
 

 

ZARZĄDZENIE NR 61/2019 

BURMISTRZA MIASTA RADYMNA 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie organizacji parkingów niestrzeżonych oraz ustalenia opłat za korzystanie  

z miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych przy ul. Budowlanych w Radymnie, położonych 

poza drogami publicznymi drogi publicznej, w okresie od  1 lipca   do  31 sierpnia  każdego roku 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 

t.j.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.  o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 827) oraz  

§ 1 uchwały nr XXVII/185/2017 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie powierzenia 

uprawnień Burmistrzowi Miasta Radymna do stanowienia o wysokości cen i opłat za usługi komunalne  

o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 

zarządzam co następuje: 

§ 1. 1 Na nieruchomościach komunalnych, będących własnością Miasta Radymna oznaczonych jako części 

działek  o nr ewidencyjnych   2650/10, 2650/11, w okresie od  1 lipca do 31 sierpnia  organizuję niestrzeżone 

miejsca postojowe dla pojazdów  - parkingi przy ulicy Budowlanych , położone poza pasem drogowym drogi 

publicznej, których obszar określa załącznik graficzny  do  niniejszego  zarządzenia (załącznik nr 1). 

2. Ustalam odpłatność za korzystanie z parkingów, o których mowa w ust. 1 dla pojazdów : 

1) o masie poniżej 3,5 tony  - w wysokości  6 złotych (opłata jednorazowa) za dzienny czas parkowania  

w godzinach  od 9.30 do 17.30, 

2) dla motocykli - w wysokości 3 złotych (opłata jednorazowa) za dzienny czas parkowania w godzinach od 

9.30 do 17.30, 

3) dla samochodów ciężarowych o masie powyżej  3.5 ton   i autobusów  - w wysokości  20 złotych (opłata 

jednorazowa) za dzienny czas parkowania w godzinach od 9.30 do 17.30. 

§ 2. Zasady organizacji i funkcjonowania parkingu określa Regulamin parkingu płatnego niestrzeżonego, 

stanowiący  załącznik nr 2 do  niniejszego  zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Radymna. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

 Burmistrz Miasta Radymna 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 61/2019 

Burmistrza Miasta Radymna 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 

REGULAMIN PARKINGU PŁATNEGO NIESTRZEŻONEGO 

1. Właścicielem i zarządcą  parkingu jest Miasto Radymno. 

2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu zawiera umowę o korzystanie  

z miejsca postojowego i wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego 

przestrzegania jego postanowień. 

3. Parking jest niestrzeżony, płatny, czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach  

od 9.30 do  17.30 w okresie od  1 lipca  do  31 sierpnia każdego roku. 

4. Właściciel 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. Kierowca wjeżdżając na parking pobiera bilet parkingowy od Inkasenta, na którym widnieje data,  

nr rejestracyjny pojazdu oraz godzina wjazdu na parking oraz uiszcza należność. 

6. Kierowca wjeżdżający  na  parking przed godziną 9.30  i korzystający z  parkingu  

po godzinie 9.30  zobowiązany do dokonania opłaty  przy  wyjeździe z parkingu. 

7. Brak  paragonu z kasy fiskalnej jako biletu parkingowego spowoduje naliczenie opłaty za postój. 

8. Zwalnia się z opłat: 

a) osoby posiadające kartę osoby niepełnosprawnej, 

b) pojazdy uprzywilejowane podczas wykonywania czynności służbowych m. in. Policja, Pogotowie 

Ratunkowe, Straż Pożarna, Pogotowie Gazowe, Pogotowie wodno - kanalizacyjne, Pogotowie Energetyczne, 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 
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