
ZARZĄDZENIE NR 2218/2018 

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc postojowych na Parkingu Park & Ride -
Ligota w Katowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 
2017 r., poz. 2222 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje

§1. Wprowadza się Regulamin korzystania z miejsc postojowych na Parkingu Park & Ride - Ligota 
w Katowicach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. 1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Wiceprezydentowi Miasta Katowice, sprawującemu 
nadzór nad Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Katowicach.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta 
Katowice

Pierwszy Wiceprezydent 
Miasta Katowice

Bogumił Sobula
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Załącznik do zarządzenia Nr 2218/2018 
Prezydenta Miasta Katowice 

z dnia 19 października 2018 r.

Regulamin korzystania z miejsc postojowych na Parkingu Park & Ride - Ligota w Katowicach

§1. 1. Regulamin dotyczy zasad korzystania z miejsc postojowych na Parkingu Park & Ride - Ligota 
w Katowicach, zwanym dalej "Parkingiem".

2. Miejsca postojowe na Parkingu stanowią własność Miasta Katowice i są zarządzane przez Miejski 
Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach -  jednostkę budżetową Miasta Katowice.

3. Parking nie stanowi drogi publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 
publicznych. Parking stanowi drogę wewnętrzną Miasta Katowice w rozumieniu przepisów art. 8 ustawy 
o drogach publicznych.

4. Miejsca postojowe na Parkingu są powszechnie dostępne w granicach określonych niniejszym 
Regulaminem i przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym oraz przepisami 
wydanymi na jej podstawie.

5. Na obszarze Parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu 
drogowym oraz przepisy wydane na jej podstawie, a korzystający z miejsc postojowych zobligowani są 
stosować się zarówno do nich jak i oznakowania terenu Parkingu.

6. Miejsca postojowe na Parkingu obejmują powierzchnię przeznaczoną do postoju, określoną 
oznakowaniem pionowym i poziomym.

§2. 1. Miejsca postojowe są dedykowane dla osób korzystających z transportu szynowego oferowanego przez 
spółkę Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz przez innych operatorów i przewoźników 
kolejowych, w których honorowane są bilety spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. i zawarte są w taryfie Spółki.

2. Miejsca postojowe nie są strzeżone i Miasto Katowice nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe 
czy majątkowe spowodowane przez działania osób trzecich.

3. Miejsca postojowe są objęte monitoringiem miejskim.

4. Miejsca postojowe dostępne są całodobowo, z zastrzeżeniem że postój danego Pojazdu nie przekroczy 
20 godzin od momentu wjazdu na teren parkingu, co będzie weryfikowane na podstawie wydrukowanego 
biletu zerowego.

§3. 1. Korzystanie z miejsc postojowych następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej -  umowy najmu - 
zawieranej między Miastem Katowice -  Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Katowicach, a użytkownikiem 
Pojazdu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie stanowiącym wzorzec umowny w rozumieniu 
przepisów art. 384 Kodeksu cywilnego.

2. Do zawarcia umowy najmu miejsca postojowego dochodzi na skutek wjazdu i rozpoczęcia postoju 
Pojazdu. Wjazd na przedmiotowy teren skutkuje akceptacją przez użytkownika warunków korzystania z miejsc 
postojowych.

3. Umowa najmu miejsca postojowego jest zawarta na czas określony od chwili rozpoczęcia postoju 
trwającego nieprzerwanie maksymalnie do 20 godzin.

4. Użytkownik zobligowany jest do pozostawienia Pojazdu w taki sposób, aby zajmować jedno miejsce 
postojowe.

§4. 1. Do nieodpłatnego korzystania z miejsca postojowego w czasie trwającym nieprzerwanie maksymalnie do 
20 godzin uprawnieni są użytkownicy Pojazdów posiadający bilety określone w taryfie i emitowane przez 
Koleje Śląskie Sp. z o.o. uprawniające do rozpoczęcia lub zakończenia podróży na stacji kolejowej Katowice 
Ligota.

2. Nieodpłatne korzystanie z miejsca postojowego uzależnione jest od łącznego spełnienia następujących 
warunków:
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a) dysponowania biletem emitowanym przez Koleje Śląskie,

b) pobrania z parkomatu zlokalizowanego przy wjeżdzie biletu zerowego, na podstawie biletu emitowanego 
przez Koleje Śląskie sp. z o.o.,

c) umieszczenia biletu zerowego w Pojeździe lub na Pojeździe w widocznym miejscu pozwalającym na 
odczytanie jego treści.

3. Użytkownicy Pojazdów niespełniający powyższych warunków zobowiązani są do zapłaty z tytułu najmu 
miejsca postojowego w czasie trwającym nieprzerwalnie maksymalnie do 20 godzin wynagrodzenia 
w wysokości 369,00 zł brutto. Termin zapłaty wynagrodzenia wynosi 5 dni od dnia, w którym zakończony 
został okres najmu miejsca postojowego.

§5. 1. Przestrzeganie warunków korzystania z miejsc postojowych w tym realizację uprawnień do 
nieodpłatnego z nich korzystania kontrolują pracownicy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach 
dysponujący imiennym identyfikatorem ze zdjęciem podpisanym przez dyrektora tej jednostki.

2. W przypadku korzystania z miejsca postojowego po upływie 20 - tej godziny od pozostawienia Pojazdu, 
użytkownik jest zobowiązany do zapłaty opłaty dodatkowej w wysokości 369,00 zł brutto za każdą rozpoczętą 
dobę korzystania z miejsca postojowego po wskazanym wyżej terminie. Zapłata opłaty dodatkowej 
nie wyklucza prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Opłata dodatkowa jest wymagalna 
z chwilą spełnienia się przesłanki jej powstania.

3. W przypadku gdy użytkownik korzysta z miejsca postojowego bez tytułu prawnego dłużej niż 7 dni 
Pojazd może zostać na jego koszt i ryzyko odholowany na miejsce przeznaczone do postoju na drodze 
publicznej na terenie Miasta Katowice.

4. Do poboru wynagrodzenia za postój Pojazdu, opłaty dodatkowej i odszkodowań uprawniony jest Miejski 
Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach działający za Miasto Katowice.

5. Wpłaty należności określonych w ust. 4 należy dokonać na rachunek bankowy dochodów Miejskiego 
Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach nr PKO BP 47 1020 2313 0000 3702 0514 9499.
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Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-707536889 
Imię: Bogumił Piotr 
Nazwisko: Sobula 
Instytucja:
Województwo:
Miejscowość:
Data podpisu: 19 października 2018 r. 
Zakres podpisu: Cały dokument
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