
Uchwała Nr LXIII/1161/2013 

Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 14 listopada 2013 r. 

 

w sprawie ustanowienia płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych dla pojazdów 

samochodowych (parkingów) przy ul. Dołowej w Rzeszowie oraz warunków 

korzystania z nich. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 43 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 

oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarcze komunalnej           

(Dz. U. 2011 r. Nr 45 poz. 236) 

 

Rada Miasta uchwala, co następuje: 

 

§ 1  

 

1. Na nieruchomościach komunalnych, oznaczonych jako działki: nr 25/1, 25/2                            

i częściowo jako działki: nr 25/3, 26/3, 26/4 i 26/6 położone w obrębie 208                          

w Rzeszowie przy ul. Dołowej ustanawia się płatne, niestrzeżone miejsca 

postojowe dla pojazdów samochodowych, zwane dalej „Parkingiem                 

Dołowa 1”, 

2. Na części nieruchomości stanowiącej własność Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Nowe Miasto”, a dzierżawionym przez Gminę Rzeszów na podstawie umowy 

dzierżawy z dnia 17 marca 2005 r. oznaczonych jako działki: nr 28/10 i 28/11 

oraz częściowo jako działki: nr 28/12, 28/13, 451/1 i 443/4 oraz nieruchomości 

komunalnej oznaczonej  jako działka: nr 28/6, oraz częściowo oznaczone jako 

działki: nr 28/8, 28/9, położone w obrębie 208 w Rzeszowie przy ul. Dołowej 

ustanawia się płatne niestrzeżone miejsca postojowe dla pojazdów 

samochodowych, zwane dalej „Parkingiem Dołowa 2”. 

 

§ 2 

 

1. Teren Parkingu Dołowa 1 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Teren Parkingu Dołowa 2 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

1. Zasady funkcjonowania Parkingu Dołowa 1 oraz wysokości opłat za 
udostępnianie miejsc postojowych określa Regulamin płatnego 
niestrzeżonego parkingu Dołowa 1 w Rzeszowie, w brzmieniu określonym w 
załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

2. Zasady funkcjonowania Parkingu Dołowa 2 oraz wysokości opłat za 
udostępnianie miejsc postojowych określa Regulamin płatnego 
niestrzeżonego parkingu Dołowa 2 w Rzeszowie, w brzmieniu określonym  w 
załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 



§ 4 

 

Zarządcą parkingów wyznacza się Miejską Administrację Targowisk i Parkingów z 

siedzibą w Rzeszowie przy ul. Hanasiewicza 10. 

 

§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

 

§ 6 

 

Traci moc uchwała Nr XXXII/521/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie 

ustanowienia płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych dla pojazdów 

samochodowych (parkingów)        przy ul. Jana III Sobieskiego (przed Podkarpackim 

Urzędem Wojewódzkim) i ul. Dołowej w Rzeszowie oraz warunków korzystania z 

nich. 

 

§ 7 

 

Uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem następnego miesiąca od daty jej 

podjęcia. 

 

 

 

      Przewodniczący Rady Miasta  Rzeszowa  

 

 

   Andrzej Dec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXIII/1161/2013 
Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. 

 

 
 



Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXIII/1161/2013 
Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. 

 
 

 
 



Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXIII/1161/2013 
Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. 

 
REGULAMIN 

płatnego niestrzeżonego parkingu Dołowa 1 w Rzeszowie  
 

1. Parking czynny jest w dniach i godzinach funkcjonowania placów targowych przy 
ul. Rejtana i ul. Dołowej w Rzeszowie. 

 
2. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z miejsc postojowych wynosi: 
 

1/ od samochodu osobowego       -  2,50 zł 

2/ od samochodu osobowego z przyczepą     -  5,00 zł 

3/ od samochodu ciężarowego o dmc do 3,5 tony    -  5,00 zł 

    4/ od samochodu ciężarowego o dmc do 3,5 tony z przyczepą  -  7,50 zł 

5/ od autobusu i samochodu ciężarowego o dmc powyżej 3,5 tony -  7,50 zł 

 
3. Osoby prowadzące stałą działalność handlową na placach targowych przy ul. 

Rejtana i ul. Dołowej uprawnione są do nabycia u Zarządcy parkingu abonamentu 
miesięcznego o wartości 70,00 zł uprawniającego je do parkowania pojazdów w 
dniach i godzinach o których mowa w ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

 
4. Kierowca wjeżdżający na parking pobiera bilet od Inkasenta i uiszcza należność                           

za pierwszą godzinę postoju. Data i godzina uwidoczniona na paragonie z kasy 
fiskalnej określa czas rozpoczęcia postoju. 

 
5. Kierowca obowiązany jest do zachowania paragonu i okazania go Inkasentowi w 

chwili wyjazdu celem ustalenia czasu trwania postoju oraz wysokości opłaty 
pomniejszonej o opłatę za pierwszą godzinę postoju. Nie okazanie paragonu 
skutkuje naliczaniem opłaty za postój trwający od godziny 600.  

 
6. Bez uprzedniej zgody Zarządcy, na parkingu nie zezwala się na: 
 

1/ prowadzenia handlu oraz jakiejkolwiek działalności gospodarczej, 

2/ umieszczania reklam i materiałów informacyjnych, 

3/ korzystania z miejsc postojowych w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem. 

 
7. Użytkownicy parkingu zobowiązani są do zachowania go w czystości. 
 
8. Z ważnych przyczyn Zarządca może ograniczyć czas funkcjonowania parkingu 

oraz wyłączyć całość lub jego określoną część z powszechnego użytku. 
 

9. Parking nie jest strzeżony, Zarządca nie odpowiada za szkody powstałe na 
parkingu bez jego winy. 

 

10. Zarządcą parkingu jest Miejska Administracja Targowisk i Parkingów w Rzeszowie 
, 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 10, tel. 17/748-25-85 

 
 
 



Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXIII/1161/2013 
Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. 

 
REGULAMIN 

płatnego niestrzeżonego parkingu Dołowa 2 w Rzeszowie  
 

1. Parking czynny jest w środy, soboty i niedziele oraz w dniach nasilonego handlu 
takich jak np. przed świętem Wszystkich Świętych, Bożego Narodzenia, 
Wielkanocy itp., w godzinach funkcjonowania placu targowego przy ul. Dołowej w 
Rzeszowie. 

 
2. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z miejsc postojowych wynosi: 
 

1/ od samochodu osobowego       -  2,50 zł. 

2/ od samochodu osobowego z przyczepą     -  5,00 zł. 

3/ od samochodu ciężarowego o dmc do 3,5 tony    -  5,00 zł. 

4/ od samochodu ciężarowego o dmc do 3,5 tony z przyczepą  -  7,50 zł. 

5/ od autobusu i samochodu ciężarowego o dmc powyżej 3,5 tony -  7,50 zł. 

 
3. Kierowca wjeżdżający na parking pobiera bilet od Inkasenta i uiszcza należność                            

za pierwszą godzinę postoju. Data i godzina uwidoczniona na paragonie z kasy 
fiskalnej określa czas rozpoczęcia postoju. 

 
4. Kierowca obowiązany jest do zachowania paragonu i okazania go Inkasentowi w 

chwili wyjazdu celem ustalenia czasu trwania postoju oraz wysokości opłaty 
pomniejszonej  o opłatę za pierwszą godzinę postoju. Nie okazanie paragonu 
skutkuje naliczaniem opłaty za postój trwający od godziny 600.  

 
5. Bez uprzedniej zgody Zarządcy, na parkingu nie zezwala się na: 
 

1/ prowadzenia handlu oraz jakiejkolwiek działalności gospodarczej, 

2/ umieszczania reklam i materiałów informacyjnych, 

3/ korzystania z miejsc postojowych w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem. 

 
6. Użytkownicy parkingu zobowiązani są do zachowania go w czystości. 
 
7. Z ważnych przyczyn Zarządca może ograniczyć czas funkcjonowania parkingu                         

oraz wyłączyć całość lub jego określoną część z powszechnego użytku. 
 

8. Parking nie jest strzeżony, Zarządca nie odpowiada za szkody powstałe na 
parkingu bez jego winy. 

 

9. Zarządcą parkingu jest Miejska Administracja Targowisk i Parkingów w Rzeszowie 
, 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 10, tel. 17/748-25-85 
 

 


