
UCHWAŁA NR XXXV/200/2017
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingu na terenie zespołu pałacowo-parkowego
Krośnice-Wierzchowice oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z tego parkingu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U.2016.446 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. 
Dz.U.2016.573 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice udostępnia się do korzystania 
część działki nr 508/37 z przeznaczeniem na plac parkingowo-manewrowy (zwany dalej Parkingiem), leżący 
poza drogą publiczną, do której zjazd prowadzi z drogi wojewódzkiej nr 448, obejmujący niestrzeżone miejsca 
postojowe dla pojazdów samochodowych.

2. Parking, o którym mowa w ust. 1 jest parkingiem publicznym.

3. Szczegółowe zasady korzystania z Parkingu określa Regulamin stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Rada Gminy wyraża zgodę na odstąpienie od poboru opłat w przypadku imprez organizowanych przez 
Gminę.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 października 2013 r. 
w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingu na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-
Wierzchowice oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z tego parkingu. 
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Załącznik do Uchwały Nr XXXV/200/2017

Rady Gminy Krośnice

z dnia 29 marca 2017 r.

REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO PŁATNEGO
PRZY KROŚNICKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ W KROŚNICACH

§ 1. Parkingiem zarządza Urząd Gminy (zwany dalej: „Zarządcą”) z siedzibą w Krośnicach przy ul. 
Sportowej 4. 

§ 2. Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego 
„Regulaminu” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień. 

§ 3. 1. Parking jest: niestrzeżony, ogólnodostępny, czynny od poniedziałku do niedzieli przez całą dobę we 
wszystkie dni w roku, płatny w weekendy, tj. sobotę i niedzielę, oraz w dni, w których na terenie Krośnickiej 
Kolei Wąskotorowej odbywają się zaplanowane imprezy plenerowe, w godz. od 8:00 do 19:00.

2. Poprzez wjazd na teren Parkingu dochodzi do zawarcia umowy najmu miejsca postojowego.

3. Ustala się opłatę parkingową za postój pojazdów samochodowych na Parkingu w następujących 
wysokościach:

a) ryczałtowo za postój całodzienny samochodów osobowych i motocykli – 5,00 zł brutto,

b) ryczałtowo za postój całodzienny autokarów  – 10,00 zł brutto.

4. Wójt Gminy Krośnice może odstąpić  od zasad  określonych w ust. 1, poprzez zaniechanie poboru opłat 
w przypadku organizowania przez gminę imprez na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-
Wierzchowice.

5. Parkowanie obejmuje wszystkie ogólnodostępne miejsca postojowe również poza terenem utwardzonym.

§ 4. Na Parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, 
w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe etc., jeżeli znajdujący się w nich materiał niebezpieczny 
nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 5. 1. Na terenie Parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 
drogowym (t.j. Dz.U.2017.128) oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10 km/h.

2. Użytkownik pojazdu korzystający z Parkingu zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych 
pionowych i poziomych, poleceń obsługi Parkingu oraz innych osób posiadających uprawnienia w tym zakresie 
(Policja).

3. W czasie parkowania kierowca jest zobowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy zaparkowane 
i ustawić pojazd w wyznaczonych miejscach nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca do parkowania.

§ 6. 1. Użytkownik pojazdu niezwłocznie po wjeździe na teren Parkingu zobowiązany jest uiścić opłatę 
parkingową bezpośrednio przy wjeździe na Parking oraz umieścić dowód wpłaty w widocznym miejscu za 
przednią szybą pojazdu.

2. Za nieuiszczenie opłaty parkingowej pobierana jest opłata parkingowa oraz dodatkowa opłata w kwocie 
50 zł.

3. Za zgubienie biletu parkingowego pobierana jest opłata w kwocie 50 zł.

4. Uiszczenie opłaty poza czasem funkcjonowania płatnej strefy parkowania jest dobrowolne, a opłata 
nie podlega zwrotowi.

§ 7. Regulamin i Cennik wywieszone są przy Parkingu oraz dostępne na stronie internetowej 
http://www.kolejka.krosnice.pl/ 

§ 8. Z opłat parkingowych zwolnione są:

1) pojazdy służb ratowniczych będące w akcji,

2) osoby legitymujące się kartą parkingową dla niepełnosprawnych.
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§ 9. 1. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności w razie nieuiszczenia opłaty 
parkingowej, pojazdy będą unieruchamiane przez założenie na koła blokad mechanicznych. W przypadkach, 
o których mowa, na szybie pojazdu (od strony kierowcy) umieszczana będzie informacja o przyczynie 
założenia blokady oraz telefon kontaktowy. Blokada zostanie zdjęta niezwłocznie po uiszczeniu opłaty 
parkingowej oraz opłaty dodatkowej, o której mowa w § 6.

2. Kierowca wyraża zgodę na założenie blokady mechanicznej na koła pojazdu w przypadku naruszenia 
postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku niezgodnego z Regulaminem zaparkowania pojazdu, jeśli ma ono bezpośredni wpływ na 
bezpieczeństwo osób lub mienia, korzystający z Parkingu wyrażają zgodę na odholowanie pojazdu w wybrane 
przez Zarządcę miejsce. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko korzystającego z Parkingu.

§ 10. Na terenie Parkingu zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana płynów 
chłodzących, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie parkingu.

§ 11. 1. Z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2, Zarządca nie ponosi odpowiedzialności na pojazdy, 
rzeczy stanowiące ich wyposażenie oraz inne przedmioty pozostawione na Parkingu.

2. Zarządca odpowiada za udowodnione i zawinione szkody wyrządzone przez obsługę Parkingu. Szkody, 
o których mowa, powinny być zgłoszone Zarządcy przed wyjazdem z Parkingu.

3. Zarządca nie odpowiada za szkody wynikające z działania siły wyższej.

4. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy (w szczególności za 
zanieczyszczenie terenu parkingu związane z wyciekiem płynów z pojazdu) lub osobom trzecim na terenie 
Parkingu, powstałe w związku z korzystaniem z Parkingu. Użytkownik pojazdu jest obowiązany niezwłocznie, 
bez wezwania, zgłosić takie szkody Zarządcy przed opuszczeniem Parkingu.

5. Zarządcy, z tytułu jego roszczeń związanych z naruszeniem postanowień Regulaminu, przysługuje prawo 
zatrzymania oraz ustawowe prawo zastawu na pojeździe zaparkowanym na terenie Parkingu.

§ 12. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłosić do Zarządcy  (tel. 
71 3846013).
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