
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/313/2021 

Rady Miejskiej w Gołdapi  

z dnia 29 czerwca 2021 r.  

 

 

 

Regulamin korzystania z parkingu miejskiego na Placu Zwycięstwa w Gołdapi 

 

§ 1. 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa  zasady korzystania z parkingu miejskiego  

na Placu Zwycięstwa w Gołdapi 
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
1)  parking – parking  miejski na Placu Zwycięstwa w Gołdapi na działce  nr geod. 875/8; 

2) pojazd – każdy pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia  jazdę z prędkością przekraczającą  

25 km/ h. 

 

Przepisy ogólne 

  

§ 2.1. Użytkownik pojazdu  poprzez wjazd  na teren parkingu zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania  

postanowień niniejszego regulaminu. 
2. Parking jest niestrzeżony, dostępny całodobowo siedem dni w tygodniu z wyjątkiem wyłączenia jego 

dostępności z racji odbywających  się imprez, na które zostały wydane pozwolenia. 

3 Parking  jest płatny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.  od 9.00 do 16.00. 
 

 

Zakazy i nakazy 

§ 3. 1. Na terenie parkingu zabrania się: 
a) parkowanie pojazdów o masie całkowitej  przekraczającej 3,5 t (w uzasadnionych przypadkach Burmistrz 

może wydać zgodę), 

b) przekraczania prędkości  10 km/h, 

c) spożywania alkoholu z wyjątkiem organizowanych imprez, na które zostało wydane pozwolenie oraz 

zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, 

d) parkowania w miejscach,  które nie są do tego przeznaczone oraz  w sposób uniemożliwiający lub znacznie 

utrudniający ruch  pojazdów i pieszych, w szczególności blokowanie ruchu, blokowanie wjazdów, dojazdów  

i wyjazdów, 

e) mycia i odkurzania samochodów, 

f) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu parkingu, 

g) handlu i  usług bez zezwolenia, 

h) wystawiania  na obszarze parkingu ruchomych reklam, przyczep reklamowych, 

i) pozostawienie wraku pojazdu, 
j) przechodzenia pod ramieniem szlabanu, 
k) parkowania w miejscach  zastrzeżonych „kopertą”- przeznaczonych wyłącznie dla pojazdów służbowych 

Urzędu Miejskiego,  zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu - mapą poglądową. 
 

2. Wjeżdżając na teren parkingu należy: 
a) zatrzymać się przy terminalu wjazdowym, 

b) pobrać bilet parkingowy celem podniesienia zapory i zatrzymać bilet aż do rozliczenia i wyjazdu z parkingu, 

c) po wykonaniu czynności opisanych w lit. a) i b) natychmiast opuścić miejsce wjazdu umożliwiając  

bezkolizyjne zamknięcie zapory. 
3. Wjazd na parking z przyczepą, naczepą oraz przez pojazdy dostawcze, ciężarowe, oraz pojazdy osobowe 

przewożące ładunek znacznej wielkości może odbyć się tylko po wcześniejszym powiadomieniu obsługi 

parkingu. 
4. Opuszczając teren parkingu należy: 

a) zatrzymać pojazd przy terminalu wyjazdowym, 
b) opłacony bilet parkingowy przystawić do czytnika kodem kreskowym w celu podniesienia zapory, 
c) natychmiast opuścić miejsce wyjazdu, celem umożliwienia bezkolizyjnego zamknięcia zapory. 
5. Jednoczesny  wjazd lub wyjazd dwóch pojazdów grozi uszkodzeniem pojazdu i systemu urządzeń 

automatycznej obsługi. 



 

 

Stawki opłat 

§ 4.1. Bilet parkingowy: 
a) do 15 min postoju – 0,00 zł 
b) za pierwszą i każdą kolejną godzinę postoju – 1,50 zł 
 

2. Abonament postojowy (postój bez zapewnienia miejsca postojowego): 
a)  miesięczny  – 70,00 zł, 
b)  półroczny  - 300,00 zł , 
c)  roczny – 500,00 zł. 
 

3. Opłata za brak biletu – 20,00 zł (bilet zagubiony) 
 

 

Zwolnienia z opłat 

§ 6.1. Z opłat parkingowych  zwolnione są: 

a) pojazdy zaopatrzone w aktualną kartę parkingową  o której mowa  w art. 8 ustawy Prawo o ruchu 

drogowym,  wydawaną osobie niepełnosprawnej; 

b) pojazdy  świadczące usługi komunalne  w trakcie świadczenia usług; 

c) pojazdy służb ratowniczych  będących w akcji; 

d) pojazdy służbowe Urzędu Miejskiego w Gołdapi. 

 

 


