
Regulamin parkingów płatnych niestrzeżonych
przed budynkiem Ratusza na terenie Rynku w Starogardzie Gdańskim

§ 1

1. Teren parkingów stanowią place zlokalizowane przed budynkiem Ratusza na terenie Rynku w
Starogardzie Gdańskim (dz. nr 238/6 obręb 17),
2. Obszar parkingów wskazuje załącznik nr 1 „Regulaminu”. 

§2

Parkingami zarządza Gmina Miejska Starogard Gdański – natomiast obsługą zajmuje się Miejski
Zakład Komunikacji  w Starogardzie  Gdańskim, zwany dalej  "MZK". Adres  do korespondencji:
Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gd., ul. Tczewska 20, 83-200 Starogard Gdański.

§3 

1.  Poprzez zajęcie  miejsca do parkowania pojazdu na terenie  parkingów dochodzi  do zawarcia
umowy na odpłatne korzystanie z miejsca postojowego. 
2. Każdy użytkownik pojazdu od chwili zajęcia miejsca postojowego na terenie parkingów wyraża
zgodę na  warunki  niniejszego ,,Regulaminu” i  zobowiązuje się  do ścisłego przestrzegania  jego
postanowień.

§4 

1. Parkingi są niestrzeżone i płatne. 
2.  Gmina  Miejska  Starogard  Gdański  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  utratę  lub  uszkodzenie
znajdujących się na terenie parkingów pojazdów mechanicznych jak również nie  odpowiada za
rzeczy pozostawione w tych pojazdach.

§5 

1. Parkingi są płatne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00.
2. W soboty, niedziele i święta opłaty nie są pobierane.
3. Parkingi przeznaczone są dla samochodów osobowych oraz dostawczych do 3,5 t .
4.  Na  terenie  parkingów  obowiązuje  bezwzględny  zakaz  wjazdu  i  parkowania  pojazdów
przewożących materiały niebezpieczne w tym wybuchowe, żrące, łatwopalne oraz inne o których
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019r.
poz. 382 z późn. zm.).

§6 

1. Na obszarze parkingów obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2018 poz. 1990 z późn. zm.). 
2.  Użytkownik  pojazdu  korzystający  z  parkingów zobowiązany  jest  do  przestrzegania  znaków
drogowych pionowych i poziomych, poleceń obsługi parkingów oraz innych osób posiadających
uprawnienia w tym zakresie (Straż Miejska, Policja). 
3. Postój pojazdów dozwolony jest wyłącznie na miejscach postojowych. 

§7



1.  Wjeżdżając  na  parkingi  należy  obowiązkowo  uiścić  opłatę  w  parkomacie/kontrolerowi  lub
systemie informatycznym dostępnym na urządzeniach elektronicznych (telefonach komórkowych,
smartfonach, tabletach). Wysokość opłaty parkingowej określa cennik, który stanowi załącznik nr
2 ,,Regulaminu”. Ceny określone w załączniku są cenami brutto. 
2. Cennik i regulamin są do wglądu na tablicach wywieszonych na wjazdach na parkingi oraz na
parkomatach sprzedających bilety parkingowe. 
3. Czas parkowania na terenie parkingów uzależniony jest od wysokości wniesionej opłaty.

§8 

1.  Za nieuiszczenie opłaty za postój  pojazdu samochodowego lub za przekroczenie opłaconego
czasu parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł płatną w ciągu 7 dni od dnia
wystawienia raportu - wezwania do zapłaty.
3. W razie zapłaty opłaty dodatkowej w terminie 24 godzin od momentu wystawienia raportu -
wezwania do zapłaty -  na rachunek bankowy wskazany w raporcie  -  wezwaniu (decyduje data
wpływu środków pieniężnych na rachunek MZK), wysokość opłaty dodatkowej ulega obniżeniu i
wynosi 15,00 zł.
4.  Pobór  i  windykację  opłat  parkingowych  oraz  opłat  dodatkowych  dokonuje  zarządca  drogi
wewnętrznej.
5. Zarządca drogi wewnętrznej na podstawie stosownej umowy może upoważnić inny podmiot do
prowadzenia czynności wymienionych w ust. 3 lub przekazać to zadanie do realizacji jednostce
organizacyjnej Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

§9 

1.  Opłaty  dodatkowe (za  brak  opłaty  za  parkowanie  lub  za  przekroczenie  wykupionego  czasu
postoju) wystawione przez kontrolera umieszczane są za wycieraczką przedniej szyby samochodu
(kopię wezwania dołącza się do akt sprawy). 
2.  Opłatę  dodatkową  można  uiścić  u  kontrolera,  w  parkometrze  lub  dokonując  przelewu  na
rachunek bankowy wskazany na  blankiecie  opłaty dodatkowej,  w terminie  7  dni  od  daty jego
wystawienia (decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek MZK).
3. Anulowanie opłaty dodatkowej następuje po okazaniu w MZK ważnego biletu parkingowego
wykupionego do czasu kontroli.

§10

Do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów upoważnieni są wyłącznie kontrolerzy MZK,
którzy wykonują swoje czynności zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.

§11 

1.  Inwalidzi  oraz  kierujący  pojazdami  konstrukcyjnie  przeznaczonymi  do  przewozu  osób
niepełnosprawnych są zwolnieni z opłaty parkingowej.
2.  Warunkiem  skorzystania  ze  zwolnienia  przewidzianego  w  ust.  1  jest  okazanie  "Karty
parkingowej osoby niepełnosprawnej" oraz zaparkowanie pojazdu w miejscu oznaczonym znakiem
T-29 (miejsce parkingowe dla pojazdu osoby niepełnosprawnej).

§12

Na terenie parkingów wprowadza się zerowe stawki opłat dla:
  1) pojazdów służbowych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański;
  2) pojazdów służb komunalnych i technicznych usuwających awarie w pasie drogowym;
  3) pojazdów dostawców towaru na czas załadunku i rozładunku;
  4) pojazdów zasilanych energią elektryczną.

§13



Na miejscach parkingowych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana
płynów chłodzących, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie parkingów.

§14

Użytkownik pojazdu korzystający z parkingów odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Gminie
Miejskiej Starogard Gdański oraz osobom trzecim na terenie parkingów.

§15 

Nierespektowanie  przez  użytkownika  pojazdu  zasad  korzystania  z  parkingów  spowoduje
odholowanie  pojazdu w wybrane  przez  MZK w Starogardzie  Gdańskim miejsce.  Odholowanie
pojazdu następuje na koszt i ryzyko użytkownika pojazdu.

§16

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingów należy zgłaszać do MZK pod
numerem telefonu 58 56 230 01.



Załącznik Nr 2 Regulaminu

Cennik opłat 
parkingów płatnych niestrzeżonych 

przed budynkiem Ratusza na terenie Rynku w Starogardzie Gdańskim

§ 1. 1. Wysokość stawek opłaty jednorazowej za parkowanie pojazdu samochodowego do
3,5 t wynosi:
1) za pół godziny - 1,50 zł (opłata łączna - 1,50 zł);
2) za pierwszą godzinę - 3,00 zł (opłata łączna - 3,00 zł);
3) za drugą godzinę - 3,00 zł (opłata łączna - 6,00 zł);
4) za trzecią godzinę - 3,00 zł (opłata łączna - 9,00 zł);
5) za każdą kolejną godzinę - 3,00 zł.

2. Wysokość opłaty należnej za parkowanie obliczana jest według stawki określonej w ust.1 pkt 1-5,
przy czym każdą rozpoczętą godzinę parkowania traktuje się jako pełną, chyba że opłata obliczana
jest  i  pobierana  przy  użyciu  urządzeń  elektronicznych  umożliwiających  naliczanie  jej
proporcjonalnie do czasu trwania parkowania.

3. Minimalna opłata wynosi 1,50 zł.

4. Opłata dla emerytów i rencistów wynosi 50% opłaty jednorazowej w zaokrągleniu w górę do
pełnych dziesiątek groszy.

5. Warunkiem skorzystania z ulgi przewidzianej w ust. 4 jest okazanie przez kierującego pojazdem
dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień emerytalnych lub rentowych (legitymacja lub
stosowne zaświadczenie).


