
UCHWAŁA NR V/79/19
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie „Parkuj i Jedź”

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. We Wrocławiu funkcjonuje system parkingów „Parkuj i Jedź”, w skład którego wchodzą: 

1) parkingi „Parkuj i Jedź” ogólnodostępne, otwarte dla wszystkich użytkowników;

2) parkingi „Parkuj i Jedź” o kontrolowanym dostępie.

§ 2. Listę parkingów, o których mowa w § 1 pkt 2 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Na parkingach, o których mowa w § 1 pkt 2, obowiązuje Regulamin korzystania z parkingów 
funkcjonujących w systemie „Parkuj i Jedź” o kontrolowanym dostępie, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

2. Prezydent Wrocławia przekaże uchwałę do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja  2019 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wrocławia

Jarosław Charłampowicz
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Załącznik nr 1
do uchwały nr V/79/19
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 21 lutego 2019 r.

Lista parkingów funkcjonujących w systemie "Parkuj i Jedź"
o kontrolowanym dostępie

1. Parking "Parkuj i Jedź" w rejonie pętli tramwajowej Leśnica.

2. Parking "Parkuj i Jedź" przy przystankach komunikacji miejskiej Kosmonautów - Boguszowska.

3. Parking "Parkuj i Jedź" przy przystankach komunikacji miejskiej Kosmonautów - gen. Fieldorfa.

4. Parking "Parkuj i Jedź" w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Kuźniki.

5. Parking "Parkuj i Jedź" (południowy) w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Grabiszyn.

6. Parking "Parkuj i Jedź" przy przystankach komunikacji miejskiej Ślężna - Kamienna.

7. Parking "Parkuj i Jedź" przy przystankach komunikacji miejskiej Bardzka - Świeradowska.

8. Parking "Parkuj i Jedź" przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska - Głubczycka.

9. Parking "Parkuj i Jedź" przy przystankach komunikacji miejskiej Opolska - Karwińska.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr V/79/19
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 21 lutego 2019 r.

Regulamin korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie „Parkuj i Jedź”
o kontrolowanym dostępie

§ 1. Regulamin określa sposób prowadzenia i zasady korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie 
„Parkuj i Jedź” o kontrolowanym dostępie tj. parkingów wyposażonych w system kontroli wjazdu, zwanych 
dalej „Parkingami” (lub „Parkingiem”), zarządzanych przez jednostkę organizacyjną Gminy Wrocław – Zarząd 
Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław,  zwany dalej „Zarządcą”.

§ 2. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:

1) Użytkownikiem parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu (osoba kierująca 
pojazdem). W przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, za użytkownika 
uważa się właściciela pojazdu;

2) Stałym użytkownikiem wrocławskiej komunikacji zbiorowej jest osoba, która posiada:

a) bilet okresowy: czasowy co najmniej 24-godzinny lub imienny lub na okaziciela, lub

b) uprawnienie do bezpłatnych przejazdów wraz z Kartą parkingową „Parkuj i Jedź”;

3) Kartą parkingową „Parkuj i Jedź” jest URBANCARD lub URBANCARD EP wydana przez operatora 
systemu dystrybucji biletów z elektroniczną Wrocławską Kartą Miejską URBANCARD, zarejestrowana 
przez Zarządcę z zachowaniem wymagań określonych w § 7 i z określeniem terminu jej ważności.

4) Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie parkingu przeznaczona na parkowanie 
pojazdu;

5) Dobą parkingową jest okres funkcjonowania parkingu trwający od godz. 4:00 do godz. 2:00 dnia 
następnego lub okres ustalony na podstawie zapisów § 5 ust. 2.

§ 3. 1. Parking jest parkingiem publicznym, niestrzeżonym, przeznaczonym do postoju następujących 
pojazdów: samochodów osobowych lub ciężarowych o dopuszczalnej ładowności nie większej niż 750 kg oraz 
motocykli.

2. Z parkingu mogą korzystać wyłącznie stali użytkownicy wrocławskiej komunikacji zbiorowej, w czasie 
jednej doby parkingowej.

§ 4. 1. Poprzez wjazd na teren Parkingu następuje zawarcie przez Użytkownika parkingu z Zarządcą 
umowy najmu Miejsca parkingowego na czas jednej doby parkingowej, na warunkach określonych 
w niniejszym Regulaminie.

2. Każdy Użytkownik parkingu poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego 
Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. Umowa najmu Miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu Użytkownika parkingu z Parkingu przed 
zakończeniem jednej doby parkingowej lub z chwilą jej zakończenia.

4. Umowa najmu Miejsca parkingowego nie ulega przedłużeniu na kolejną dobę parkingową.

§ 5. 1. Parking jest dostępny dla Użytkowników parkingu 7 dni w tygodniu w godzinach od 4:00 do 2:00 
dnia następnego.

2. Zarządca, w uzasadnionych przypadkach, może podjąć decyzję o okresowym wyłączeniu Parkingu 
z użytkowania lub zmianie godzin określających Dobę parkingową, o czym zobowiązany jest poinformować 
Użytkowników parkingu umieszczając stosowny komunikat na Parkingu oraz na stronie internetowej Zarządcy.
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3. Komunikat, o którym mowa w ust. 2, Zarządca zobowiązany jest podać do wiadomości Użytkowników 
parkingu co najmniej 48 godzin przed wyłączeniem Parkingu z użytkowania lub planowaną zmianą godzin 
określających Dobę parkingową.

4. Poza Dobą parkingową tj. w czasie przerwy na konserwację parkingu w godz. od 2.00 do 4.00, na 
Parkingu obowiązuje zakaz postoju Pojazdów.

§ 6. 1. Prawo wjazdu i pozostawienia Pojazdu na Parkingu w okresie tej samej Doby parkingowej 
przysługuje Stałemu użytkownikowi wrocławskiej komunikacji zbiorowej, który w chwili wjazdu na Parking 
posiada:

a) ważny bilet okresowy: czasowy co najmniej 24-godzinny lub imienny lub na okaziciela,

zakodowany na URBANCARD, URBANCARD EP lub w aplikacji mobilnej, lub

b) ważną Kartę parkingową „Parkuj i Jedź”.

2. Wjazd na Parking jest dozwolony tylko wtedy, gdy jest on dostępny dla Użytkowników parkingu, 
a postój Pojazdu dozwolony jest wyłącznie w czasie tej samej Doby parkingowej, podczas której nastąpił 
wjazd.

3. Użytkownik parkingu, który nie doprowadził do usunięcia Pojazdu z terenu Parkingu na czas trwania 
przerwy na konserwację parkingu w godz. od 2.00 do 4.00, zobowiązany jest do wniesienia na rzecz Zarządcy 
opłaty w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych), za każdą dobę w której pojazd pozostaje na 
Parkingu w czasie przerwy na konserwacje parkingu.

§ 7. 1. Rejestracja przez Zarządcę karty URBANCARD lub URBANCARD EP jako Karty parkingowej 
„Parkuj i Jedź”, przysługuje osobom, które posiadają jednocześnie uprawnienie do kierowania Pojazdami 
określonymi w § 2 pkt 1 oraz uprawnienie do korzystania z bezpłatnych przejazdów wrocławską komunikacją 
zbiorową.

2. Warunkiem rejestracji przez Zarządcę karty URBANCARD lub URBANCARD EP jako Karty 
parkingowej „Parkuj i Jedź” jest okazanie dokumentów wydanych przez instytucje, urzędy lub organy 
właściwe do potwierdzania uprawnień, o których mowa w ust. 1.

3. Termin ważności Karty parkingowej „Parkuj i Jedź” wynosi 3 lata od daty jej rejestracji przez Zarządcę, 
z wyjątkiem sytuacji, w której przed upływem tego terminu traci ważność uprawnienie do kierowania 
pojazdami lub uprawnienie do bezpłatnego korzystania z wrocławskiej komunikacji zbiorowej. W takim 
przypadku termin ważności Karty parkingowej „Parkuj i Jedź” upływa z chwilą upływu wcześniejszego 
z dwóch terminów tj. terminu ważności uprawnienia do prowadzenia pojazdów lub terminu ważności 
uprawnienia do bezpłatnego korzystania z wrocławskiej komunikacji zbiorowej.

§ 8. 1. Na terenie Parkingu obowiązują zasady ruchu określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - 
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm).

2. Na terenie Parkingu zabrania się:

a) wjazdu oraz postoju przyczep i pojazdów innych niż wymienione w § 3 ust. 1,

b) umieszczania jakichkolwiek reklam, w tym ustawiania  pojazdów z przymocowanymi nośnikami 
reklamowymi nie stanowiącymi ich elementów konstrukcyjnych, z wyłączeniem taksówek,

c) postoju pojazdów poza wyznaczonymi Miejscami parkingowymi,

d) przebywania osób, o ile nie jest to związane z wyjściem z Parkingu po zaparkowaniu  pojazdu lub dojściem 
do zaparkowanego pojazdu celem opuszczenia Parkingu,

e) zachowania lub działania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego lub zakłócającego korzystanie 
z Parkingu.

3. Użytkownik parkingu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub 
powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia 
powierzchni parkingu.

4. Użytkownik parkingu, który narusza warunki Regulaminu opisane w ust. 2 lit. a lub b, zobowiązany jest 
do wniesienia na rzecz Zarządcy opłaty naliczonej za naruszenie Regulaminu w wysokości 200,00 zł (słownie: 
dwieście złotych), za każdy przypadek naruszenia Regulaminu.
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§ 9. 1. Użytkownik parkingu we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.

2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z kradzieżą  pojazdów znajdujących się na 
terenie Parkingu, oraz za inne szkody powstałe w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia tychże pojazdów, jak 
również za rzeczy w nich pozostawione  lub stanowiące ich wyposażenie.

3. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych dotyczących pojazdów 
znajdujących się na terenie Parkingu i Użytkowników parkingu spowodowanych działaniem Użytkowników 
parkingu lub osób trzecich.

§ 10. 1. Zarządcy przysługuje prawo kontroli spełniania warunków umowy najmu, o której mowa
w § 4 ust. 1, oraz przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika parkingu postanowień niniejszego Regulaminu Zarządca 
może zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem.

3. Skargi, wnioski i reklamacje należy kierować do Zarządcy.
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