
REGULAMIN
PARKINGU STRZEŻONEGO

Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu
dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

usuniętych z drogi na koszt właściciela

Podstawa  prawna :
– Prawo o Ruchu Drogowym (tekst jedn. Dz.U. z  2017 poz.1260 )
– Uchwała nr 712/LVI/2017  Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia  30 listopada 2017 r.

1. Pojazd dostarczony przez Pomoc Drogową zostaje wpisany do ewidencji przez pracownika ochrony
na podstawie “ Dyspozycji usunięcia pojazdu “ i przyjęty na wydzielony parking.

2. Pracownik ochrony wypełnia  “protokół przyjęcia na parking strzeżony” w obecności  kierowcy 
firmy – “dostarczającej”. W przypadku niezgodności zapisów w “ Dyspozycji usunięcia pojazdu” 
( dotyczy stanu pojazdu ) ze stanem faktycznym , wpisuje swoje uwagi w ten protokół .

3. Przyjmowanie pojazdów na parking strzeżony odbywa się  : całodobowo.

4. Wydawanie pojazdów z parkingu odbywa się : 

    od poniedziałku do piątku      od    7 00   do  18 00

    soboty                                         od    8 00   do  14 00

            
             

5. Opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i za przechowywania na parkingu strzeżonym nalicza 
upoważniony pracownik MZUK Sosnowiec , wg  stawek  wynikających  z uchwały 
nr   712/LVI/2017  Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia  30 listopada 2017 r.
     -  opłatę dobową za parking nalicza się od godziny przyjęcia ( zgodnie z protokołem
          przyjęcia )  pojazdu  na teren Parkingu Strzeżonego przy MZUK Sosnowiec .



6. Opłaty brutto :

              A / za usunięcie pojazdu z drogi  ( holowanie )
                   a/ rower lub motorower              - 110,00 zł
                   b/ motocykl                                  - 218,00 zł
                   c/ pojazd o dmc.do 3,5 t              - 476,00 zł

             B/ za przechowywanie na parkingu za każdą dobę 
                  a/ rower lub motorower               - 17,00 zł
                  b/ motocykl                                   - 24,00 zł
                  c/ pojazd o dmc.do  3,5 t              - 37,00 zł         

 

7. Forma płatności to :
     - gotówka – płatność bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta ( w godz. pracy urzędu)
     - za pośrednictwem Poczty Polskiej
     - przelew na rachunek bankowy o nr jak niżej .

8. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy  Urzędu Miejskiego w Sosnowcu  , 
Al. Zwycięstwa  20 ,   41-200 Sosnowiec , prowadzony przez PKO BP 
nr rachunku    PKO BP    88 1020 2313 0000 3302 0579 4492     tytułem : 
opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdu o nr rejestracyjnym …......................             

9. W przypadku nie uiszczenia podanej kwoty lub uiszczenie kwoty innej niż wskazana , 
względem właściciela pojazdu wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne .

10.Wydanie pojazdu następuje po przedstawieniu (wydanego przez instytucję która wydała dyspozycję 
usunięcia pojazdu) -“ Zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego” - 
osobie wskazanej w tym zezwoleniu.

11.Odbierający pojazd  pozostawia  pracownikowi ochrony  :
-  zezwolenia na odbiór pojazdu...  
-  dowód wpłaty ( oryginał )

12.Pracownik ochrony przed wydaniem pojazdu przyjmuje pisemne oświadczenie od  
“odbierającego pojazd ” że pojazd został mu wydany w stanie niepogorszonym niż w chwili 
przekazywania na parking strzeżony MZUK  w Sosnowcu.

13.Informacji telefonicznej udziela się w dni robocze w godzinach 7 00 -15 00. 

 pod numerem  32 291 79 22   wewnętrzny  47

14.Ewidencję  dokumentacji „pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela  na parking
      strzeżony “ prowadzi upoważniony pracownik Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych 
      w  Sosnowcu.


