
ZASADY KORZYSTANIA  

Z PARKINGU ORAZ WYZNACZONYCH MIEJSC POSTOJOWYCH 

 

§ 30. Parking oraz wyznaczone miejsca postojowe są płatne, a wysokość opłat określa odrębna 

uchwała Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

 

§ 31. Parking oraz wyznaczone miejsca postojowe nie są strzeżone. 

 

§ 31a. Sposób parkowania na parkingu określa Tabliczka do znaku drogowego wskazująca sposób 

ustawiania pojazdu względem krawędzi jezdni – oznaczony symbolem T-30b, znajdującym się pod 

znakiem drogowym informacyjnym D-18 „Parking”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie 

znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019, poz. 2310).  

 

§ 32. Obsługa parkingu oraz wyznaczonych miejsc postojowych posiada widoczne oznakowania, w 

szczególności kamizelki odblaskowe i identyfikatory. 

 

§ 33. Zakupić bilet uprawniający do korzystania z parkingu oraz wyznaczonych miejsc postojowych 

można tylko i wyłącznie od osób obsługujących parking oraz wyznaczone miejsca postojowych. 

 

§ 34. Zakupiony bilet należy umieścić w samochodzie w widocznym miejscu. 

 

§ 35. Opłata za parking i wyznaczone miejsca postojowe obowiązuje w godz. od 9.00 do 1.00. 

 

Rozdział 4a 

ZASADY KORZYSTANIA Z OBSZARU OGRANICZONEGO RUCHU I PARKOWANIA  

 

§ 35a. 1. Wjazd na obszar ograniczonego ruchu i parkowania zostaje ograniczony poprzez 

zainstalowanie szlabanów, które to podnoszone są automatycznie za pomocą pilota. 

2. Położenie szlabanów na obszarze o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 3 do uchwały. 

3. Obszar wokół szlabanów jest monitorowany. 

4. Do wjazdu i parkowania w obszarze ograniczonego ruchu i parkowania uprawnieni są: 

1) członkowie Stowarzyszenia Właścicieli Domków Letniskowych w Jarosławkach; 

2) dzierżawcy gruntów należących do Gminy Książ Wlkp., położonych na obszarze 

ograniczonego ruchu i parkowania; 

3) właściciele gruntów prywatnych oraz dzierżawcy tych gruntów, położonych na obszarze 

ograniczonego ruchu i parkowania; 

4) osoby posiadające meldunek na polu biwakowym; 

5) osoby prowadzące działalność gospodarczą, na obszarze ograniczonego ruchu i parkowania; 

6) pracownicy Centrum Kultury Książ Wlkp.; 

7) kierowcy pojazdów policji, służby zdrowia i straży pożarnych; 

8) kierowcy oznakowanych pojazdów służb technicznych dla dokonania koniecznych napraw; 

9) kierowcy pojazdów zaopatrzenia. 

 

 

 

Wyciąg z uchwał: 

1. Uchwały nr VIII/48/2019 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu 

korzystania z Terenów Rekreacyjnych w Jarosławkach 



2. Uchwały nr XX/137/2020 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

Regulaminu korzystania z Terenów Rekreacyjnych Jarosławkach 

Pełna treść w/w uchwał dostępna jest na stronie http://jaroslawki.ck-ksiazwlkp.pl/ i http://ck-ksiazwlkp.pl/. 
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