REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO
ZLOKALIZOWANEGO PRZY ul. NASIELSKIEJ
1. Administratorem parkingu jest Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WKRA” Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Kupieckiej 10, 05-180 Pomiechówek.
2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu
i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
3. Na parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018
r. poz. 1990 ze zm.). Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów po terenie parkingu wynosi 10
km/godz.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w czasie parkowania i nie
odpowiada za pozostawiony na parkingu pojazd, jego wyposażenie ani inne rzeczy pozostawione na
parkingu przez użytkownika pojazdu.
5. Parking jest niestrzeżony i dostępny dla wszystkich pojazdów, chyba że co innego wynika z niniejszego
Regulaminu.
6. Okresy, dni tygodnia oraz godziny, w których za korzystanie z parkingów pobiera się opłaty określa
Administrator. Opłaty za parkowanie pobierane się w sezonie turystycznym w niżej podanych dniach
i godzinach:
1) w miesiącach VII – VIII codziennie w godzinach 10:00 –19:00
2) w miesiącach IV-VI i IX-X w soboty, niedziele i święta oraz w dniach 02.V i w dzień po święcie Bożego
Ciała w godzinach 10:00 –19:00.
7. Wysokość opłat za korzystanie z parkingu w okresach, o których mowa w pkt 6 wynosi:
1) 15 zł za samochód osobowy/bus/motocykl/skuter
2) 50 zł za autokar
3) 0 zł dla pojazdów osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej oraz przewożących osobę
niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej, które oznaczone są kartą parkingową
4) 0 zł dla pojazdów uprzywilejowanych i służb podczas wykonywania czynności służbowych m. in. Policja,
Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Pogotowie Gazowe, Pogotowie wodno-kanalizacyjne, Pogotowie
Energetyczne, Straż Miejska.

5) 0 zł dla pracowników i współpracowników Administratora parkingu.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w okresach funkcjonowania parkingu,
o których mowa w pkt 6 oraz w wysokości opłat za korzystanie z parkingu, o których mowa w pkt. 7.
9. Korzystający z parkingu zobowiązany jest uiścić opłatę parkingową, najpóźniej do godziny 18.45 w
wysokości i na zasadach określonych w pkt 6 i 7 niniejszego Regulaminu.
10. Opłatę za postój na parkingach należy wnieść przed opuszczeniem terenu parkingu. Opłat dokonuje się
bezpośrednio u pracownika parkingu, kasie zlokalizowanej przy parku linowym lub w kasie na polanie leśnej
w Parku „Dolina Wkry”. W przypadku planowanego pozostawienia pojazdu powyżej godzin wskazanych
w pkt. 6 opłatę za parking należy bezwzględnie wnieść do godziny 18:45.
11. W przypadku niewniesienia opłat za parkowanie w wysokościach określonych w pkt 6 ustala się karną opłatę w wysokości 100,00 zł, za każdą dobę, którą pobiera się na podstawie wystawionego na dany pojazd wezwania do zapłaty przez osobę upoważnioną. Opłata dodatkowa zostaje obniżona do kwoty 50,00 zł, pod
warunkiem uiszczenia jej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia wezwania.
12. Opłatę dodatkową uiszcza się poprzez dokonanie wpłaty w sposób wskazany w dokumencie (wezwaniu)
wystawionym przez osobę upoważnioną.
13. Nieopłacona w terminie opłata dodatkowa będzie dochodzona w drodze postępowania egzekucyjnego
z wykorzystaniem danych Właściciela Pojazdu uzyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
(CEPiK). Korzystający z parkingu zostanie obciążony dodatkowo kosztem pozyskania danych Właściciela Pojazdu CEPiK w wysokości przewidzianej w § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18
czerwca 2014 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Pojazdów (Dz. U. z 2014 r, poz. 816 z późn. zm.), a także
kosztami postępowania egzekucyjnego i windykacji.
14. W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie parkingu obowiązują zasady prawa
o ruchu drogowym, o których mowa w pkt 3 Regulaminu.
15. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Administratorowi oraz osobom trzecim na
terenie parkingu.
16. Na terenie parkingu zabronione jest:
a. palenie wyrobów tytoniowych lub używanie otwartego ognia poza miejscami do tego
wyznaczonymi,
b. spożywanie napojów alkoholowych lub zażywanie środków odurzających,
c. zanieczyszczanie parkingu,
d. naruszanie porządku publicznego (np. przez umyślne hałasowanie, wykonywanie lub odtwarzanie
głośnej muzyki),
e. mycie lub odkurzanie pojazdu, naprawianie, wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju,
f.

nieuzasadnione pozostawianie pojazdu z pracującym silnikiem,

g. nieuzasadnione wykonywanie czynności serwisowo-naprawczych pojazdu lub tankowanie paliw,
h. prowadzenie działalności gospodarczej, reklamowanie lub agitowanie bez zgody właściciela
parkingu,
i.

holowanie pojazdów,

j.

poruszanie się pojazdami z przyczepami, pojazdów członowych oraz pojazdów specjalnych,

k. poruszanie się pojazdami z nieszczelnościami powodującymi wyciek substancji niebezpiecznych
(np. paliwa) lub brudzących, a także pojazdami przewożącymi materiały niebezpieczne w
szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych stwarzających zagrożenie dla życia,
zdrowia lub mienia.
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
18. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu.

