ZARZĄDZENIE NR 90/2021
WÓJTA GMINY BRENNA
z dnia 1 lipca 2021 r.
w sprawie organizacji parkingów niestrzeżonych oraz ustalenia opłat za korzystanie z miejsc
postojowych dla pojazdów samochodowych przy ul. Wyzwolenia w Brennej, położonych poza drogami
publicznymi
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 roku, poz. 713 ze zm.), oraz § 1uchwały nr XXV/224/21 Rady Gminy w Brennej z dnia 26 kwietnia
2021 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Brenna do ustalenia opłat za korzystanie z parkingów
stanowiących własność Gminy Brenna zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych zarządzam
co następuje:
§ 1. 1. Na nieruchomościach komunalnych, będących własnością Gminy Brenna oznaczonych jako część
działki o numerze ewidencyjnym 1785/42 i na działce o numerze ewidencyjnym 2136/2, organizuje się
niestrzeżone miejsca postojowe dla pojazdów samochodowych - parkingi przy ulicy Wyzwolenia w Brennej,
położone poza pasem drogowym drogi publicznej.
2. Ustala się odpłatność za korzystanie z parkingów, o których mowa w ust. 1 dla pojazdów
samochodowych:
1) dla parkingu na części działki o nr ewidencyjnym 1785/42 we wszystkie dni tygodnia w wysokości 2,00 zł
za każdą rozpoczętą godzinę,
2) dla parkingu na działce o nr ewidencyjnym 2136/2 we wszystkie dni tygodnia w wysokości 2,00 zł za
drugą i każdą następną rozpoczętą godzinę.
§ 2. Zasady organizacji i funkcjonowania parkingu określa Regulamin parkingu płatnego niestrzeżonego,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Urzędu
Gminy w Brennej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy Brenna
Jerzy Pilch
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 90/2021
Wójta Gminy Brenna
z dnia 1 lipca 2021 r.
Regulamin korzystania z parkingów położonych poza drogami publicznymi
§ 1. 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad korzystania z parkingów położonych
poza drogami publicznymi w Gminie Brenna, zlokalizowanych na działkach o nr ewidencyjnych 1785/42
i 2136/2 przy ul. Wyzwolenia w Brennej.
2. Parkingi są gminnymi obiektami użyteczności publicznej.
§ 2. Zarządzającym parkingami jest Wójt Gminy Brenna.
§ 3. 1. Przez postój pojazdu samochodowego w miejscu do tego wyznaczonym, osoba korzystająca
z miejsca postojowego zawiera z Gminą Brenna cywilnoprawną umowę najmu miejsca postojowego na czas
postoju pojazdu.
2. Każda osoba korzystająca z miejsca postojowego poprzez wjazd na teren wyznaczony do postoju
pojazdów samochodowych zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego „Regulaminu”.
§ 4. Parkingi są niestrzeżone, płatne.
§ 5. 1. Parkingi są czynne i opłaty za parkowanie pobierane są przez cały rok całodobowo.
2. Stawki opłat za korzystanie z parkingów ustala Wójt Gminy Brenna.
§ 6. Wjeżdżający na parkingi winni:
1) ustawić swój pojazd w miejscach do tego wyznaczonych i oznakowanych,
2) niezwłocznie po zaparkowaniu wykupić z góry u osoby obsługującej parking, posiadającej identyfikator
imienny z upoważnieniem do poboru opłat lub pobrać z parkomatu bilet opłaty parkingowej, za cały
deklarowany czas postoju,
3) bilet parkingowy, a w przypadku osoby niepełnosprawnej kartę parkingową, umieścić w widocznym
miejscu za przednią szybą wewnątrz pojazdu, w sposób umożliwiający ich odczytanie bez jakichkolwiek
wątpliwości co do ich treści i ważności,
4) nie przekraczać prędkości – 10 km/godz.
§ 7. 1. Na terenach parkingów wyznacza się dodatkowe miejsca postojowe dla samochodów osób
niepełnosprawnych.
2. Do uiszczenia opłaty za parkowanie nie są zobowiązane osoby legitymujące się „kartą parkingową
osoby niepełnosprawnej” parkujące wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach oraz osoby posiadające
bezpłatną kartę parkingową wydawaną przez Wójta Gminy Brenna. Postój pojazdu oznaczonego kartą osoby
niepełnosprawnej poza wyznaczonymi miejscami płatny jest na zasadach ogólnych.
§ 8. Na terenach parkingów zabrania się:
1) ustawiania pojazdów ze zmagazynowanymi substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi,
2) ustawiania pojazdów w miejscach wydzielonych i oznakowanych dla innych pojazdów,
3) ustawiania pojazdów w sposób utrudniający ruch na parkingach,
4) pozostawiania w pojeździe dzieci i zwierząt bez opieki w czasie postoju na miejscu parkingowym,
5) korzystania z parkingów niezgodnie z ich przeznaczeniem (przebywanie na parkingu jest dozwolone
jedynie w związku z parkowaniem, w innych przypadkach pojazd zostanie usunięty z parkingu na koszt
właściciela pojazdu).
§ 9. W sprawach związanych z korzystaniem z parkingów kontaktować należy się z Urzędem Gminy
Brenna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 14.30 pod numerem 33 8536222.
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