
Uchwata Nr LV/1280/2018 

Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 27 lutego 2018 r. 

w sprawie ustanowienia ptatnych niestrzeionych miejsc postojowych (parkingow) 

dla pojazdow samochodowych przy ul. Gen. Dworaka w Rzeszowie oraz warunkow korzystania 

z nich. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zwiqzku z art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 43 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017. r. poz. 1875 z paz. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy 

z dnia 20 grudnia 1996 roku 0 gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827) 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

1. 	 Na nieruchomosciach komunalnych, oznaczonych jako cz~sci dziatek 924/6, 925/2, 

926/2 i 927 potoionych w obr~bie 208 w Rzeszowie przy ul. Gen. Dworaka ustanawia 

si~ niestrzeione miejsca postojowe dla pojazdow samochodowych, zwane dalej 

Parkingiem przy ul. Gen. Dworaka I, ktorego obszar okresla zatqcznik nr 1 do niniejszej 

uchwaty. 

2. 	 Na nieruchomosciach kornunalnych, oznaczonych jako cz~sci dziatek 921/2, 923/3, 

924/4, 925/1 i 933/4 potoionych w obr~bie 208 w Rzeszowie przy ul. Gen. Dworaka 

ustanawia si~ niestrzeione rniejsca postojowe dla pojazdow samochodowych, zwane 

dalej Parkingiem przy ul. Gen. Dworaka II, ktorego obszar okresla zatqcznik nr 2 

do niniejszej uchwaty . 

§ 2 

1. 	 Zasady funkcjonowania Parkingu przy ul. Gen. Dworaka I i wysokosc optat 

za udost~pnianie miejsc postojowych okresla Regulamin niestrzeionego parkingu 

przy ul. Gen. Dworaka I w Rzeszowie, w brzmieniu okreslonym w zatqczniku nr 3 

do niniejszej uchwaty. 

2. 	 Zasady funkcjonowania Parkingu przy ul. Gen. Dworaka II i wysokosc optat 

za udost~pnianie miejsc postojowych okresla Regulamin niestrzeionego parkingu 

przy ul. Gen. Dworaka II w Rzeszowie, w brzmieniu okreslonym w zatqczniku nr 4 

do niniejszej uchwaty. 

§ 3 
Zarzqdcq parkingow wyznacza si~ Miejskq Administracj~ Targowisk i Parkingow z siedzibq 

w Rzeszowie przy ul. Ks. J. Jatowego 23A. 

§4 

Wykonanie uchwaty powierza si~ Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 



§5 

Tarci moc uchwata Nr LXIIi/1161/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. 

w sprawie ustanowienia ptatnych niestrzezonych miejsc postojowych dla pojazd6w 

samochodowych (parking6w) przy ul. Dotowej w Rzeszowie oraz warunk6w korzystania z nich. 

§6 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

Przewodniczqcy 


Rady M iasta Rzeszowa 


~( J>ec 
Andrze~ Dec 



Zatqcznik nr 1 do Uchwaty nr .4V... !!tt.~Q.1.~.~............ 

Rady Miasta Rzeszowa z dnia ...~......~~........... 2018 r. 
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Zatqcznik nr 3 do Uchwaty nr LV/1280/2018 

Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2018 r. 

Regulamin 

ptatnych niestrzeionych miejsc postojowych (parkingu I) przy ul. Gen. Dworaka w Rzeszowie 

1. 	 Parking czynny jest od poniedziatku do soboty w godzinach funkcjonowania miejskiego 

placu targowego przy ul. Gen. Dworaka w Rzeszowie . 

2. 	 W dniach od poniedziatku do piqtku parking jest bezptatny. 

3. 	W soboty parking jest ptatny i obowiqzujq nast~pujqce optaty za kazd q rozpocz~tq godzin~ 

korzystania z miejsc postojowych w wysokosci: 

1/ od samochodu osobowego 2,50 zt 

2/ od samochodu osobowego z przyczepq 5,00 zt 

3/ od samochodu ci~zarowego 0 dmc do 3,5 tony 5,00 zt 

4/ od samochodu ci~iarowego 0 dmc do 3,5 tony z przyczepq 7,50 zt 

5/ od autobusu i samochodu ci~iarowego 0 dmc powyzej 3,5 tony 7,50 zt 

4. W niedziele parking jest nieczynny. 

1/ zabrania siE: pozostawiania pojazdow samochodowych na parkingu na niedzielE: pod 

rygorem ich odholowania. 

5. 	 Osoby prowadzqce statq dziatalnosc handlowq na placu targowym przy ul. Gen. Dworaka 

(wtasciciele pawilon6w handlowych) uprawnione Sq do nabycia u Zarzqdcy parkingu 

abonarnentu miesi~cznego 0 wartosci 50,00 zt netto uprawniajqcego do parkowania ich 

pojazd6w w dniach i godzinach 0 kt6rych mowa w ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

6. 	 W soboty kierowca wjeidiajqc na parking pobiera bilet od Inkasenta i uiszcza naleinosc za 

pierwszq godzin~ postoju. Data i godzina uwidoczniona na paragonie z kasy fiskalnej okresla 

czas rozpocz~cia postoju. 

7. 	 Kierowca zobowiqzany jest do zachowania paragonu i okazania go Inkasentowi w chwili 

wyjazdu celem ustalenia czasu trwania postoju oraz wysokosci optaty pomniejszonej 0 

optat~ za pierwszq godzin~ postoju. Nie okazanie paragonu skutkuje naliczeniem optaty za 

post6j trwajqcy od godz. 6°°. 

8. 	 Bez uprzedniej zgody Zarzqdcy, na parkingu nie zezwala si~ na : 

1/ prowadzenie handlu oraz jakiejkolwiek dziatalnosci gospodarczej, 

2/ umieszczania reklam i materiat6w informacyjnych, 

3/ korzystania z miejsc postojowych w spos6b sprzeczny z ich przeznaczeniem. 

9. 	 Uiytkownicy parkingu zobowiqzani Sq do zachowania go w czystosci. 

10. 	Z wainych przyczyn Zarzqdca moze ograniczyc czas funkcjonowania parkingu oraz 

wytqczyc catosc lub jego okreslona cz~sc z powszechnego uiytku. 

11. 	Parking nie jest strzeiony, Zarzqdca nie odpowiada za szkody powstate na parkingu bez 

jego winy. 

12. Zarzqdcq parkingu jest Miejska Administracja Targowisk i Parking6w w Rzeszowie, 35-010 

Rzesz6w, ul. Ks. J. Jatowego 23A, tel. 17 748-25-85. 



--

Zatqcznik nr 4 do Uchwaty nr LV/1280/2018 

Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2018 r. 

Regulamin 

ptatnych niestrzezonych miejsc postojowych (parkingu II) przy ul. Gen. Dworaka w Rzeszowie 

1. Parking czynny 	jest w niedziele oraz w dniach nasilonego handlu takich jak np. przed 

swi~tem Wszystkich Swi~tych, Bozego Narodzenia, Wielkanocy itp. w godzinach 

funkcjonowania miejskiego placu targowego przy ul. Gen. Dworaka w Rzeszowie. 

2. 	 Optata za kazd q rozpocz~tq godzin~ korzystania z miejsc postojowych wynosi: 

1/ od samochodu osobowego 2,50 zt 

2/ od samochodu osobowego z przyczepq 5,00 zt 

3/ od samochodu ci~zarowego 0 dmc do 3,5 tony 5,00 zt 

4/ od samochodu ci~zarowego 0 dmc do 3,5 tony z przyczepq 7,50 zt 

3. 	 Osoby prowadzqce statq dziatalnosc handlowq na placu targowym przy ul. Gen. Dworaka 

(wtasciciele pawilon6w handlowych) uprawnione Sq do nabycia u Zarzqdcy parkingu 

abonamentu miesi~cznego 0 wartosci 50,00 zt netto uprawniajqcego do parkowania ich 

pojazd6w w dniach i godzinach 0 kt6rych mowa w ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

4. Osoby prowadzqce niedzielnq dziatalnosc 	handlowq na placu targowym przy ul. Gen. 

Dworaka uprawnione Sq do nabycia u Zarzqdcy parkingu abonamentu miesi~cznego 0 

wartosci 100,00 zt netto uprawniajqcego do parkowania ich pojazd6w w dniach i godzinach 

o kt6rych mowa w ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

5. 	 Kierowca wjezdzajqc na parking pobiera bilet od Inkasenta i uiszcza naleznosc za pierwszq 

godzin~ postoju. Data i godzina uwidoczniona na paragonie z kasy fiskalnej okresla czas 

rozpocz~cia postoju. 

6. 	 Kierowca zobowiqzany jest do zachowania paragonu i okazania go Inkasentowi w chwili 

wyjazdu celem ustalenia czasu trwania postoju oraz wysokosci optaty pomniejszonej 0 

optat~ za pierwszq godzin~ postoju. Nie okazanie paragonu skutkuje naliczeniem optaty za 

post6j trwajqcy od godz. 600 . 

7. 	 Bez uprzedniej zgody Zarzqdcy, na parkingu nie zezwala si~ na : 

1/ prowadzenie handlu oraz jakiejkolwiek dziatalnosci gospodarczej, 

2/ umieszczania reklam i materiat6w informacyjnych, 

3/ korzystania z miejsc postojowych w spos6b sprzeczny z ich przeznaczeniem. 

8. 	 Uzytkownicy parkingu zobowiqzani Sq do zachowania go w czystosci. 

9. 	Z waznych przyczyn Zarzqdca moze ograniczyc czas funkcjonowania parkingu oraz wytqczyc 

catosc lub jego okreslona cz~sc z powszechnego uzytku. 

10. 	Parking nie jest strzezony, Zarzqdca nie odpowiada za szkody powstate na parkingu bez 

jego winy. 

11. Zarzqdcq parkingu jest Miejska Administracja Targowisk i Parking6w w Rzeszowie, 35-010 

Rzesz6w, ul. Ks. J. Jatowego 23A, tel. 17 748-25-85. 



Uzasadnienie 

W zwiqzku z uruchomieniem nowego miejskiego placu targowego przy ul. Gen. Dworaka w 

Rzeszowie istnieje koniecznosc ustanowienia ptatnych niestrzezonych miejsc postojowych 

(parking6w) dla pojazd6w samochodowych przy tym placu. 


