ZarządzenieNr

9' norc

Dyrektora ZarząłJu P ras kich Te ren ów Pu b licznych
w Dzielnicy Pqaga - Pólnoc m.st. Warszawy
z dnia . l.."tAelyM 1C"...... 20 I 8 r.
w sprawie regulaminów korzystania z postojowych miejsc samochodowych
niestrzeżonych oraz opłatza parkowanie na terenach administrowanych przezZarząłJ
Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy.

Na podstawie 5s 3 pkt.8 orazw związku z $ 4 pkt.3 i5 StatutuZarządu Praskich TereIlów
Publicznych zawartym w załączniku do Uchwały Nr XXXvllll970lŻ0l6 Rady m.st. Warszawy
z dnia l5 grudnia Ż016r.. zarządza się. co następuje:

l.

Wprowadza się ,'Regulamin korzystania z postojowych mieisc sarnochodowych
niestrzezonych na terenach adnrinistrowanych przez Zarząd Praskich Terenów Publicznych".

$
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w i ąc

y zaląc znik do

n i n i ej

sze

go zarządzeni a.

$ 2. Wprowadza się ,.Cerrrriki opłatza korzystanie z postojowych miejsc sanrochodowych
niestrzezonych rla terenach admitlistrowanych przez Zarząd Praskich Terenów Publicznych".
stanowiące załączniki do regulaminu korzystania z postojowych nriejsc sanrochodowych
niestrzeŻonych na terenach adnrinistrowanych przezZarząd Praskich Terenów Publicznych.

$ 3. Zarządzenle podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na
parkirlgach adnritlistrowanyclr przezZarządLr Praskich Terenów Ptlblicznych.
$ 4. Traci n:'oc,,Zarządzenie nr 6lŻ016 DyrektoraZarządu Praskich Terenów Publicznych

w Dzielnicy Praga

- Północ In.st. Warszawy Z dnia 28 lipcaŻ0|6r. w sprawie regulanrirrów
korzystania z postojowych Inie.isc samoclrodowych niestrzeŻonych oraz opłat za parkowatrie na
terenach adnrinistrowanych przez Zarząd Praskich Terenów PLrblicznych w Dzielnicy Praga
Północ nr'st. Warszawy."
$ 5. Zarządzenie rł,clrodzi w Życie z dniem

l czerwca 20l8roku.
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Załączllik nr l
do zarządzetlia tlr ...9... ' l 2Ol8
Dyrektora Zarządv Praskich Terenów
PLlbliczrrych w Dzielnicy Praga - Północ
rn.st. Warszawv
z dria .1.. Wif.nn...... 2or 8 r.
Regulamin korzystania z postojorvych miejsc samochodowych niestrzeżonych na
terenach ad m in istrowanych przez Zarząd Pras kich Terenórv Pu blicznych
w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy,

I. Postanowienia ogóIne.

l.

obiekt jest czynny 7 dni tygodniu.Ż4 godziny na dobę.

2. Z niestrzezonych mie.isc posto.iowych mogą korzystać właścicielei uzytkownicy po.iazdów
samochodorł,ych' którzy wnieśliStoSowne opłaty.

3. Przyjmowane

są

jedynie po.iazdy sprawne technicznie.

4. Ruch pojazdów po parkingu powinierr odbyr,vać się z zaclrowanienl przezicl"l użytkowników
szczególnej ostrozności oraz zasad ruchu drogowego. Nie jest dozwolone blokowanie
m ie.i

sc sąsiadrrj ących (częśc owe zaj nrowan ie dwóch
i

m iej

sc parki ngowyc h).

5' opłaty za postojowe nrie.isca samochodowe pobierane są zgodnie
odpowiedrriego parkingu (zaĄączt'iki nr
a)

l

w forniie opłaty Za kaŻdą godzinę
samochodowego

b)w fbrmie
rn

ie-j

zryczałtowane.i

z

cennikiem dla

i 2):

korzystarria

z

za okresową lub nriesięczną

postojowego mie.isca

rezerwac.ię postojowego

sca samochodowego.

6. opłata za posto.iowe nriejsca samochodowe zgodnie z cetltlikiem zakaŻdą godzinę posto.iu
samochodu. uiszczana jest do rąk pracownika Zarządu Praskich Terenów Publicznych za
pokwitowaniem.

7. Zryczałtowalla opłata za okresową rezerwację postojorvego miejsca samoclrodowego
zgodnie z cennikiem. uiszczarta jest do rąk pracownika Zarządu Praskich Terenów
Publicznyclt za pokwitowaniem lub przelewem na kotlto Zarządu Praskich Terenó'uv
Publicznych. nr konta 68 1030 1508 0000 0005 5088 9005, z dopiskiem ..abonament za
rniejsce postojowe za okres .... za pojazd o nr rej.
opłatę naleŻy wnieśćna dzień
poprzedzający dzień reze rwac.i i postoj owe go m ej sca samoc hodowe go.
i

8. Zryczałtowalla opłata za miesięczną ręzerwację posto.iowego miejsca samochodowego
zgodnie z cennikienr. uiszczarla jest do rąk pracownika Zarządu Praskich Terenów
Publicznych za pokwitowanienr ltrb przelewem na konto Zarządu Praskich Terenów
Publicznych. nr korrta 68 1030 1508 0000 0005 5088 9005. z dopiskiem ,.abonament za
miejsce posto.ior,ve za okres .... za pojazd o nr rej.
opłatę naleŻy rvnieśćdo
ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedza.iącego miesiąc rezerwacji posto.iowego
miejsca samochodowego.

9. Na terenaclr parkingólv adnrinistror.vanych przez Zarząd Praskich Terenów Prrbliczrlych
zabronione jest:

a) palenia tytortiu i uzywania otwartego ognia.

b) picia alkoholu,

c)magazynowania opon, paliw, substanc.|i łatwopalrrych
paliwie.

i

pustych pojernników po

l0. osobie której starr r.vskazuje na spozycie alkoholrr pojazd z parkingrr trie zostanie wydany
ani przyięty.

ll'Zarządca parkirrgu nie ponosi odpowiedzialrrości wobec właścicielapojazdtl za szkody
spowodowane wydaniem po.iazdu osobie trzeciej legitynlrrjącej się oryginalną legitymac.ią
abonamentową lub pokwitorł'an iem wjazdu.

II. obowiązki właścicielai użytkownika samochodu.
l. Korzysta.iący z postojowego nriejsca samochodowego zobou,iązany jest do ustawienia
pojazdrr w miejscrr wskazanym przez pracownika Zarządu Praskich Terenów Publicznych
i w sposób nie tltrudnia.iący wjazdu i r,vyjazdu innym pojazdonl samochodo'uvym.

2. Korzystający z postojowego miejsca sanlochodowego zobowiązany jest

do:

a)

zr,vrotu legitymacji abonanrentowej pracownikowi Zarządtt Praskich Terenów
Publicznych - w przypadku samochodu z opłaconym abonamentem.

b)

zwrotu pokwitowalria wjazdu oraz Uzlpełnienia opłaty za kaŻdą godzinę postojLl
samochodu. ponad przewidywany czas postoju.

3. Pojazd pozostawiony na parkingu powirlien mieć: wyłączony zapłon, Zgaszone światła,oraz
zamknięte okna. drzwi, pokrywy silnika i bagażnika.
4. Zabrania się rra nriejscu postojowym mycia po.iazdu. uzupełniania palir,va. wymiany oleju.
pozo stawi an a o pakowań i i nnyc h zanieczy szczeń.
i

5' Zabrania się pozostawiania w samochodzie dzieci, zwierząt oraz towarów
n

iebezpiecznych.

i

materiałórł,

6. opłatę za kaŻdą godzinę postoiu samochodu na postojowym trriejsctt sanrochodowym
uiszcza się z góry Zaczas przewidywanego postoju i uztlpełnierria do kwoty naleznej. jeżeli
czas posto.iu przedłużyłsię' Każdą następną godzinę postojrr sanrochodu liczy się zapełną'
7.

W przypadktl kradzieŻy lrrb zaginięcia legitymacji abonaInentowej lub pokłvitowania
wjazdu. uzy.tkownik zawiadamia o tym niezwlocztlie pracownika parkingu. W takim
wypadku wydanie pojazdu następuje po dokonaniu odpowiedniej opłaty wyszczegolnionej
w cenniku oraz okazaniu dowodu rejestracyjnego i dowodu toŻsanrościoraz złoŻerńu przez
uzytkorvrrika pisemnego pokwitowania odbiortr poiazdu (załącznik nr 3). W razie
odnalezienia legitymacji abonamentowej lub pokwitowania wjazdu. pobrana kwota nie
będzie zwrócona.

8.

W przypadku korzystania z samochodu zasIępczego uzytkolvnik parkingu posiadający
rezerwację okresową lub miesięczną, zobolviązany.iest zgłosić f'akt korzystania z innego
pojazdu w fornrie oświadczenia(załączt"tik nr 4).
III. obowiązki pracownika Zarządu Praskich Terenów Publicznych.
Pracownik Zarządtt Praskich Terenólv Prrbliczriych ma obo'uviązek un"loŻliwierria w.iazdu
sanroclrodu na teren parkingu i wskazania rnie.isca posto.iu, .ieżeli są na ninr wolne nrie.isca
postojowe (zwyłączenienr lniejsc zarezerwowanych rra dany okres).

2. PracowIrik Zarządtt Praskich Terenów Ptrblicznych pobiera.iąc opłatę za postój sanrochodtt
ma obowiązek wydać posiadaczowi po.iazdu kwit opłaty z oznaczeniem pobranej kwoty
i czasem posto.ju.

3. Pracownik Zarządu Praskich Terenór,v Prrblicznych .iest odpowiedzialnv za prawidłorve
ustawienie po.iazdu oraz ogólny porządek na nrie.isctt posto.iowynl.

4' Pracowllik Zarządu Praskich Terenów Publicznych ma obowiązek dopilnorł,ać. aby na jego
zmianie niniejszy regularnin był rł,ywieszotly. w widocztlym nliejscu. do zapoznania się
przez pozo staw

i
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pa

rl< i ll

gLt.

5. Pracowrrik Zarządu Praskich Terenów Publicznych wydając pierwszy abollament
miesięczny lub okresowy rra postó.i sanroclrodtl. ma obowiązek pobrać od vr,łaściciela
po.iazdu oświadczenie, Że zapoznał się on z ninie.iszym regtllaminem (załącznik nr 5).
6. Wydanie pojazdu przez pracownika Zarządu Praskich Terenów Publicznych nroze tlastąpić
tylko po:

a)

zwrocie przez uŻytkownika lub właścicielapo.iazdtr legitynlac.ii aborlamerrtowej
pracor'vnikowi Zarządu Praskich Terenów PLrblicznych - w przypadkLr
samochodtt z opłaconynr abonamentem.

b)

zwrocie ptzez uŻytkownika lub właścicielapo.iazdu pokwitorł,ania wjazdu oraz
uzupełnienia opłaty zakaŻdą godzinę postojrr samoclrodu, ponad przewidywarry
czas postojr-1.

Po przy.jęciu opłaty pracownik Zarządu Praskich Terenów PLrbIicznych nra obowiązek
wystawić pokwitowarrie rvpłaty określa.iące czas posto.|rr i wysokość.

IV. Uwagi szczególne.
l. Po str.l,ierdzenitt szkody podczas parkowania uzytkolł,nik ma obowiązek niezwłocznie
powiadoInić o tym parkingowego. sporządzić odpowiednie oświadczenie i doręczyć jego
oryginał parki ngowemu.
2.

o

kradzieży

i

Policj i.
3.

W razie

rł,łamanitttlzytkownik powinien polviadomić rór,vnież r'vłaściwą.iednostkę

opuszczenia parkingu bez zg\oszenia szkody Żadne reklanracie Irie będą

lrr,vzględIliane.

4' Sarnochodowe mie.isca postojowe na obiekcie prowadzonytn przęz Zarząd Praskich
Tęrenów PLrblicznych nie są strzezone. Zarząd Praskich Terętlór'v Publicznych nie
odpowiada za uszkodzenia po.iazdów. Nie odpowiada teŻ za kradzieŻe pojazdólv i inne
szkody powstałe z.iakichkolwiek zdarzeń
5. Właściciellub uzytkownik po.iazdtt samoclrodowego pozostawia go na rniejscu postoiowym
na własne ryzyko.
6.

Nie

stosowanie się tlżytkownikór,v parkingu do postanowień niniejszego regulanrinu
skutkolvać moŻe zakazenr korzystania ze śr,viadczorlyclr usług parkingor,vych.

7. obowiązu.ie zakaz przebywania w budce parkingowej osobonr nieupowazItionynr.
8.

Wszelkie skargi

i wnioski związalle z

korzystaniem

z

parkingów

lla

terenach

adnrinistror,vanych przez Zarząd Praskich Terenów Publicznycl'l naleŻy przesyłać Zarządtt
Praskich Terenów Publicznych" rrl. Brudzińskiego 7, 03-480 Warszawa.
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Załączniknr

1

do regulaminu korzystania z postojowych
m i ej sc samochodowych n iestrzeŻonych na
terenach adnrin istrowanyclr przez Zarząd

Praskich Terenów Publiczrlych w Dzielnicy
Praga - Północ m.st. Warszawy.

Cennik opłat za korzystanie z postojowych miejsc samochodowych
niestrzeżonych na terenach administrowanych przez Zarząd Praskich
Terenów Publicznych przy ul. Skoczylasa.
$ 1. Ceny brutto zaparkowanie okręsowe i abonamentowe.

L.p.
I

2
Ą

J

4
5

6
7

Wyszczególnienie
Abonament
Abonament
Abonament
Abonament
Abonament
Abonarnent
Abonament

miesięcZny za samochód osobowy
l O-dniow zasamochód osobowy
20-dniow za samochód osobowy
miesięcZny za samochód dostawczy
10-dniory za samochód dostawczy
miesięcZny Za motocykl
miesięczny Za motorower / skuter

opłata za parkowanie
160 zł
70 zł
l30 zł
230 zł
90 zł
l20 zł
70 zł

$ 2. Ceny brutto zaparkowanie godzinowe.

L.p.
I

2
Ą

J

$

Wvszczególnienie
godzina
Pierwsza
KuŻdanastępna godzina
Doba

opłata za parkowanie

5zł
2zł

25 zł

3. Cennik opłat za usługi parkingowe obowiązuje od 0l.06.2018r.
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Załącznik nr 2
do regulaminu korzystania z postojowych
n iej sc samochodowych n iestl'zeŻonych na
terenach adm inistrowanych przez Zarząd
Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy
Praga - Północ m.st. Warszawy.

Cennik opłat za korzystanie z postojowych miejsc samochodowych
niestrzeżonych na terenach administrowanych przez Zarząd Praskich
Terenów Publicznych przy ul. Radzymińskiej.

$ 1. Ceny brutto Za parkowanie okręsowe i abonamentowe.

L.p.
1

2
a
J
4
5

6
7

WYszczególnienie
Abonament miesięczny Za samochód osobowY
Abonamęnt lO-dniory Za samochód osobowy
Abonament 2O-dniowY za samochód osobowY
Abonament miesięcZny Za samochód dostawczy
Abonament lO-dnio.vq;u Zasamochód dostawczy
Abonament miesięczny za motocykl
Abonament miesięczny za motorower / skuter

opłata Za parkowanie
I40 zł
60 Zł
I00 zł
200 zł
80 zł
70 zł
60 Zł

$ 2. Ceny brutto zaparkowanie godzinowe

L.p.
I

2
Ą

J

$

Wvszczególnienie
godzina
Pięrwsza
KuŻdanastępna godzina
Doba

opłata za parkowanie

5zł
2zł

20 Zł

3. Cennik opłat Za usługi parkingowe obowiązuje od 0 1.06.2018r.
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Załączt'iknr

3

do regulaminu korzystania z postojowych
miejsc samochodowych niestrzezonych na
terenach adm in istrowanyclr przez Zarząd

Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy
Praga - Północ m.st' Warszawy.

Warszawa, dn

(Crytelnie imię i nazwisko)

(Nr rej. pojazdu)

Pokwitowanie odbioru pojazdu

Ja niŻej podpisana/y

zgłaszam zaginięcie legitymacji

/pokwitowaniawjazdu* na parking przy ul.

abonamentowej

.

Odbieram pojazd o nr rejestracyjnym
na potwierdzenie prawa do pojazdu przedstawiam dowód rejestracyjny o nr serii

. i legitymuję się dowodem osobistym o nr Sęrii

( podpis osoby składającej)

( podp is przyj nrującego parki ngowego)

*- niepotrzebnę skreślić

Załączniknr 4
do regulaminu korzystania z postojowych
miejsc samochodowych niestrzezonych na
terenach admin i strowanych przez Zarząd
Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy
Pruga - Północ m.st. Warszawy.

Warszawa, dn

(Crytelnie imię i nazwisko)

(Nr rej. pojazdu)

oświadczenie.

Ja niŻej

podpisana/y oświadczam, Że posiadam

abonament

okresowy/miesięczny* na parkingu przy ul.

Że w dniach od
z

pojazdu zastępczego

do

będę korzystałla

marki

o nr rejestracyjnym

( podpis osoby składającej)

( podp is plzyj mującego parkingowego)

*- niepotrzebne skreślić

Załączniknr 5
do regulam inu korzyst ania z postojowych
miej sc samochodowych n iestrzeŻonych na
terenach admi n i strowanych przez Zarząd

Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy
Praga - Północ m.st. Warszawy.

Warszawa, dn

(Czytelnie imię i nazwisko)

(Nr rej. pojazdu)

oświadczenie.
oświadczam, że zapoznaŁam/em się z regulaminem
korzystania z postojowych miejsc samochodowych niesttzeŻonych na teręnach
administrowanych przęz Zar ząd Praski ch Terenów Pub l icznych.

Ja niżej podpisana/y

( podpis osoby składającej)

( podpis przyj mującego parkingowego)

