
         Załącznik nr 1 do Zarządzenia 

         nr 38/2014 Dyrektora Zarządu  

         Dróg, Komunikacji i Utrzymania  

         Miasta w Wałbrzychu 

 

 

 Regulamin parkingów  płatnych niestrzeżonych 

 ul. Kasztanowa, ul. Kilińskiego, ul. Rycerska, al. Wyzwolenia 
 

   

 

§ 1 

Teren parkingów stanowią place zlokalizowane przy ul. Kasztanowej, ul. Kilińskiego, ul. Rycerskiej, 

al. Wyzwolenia. 

 

§2 

Parkingami zarządza Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta                        

w Wałbrzychu, zwany dalej ZDKiUM w Wałbrzychu, adres do korespondencji: ZDKiUM                                   

w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Jana Matejki 1. 

  

§3 

1. Poprzez wjazd na teren parkingów dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie                         

z miejsca postojowego. 

2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingów wyraża zgodę na warunki 

niniejszego ,, Regulaminu” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień. 

 

§4 

1. Parking jest niestrzeżony płatny. 

2. Gmina Wałbrzych – ZDKiUM w Wałbrzychu nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub 

uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów mechanicznych jak również nie 

odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach. 

 

§5 
1. Parkingi są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00. 

2. Parkingi: ul. Kasztanowa, ul. Kilińskiego, ul. Rycerska, al. Wyzwolenia przeznaczone są dla 

samochodów osobowych, dostawczych do 3,5 t .  

3. Parking ul. Kasztanowa posiada 2 stanowiska dla autobusów. 

4. Na parkingach obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały 

niebezpieczne w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się na 

nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami  
 

§6 
1. Na obszarze parkingów obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym (Dz.U. z 2012  poz.1137 z póź. zm.). Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10 

km/godz. 

2. Kierowca pojazdu korzystający z parkingów zobowiązany jest do przestrzegania znaków 

drogowych pionowych i poziomych, poleceń obsługi parkingu oraz innych osób posiadających 

uprawnienia w tym zakresie (Straż Miejska, Policja). 

3. Postój pojazdów wyłącznie na miejscach wyznaczonych. 



 

§7 

 

1. Wjeżdżając na parking należy obowiązkowo uiścić opłatę w parkomacie. Wysokość opłaty 

parkingowej określa cennik, który stanowią załączniki nr 1,2,3 do niniejszego ,, 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. Regulamin i cennik dostępne są również na stronie 

internetowej www.zdkium.walbrzych.pl 

3. Istnieje możliwość wykupienia w siedzibie ZDKIUM w Wałbrzychu abonamentu przypisanego do 

numeru rejestracyjnego pojazdu. Wykupienie karty abonamentowej miesięcznej lub kwartalnej 

upoważnia do zajmowania miejsca parkingowego w określonych przedziałach czasowych,                           

w zależności od rodzaju abonamentu.  

 

§8 

Za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego lub za przekroczenie opłaconego czasu 

parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 250,00 zł płatną w ciągu 14 dni od dnia 

wystawienia raportu - wezwania do zapłaty. W razie zapłaty opłaty dodatkowej w terminie 5 dni 

roboczych od dnia wystawienia raportu - wezwania do zapłaty - gotówką w kasach ZDKiUM                                  

w Wałbrzychu czynnych w godzinach wskazanych w raporcie - wezwaniu albo na rachunek bankowy 

wskazany w raporcie - wezwaniu (decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek Zarządu 

Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta  w Wałbrzychu), wysokość opłaty dodatkowej ulega 

obniżeniu  i wynosi 50,00 zł 

 

§9 

1. Opłaty dodatkowe (za brak opłaty za parkowanie lub za przekroczenie wykupionego czasu 

postoju) wystawione przez kontrolera ZDKiUM w Wałbrzychu umieszczane są za wycieraczką 

przedniej szyby samochodu (kopię wezwania dołącza się do akt sprawy). 

2. Opłatę dodatkową można wpłacić gotówką w kasie ZDKiUM w Wałbrzychu: 

- ul. Jana Matejki 1 czynnej poniedziałek, środa, czwartek w godz.7.30 do godz.15.30, wtorek                       

w godz.7.30 do godz.16.30, piątek  w godz. 7.30 do godz.14.30, 

- Plac Grunwaldzki 1 czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 6.45 do godz. 20.00, 

lub na rachunek bankowy wskazany w zawiadomieniu (decyduje data wpływu na konto ZDKiUM                  

w Wałbrzychu obciążenia rachunku dłużnika). 

3. Anulowanie opłaty dodatkowej następuje po okazaniu w ZDKiUM w Wałbrzychu ważnego biletu 

parkingowego wykupionego do czasu kontroli. 

 

§10 

Do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów upoważnieni są wyłącznie kontrolerzy 

ZDKiUM w Wałbrzychu, którzy wykonują swoje czynności zgodnie z przepisami niniejszego 

regulaminu. 

 

 

§11 

Bezpłatny postój pojazdów oznaczonych ważną kartą osoby niepełnosprawnej dozwolony jest 

wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach. Postój pojazdu  oznaczonego kartą osoby 

niepełnosprawnej poza wyznaczonymi miejscami płatny jest na ogólnych zasadach.  

 

§12 



Na miejscach parkingowych, drogach wewnętrznych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie 

samochodu, wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie parkingu. 

 

§13 

Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone ZDKiUM w Wałbrzychu oraz osobom 

trzecim na terenie parkingu. 

 

§14 

Nierespektowania przez kierowcę zasad korzystania z parkingu spowoduje  odholowanie pojazdu              

w wybrane przez ZDKiUM w Wałbrzychu miejsce. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko 

korzystającego z parkingu. 

 

§15 

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać do            

administracji ZDKiUM w Wałbrzychu tel. +48 74 641 44 19,  

e-mail: sekretariat@zdkium.walbrzych.pl 


