ZARZĄDZENIE NR 108/z/2022
BURMISTRZA LUBSKA
z dnia 1 września 2022r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z parkingu Urzędu Miejskiego w
Lubsku zlokalizowanego przy al. Niepodległości 2 w Lubsku
Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2020 poz. 713 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania Regulamin parkingu Urzędu Miejskiego w Lubsku
zlokalizowanego przy al. Niepodległości 2 w Lubsku stanowiący załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Regulamin o którym mowa w § 1 obowiązuje interesantów.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
/-/ Janusz Dudojć

Załącznik do Zarządzenia
ZARZĄDZENIE NR 108/w/2022
BURMISTRZA LUBSKA
z dnia 1 września 2022r.

REGULAMIN
dotyczący korzystania z parkingu Urzędu Miejskiego w Lubsku
zlokalizowanego przy al. Niepodległości 2 w Lubsku

§1
Organizacja parkingu
1. Parking jest własnością Urzędu Miejskiego w Lubsku.
2. Parking jest niestrzeżony, bezpłatny dla interesantów instytucji zlokalizowanych w
budynku przy al. Niepodległości 2 w Lubsku.
3. Na terenie parkingu obowiązuje maksymalna prędkość poruszania się pojazdów do 10
km/h.
4. Kierowca pojazdu korzystającego z parkingu zobowiązany jest do przestrzegania
znaków drogowych.
5. Parking posiada miejsca parkingowe wydzielone dla samochodów osób
niepełnosprawnych.
6. Parking dostępny jest tylko dla interesantów w godzinach pracy Urzędu:
• w poniedziałki w godzinach 7.30 – 17.00,
• we wtorki – czwartki w godzinach 7.30 – 15.30,
• w piątki w godzinach 7.30 – 14.00.
Dopuszcza się postój samochodów na parkingu do 2 godzin.
Pojazdy znajdujące się na terenie parkingu po jego zamknięciu lub po przekroczeniu
2-godzinnego czasu postoju, mogą być odholowane na koszt użytkownika pojazdu
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
7. Parking przeznaczony jest dla samochodów osobowych o ciężarze całkowitym
nieprzekraczającym 3,5 tony.
8. Urząd Miejski w Lubsku nie ponosi odpowiedzialności:
a) za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, żywiołów,
kradzieży, włamania, rozboju, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów
znajdujących się na terenie parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych
lub stanowiących ich wyposażenie,
b) z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących pojazdów i osób
korzystających z parkingu,
c) z tytułu szkód wyrządzonych przez pieszych poruszających się po parkingu.

9. Korzystający z parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie
samego i osoby, pozostające pod jego opieką. Korzystający z parkingu zobowiązany
jest do niezwłocznego poinformowania pracownika Urzędu Miejskiego w Lubsku o
spowodowaniu na parkingu szkody i złożenia stosownego oświadczenia w formie
pisemnej nie później niż przed opuszczeniem parkingu.
§2
Obowiązki parkującego
1. Właściciele samochodów parkujących na parkingu Urzędu zobowiązani są do:
a) ścisłego przestrzegania przepisów, w tym przepisów ruchu drogowego zgodnie z
ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym,
b) stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyeliminowania czynników uciążliwych i
szkodliwych dla użytkowników, na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz:
a) palenia tytoniu i używania otwartego ognia,
b) spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających,
c) składowania paliw, substancji łatwopalnych i toksycznych, jak również
opróżnionych pojemników po takich substancjach,
d) napełniania zbiorników benzyną lub olejem napędowym,
e) postoju pojazdu z pracującym silnikiem,
f) parkowania pojazdów z nieszczelnym układem paliwowym, układem olejowym,
układem chłodzenia lub z innymi uszkodzeniami mogącymi spowodować
zniszczenie parkingu,
g) pozostawiania w pojeździe dzieci niepełnoletnich i zwierząt bez opieki,
h) prowadzenia jakichkolwiek akcji promocyjnych lub reklamowych bez zgody
Burmistrza Lubska,
i) postępowania niezgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przepisami przeciwpożarowymi.
3. Każdy korzystający z parkingu, zobowiązany jest do zapoznania się z treścią
Regulaminu przed wjazdem na teren parkingu.
4. Wjazd na teren parkingu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i wszystkich
jego postanowień.
§3
Wejście w życie
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 września 2022 r.

