych. Zabrania się parkowania na chodnikach, drogach dojazdowych i innych 
miejscach nieprzeznaczonych do parkowania pojazdów. 

10. Do parkowania pojazdów na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych uprawnieni są wyłącznie użytkownicy pojazdów 
posiadający karty osoby niepełnosprawnej umieszczone w widocznym miejscu za szybą samochodu. Zabrania się korzystania 
z ww. miejsc przez inne pojazdy. 

11. Jeżeli użytkownik pojazdu poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudni lub zablokuje ruch na terenie parkingu, zaparkuje pojazd 
na miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych bez posiadania kart osoby niepełnosprawnej umieszczonej w widocznym 
miejscu za szybą samochodu, Zarządca parkingu jest uprawniony do odholowania pojazdu na koszt użytkownika pojazdu. 

12. Na terenie parkingu i drogi dojazdowej obowiązują przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

13. Na terenie parkingu obowiązuje maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 20 km/h. 

14. Pojazd zaparkowany na parkingu winien być unieruchomiony i odpowiednio zabezpieczony. 

15. Na terenie parkingu zabronione jest: 

a) naprawianie, mycie, odkurzanie, nieuzasadnione wykonywanie czynności serwisowo-naprawczych pojazdu, tankowanie paliw 
płynnych; 

b) nieuzasadnione pozostawianie pojazdu z pracującym silnikiem; 
c) poruszanie się po terenie parkingu w celu innym niż dojazd do miejsca postoju lub wyjazd z parkingu; 
d) poruszanie się pojazdami z nieszczelnościami powodującymi wyciek substancji niebezpiecznych lub brudzących, a także pojazdami 

przewożącymi materiały niebezpieczne w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innymi stwarzającymi zagrożenie 
dla życia, zdrowia lub mienia; 

e) prowadzenie handlu, czynności usługowych, reklamowanie lub agitowanie; 
f) zanieczyszczanie parkingu; 
g) naruszanie porządku publicznego (np. przez umyślne hałasowanie, wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki);  
h) spożywanie alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających substancji zgodnie z art. 14 ust. 2a ustawy z 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz art. 62 ust.1 ustawy z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; 
i) palenie tytoniu lub używanie otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi, zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 9 ustawy z 1995 r. 

o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. 

16. Użytkownicy parkingu zobowiązani są do: 

a) zapoznania się z przepisami niniejszego regulaminu; 
b) przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych; 
c) zachowania na terenie parkingu czystości. 

17. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na terenie parkingu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 

18. Zarządca parkingu nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów, jak również 
nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie parkingu, zarówno znajdujące się w tych pojazdach, jak i poza nimi. 

19. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących pojazdów i osób korzystających 
z parkingu. 

20. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy parkingu i osobom trzecim na terenie parkingu. 

21. W przypadku pozostawienia pojazdu w sposób łamiący postanowienia Regulaminu Zarządca będzie uprawniony do odholowania pojazdu 
na koszt Użytkownika (lub wezwie Straż Miejską bądź Policję w celu odholowania pojazdu na koszt Użytkownika). 

22. Szczegółowe zasady funkcjonowania parkingu mogą zostać określone przez Zarządcę. 

 

Niestosowanie się do niniejszego regulaminu może być rozpatrywane w drodze postępowania karno – administracyjnego, a w szczególnych 
wypadkach w drodze postępowania karnego. 

 


