
Załącznik  

do uchwały Nr VI/35/263/2021 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 28 czerwca 2021 roku 

                                             

Regulamin Parkingu Starostwa Powiatowego w Ciechanowie 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne. 

1. Właścicielem parkingu położonego na działkach nr 257/1, 257/2, 257/3, 257/4, 257/5, 257/7 

jest Powiat Ciechanowski z siedzibą w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7.   

2. W imieniu Powiatu Ciechanowskiego parkingiem zarządza Starostwo Powiatowe                        

w Ciechanowie z siedzibą przy ulicy 17 Stycznia 7 zwane dalej Zarządcą. 

3. Parking jest parkingiem publicznym, niestrzeżonym, funkcjonującym w strefie ruchu. 

4. Parking podzielony jest na dwie strefy:  

P 1  - strefę parkowania przed budynkiem Starostwa Powiatowego od ul. 17 Stycznia, 

P 2 - strefę położoną za budynkiem Starostwa Powiatowego.  

5. Parking przeznaczony jest dla interesantów Starostwa Powiatowego w Ciechanowie                       

i instytucji mających swoją siedzibę w budynku Starostwa jak również dla pracowników 

wszystkich instytucji mieszczących się w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.  

6. Parking jest niestrzeżony, bezpłatny, czynny w godzinach: 

P 1 - parking przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Ciechanowie od ulicy 17 Stycznia – 

wszystkie dni tygodnia przez całą dobę. 

P 2 - parking za budynkiem Starostwa Powiatowego - od poniedziałku do piątku w godzinach od 

7:00 do 18:00. 

7. W szczególnych przypadkach Zarządca parkingu może podjąć decyzję o okresowym 

wyłączeniu poszczególnych miejsc parkingowych, ich rezerwacji bądź wyłączeniu całego 

parkingu z użytkowania lub zmianie godzin użytkowania.    

                                

§ 2 

W rozumieniu niniejszego Regulaminu: 

1) Użytkownikiem parkingu – jest osoba fizyczna wjeżdżająca na teren parkingu. W razie 

wątpliwości przyjmuje się, że Korzystającym z parkingu jest właściciel zaparkowanego 

pojazdu. 



2) Miejsce parkingowe – wydzielona i oznaczona powierzchnia na terenie parkingu, 

przeznaczona do parkowania pojazdu. 

§ 3 

Zasady obowiązujące na terenie parkingu: 

1. Ruch pojazdów odbywa się na zasadach zawartych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz.450) . 

2. Pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego 

przestrzeni  i ma pierwszeństwo przed pojazdami ( art. 26 ust. 4 i 5 ustawy Prawo     o ruchu 

drogowym). 

3. Parking przeznaczony jest dla pojazdów, z wyłączeniem pojazdów wymienionych w § 3 ust. 

6 i 7 Regulaminu,  których wjazd i postój może nastąpić jedynie za zgodą Zarządcy parkingu. 

4. Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie w oznaczonych miejscach parkingowych. 

5. Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/ h. 

6. Na terenie parkingu zakazuje się wjazdu oraz postoju pojazdów przewożących materiały 

łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały mogące stworzyć zagrożenie 

dla osób i mienia oraz pojazdów pełniących funkcje obwoźnych sklepów.  

7. Na teren parkingu zakazuje się wjazdu i postoju pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 

powyżej 3,5 tony, z wyjątkiem pojazdów służb technicznych, komunalnych, obsługi urzędu, 

inspekcji, straży i zaopatrzenia. 

8. Na jednym miejscu parkingowym dozwolone jest parkowanie jednego pojazdu  lub  dwóch 

pojazdów jednośladowych. 

9. Na dwóch miejscach parkingowych dopuszcza się parkowanie pojazdów ciężarowych              

o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. 

10. Korzystający z parkingu jest zobowiązany do przestrzegania znaków poziomych  

i pionowych oraz poleceń osób posiadających uprawnienia w tym zakresie. (Policja). 

11. 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 na skutek wycieku płynów z pojazdu 

(wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego itp.). 

 

 

 

 



§ 4 

Na terenie parkingu obowiązują zakazy: 

1) zachowania sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające korzystanie           

z parkingu,  

2) pozostawiania dzieci i zwierząt bez opieki osoby dorosłej w zaparkowanym pojeździe. 

3) palenia tytoniu, spożywanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, 

4) zaśmiecania i niszczenia urządzeń, mycia i odkurzania pojazdów, używania otwartego 

ognia, 

5) naprawiania pojazdów, wymiany lub uzupełniania płynów w pojazdach - cieczy chłodzącej, 

oleju itp., z wyjątkiem sytuacji awaryjnych po uzyskaniu zgody Zarządcy parkingu, 

6) parkowania pojazdów z nieszczelnymi układami powodującymi wycieki, 

7) prowadzenia akcji promocyjnych, marketingowych, reklamowych i ankiet bez zgody 

Powiatu Ciechanowskiego, 

8) parkowania pojazdów na miejscach zarezerwowanych i przeznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych, matki z dzieckiem i pojazdów z zezwoleniem Starosty 

Ciechanowskiego, 

9) parkowania na wjazdach, wyjazdach, pasach ruchu, chodnikach, terenach zielonych, lub 

innych miejscach nie oznaczonych jako miejsca parkingowe, 

10) działań niezgodnych z przepisami BHP I PPOŻ. 

§ 5 

W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu 

Zarządca ma prawo do: 

1) zastosowania środków niezbędnych do przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem,         

w tym również zlecenie usunięcia pojazdu z parkingu na koszt użytkownika parkingu, 

2) wezwania odpowiednich służb do usunięcia pojazdu z parkingu oraz jego zabezpieczenia 

i przechowania do czasu odbioru pojazdu przez użytkownika parkingu,  

3) żądania naprawienia szkody spowodowanej korzystaniem z miejsca parkingowego,              

w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku 

płynów z pojazdu, 

4) podjęcia środków koniecznych do usunięcia zagrożenia życia lub zdrowia osoby lub 

zwierzęcia przebywających w pojeździe korzystającego z parkingu, w tym zwłaszcza przez 

wybicie szyby w pojeździe w celu umożliwienia wydostania się z pojazdu osobie lub 

zwierzęciu pozostawionemu bez opieki.  



§ 6 

1. Osoby korzystające z parkingu są obowiązane do zapoznania się i przestrzegania 

postanowień niniejszego Regulaminu 

2. Przy kontrolowaniu przestrzegania postanowień regulaminu i ich egzekwowaniu Zarządca 

ma prawo korzystać z pomocy odpowiednich służb, w tym Policji. 

 

§ 7 

Skargi i wnioski 

 

Wnioski i skargi dotyczące funkcjonowania parkingu należy składać w siedzibie Zarządcy 

Parkingu – Starostwie Powiatowym w Ciechanowie, ul.17 Stycznia 7.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


