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§ 1 

1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z miejsc parkingowych, zarządzanych 

przez Szkołę Podstawową nr 3, w imieniu której działa Dyrektor szkoły. 

2. Miejsca do parkowania znajdują się w zatokach parkingowych z miejscami  parkingowymi. 

3. Teren parkingu jest monitorowany. 

§ 2 

W rozumieniu niniejszego Regulaminu: 

1. Użytkownikiem miejsca parkingowego jest osoba fizyczna korzystająca z miejsca parkingo-

wego na podstawie umowy najmu miejsca parkingowego, 

2. Użytkownikiem okazjonalnym jest osoba korzystająca z miejsca parkingowego do 10 min 

w celu dowiezienia dziecka do szkoły. 

3. Dla użytkownika na podstawie umowy ,miejscem parkingowym jest wydzielona powierzch-

nia na terenie parkingu oznaczona numerem. 

4. Dla użytkownika okazjonalnego, miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na 

terenie parkingu oznaczona kopertą. 

§ 3 

1. Umowy najmu zawierane są na wniosek osób zainteresowanych miejscem parkingowym. 

2. Osoba składająca wniosek otrzymuje Kartę identyfikacyjną z numerem rejestracyjnym po-

jazdu oraz numerem stanowiska przyporządkowanym do pojazdu. 

3. Karta identyfikacyjna musi znajdować się w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu. 

4. Wysokość opłat za korzystanie z miejsc parkingowych na podstawie umowy najmu  określa 

zarządca parkingu. 

§ 4 

1. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłą-

czony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik, użytkownik zobowiązany jest do 

wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych. 

2. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą. 

§ 5 

Na parkingu zabrania się: 

1. Parkowania pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do tego celu. 

2. Poruszania się z prędkością pow. 10 km/h. 

3. Parkowania pojazdów dostawczych i ciężarowych. 

4. Palenia tytoniu. 

5. Spożywania alkoholu. 
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6. Wprowadzania zwierząt. 

7. Przebywania osób, o ile nie jest to związane z wyjściem z parkingu po zaparkowaniu pojazdu 

lub dojściem do zaparkowanego pojazdu celem opuszczenia parkingu. 

8. Zaśmiecania. 

9. Zakłócania ruchu kołowego poprzez zastawianie lub blokowanie dróg wewnętrznych. 

10. Naprawiania pojazdów. 

11. Mycia i odkurzania pojazdów. 

12. Tankowania pojazdów. 

13. Używania otwartego ognia. 

14. Pozostawiania w pojeździe zwierząt. 

15. Parkowania pojazdów z nieszczelnymi układami powodującymi wycieki. 

16. Wymiany płynów w pojazdach – cieczy chłodzącej, oleju itp. 

17. Zajmowania dwóch miejsc przez jeden pojazd. 

18. Przetrzymywania w pojeździe paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po pa-

liwie. 

19. Dokonywania napraw w obrębie miejsc parkingowych. 

20. Pozostawiania pojazdów z uruchomionym silnikiem. 

21. Udostępniania miejsca postojowego osobom trzecim. 

22. Zachowania lub działania sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające 

korzystanie z miejsc parkingowych. 

§ 6 

1. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu Dyrektor 

szkoły może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie na-

tychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regula-

minem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z miejsca parkingowego na koszt właści-

ciela. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów 

związanych z usunięciem pojazdu z miejsca parkingowego oraz jego zabezpieczeniem i prze-

chowaniem do czasu odbioru pojazdu przez użytkownika. 

3. W przypadku naruszenia przez właściciela pojazdu nie posiadającego umowy najmu posta-

nowień niniejszego Regulaminu, Szkoła może zastosować środki niezbędne do przywrócenia 

stanu zgodnego z Regulaminem w tym również założenie przez pracowników ochrony blokady 

na koła pojazdu  bądź usuniecie pojazdu z miejsca parkingowego na koszt właściciela. 
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4. Użytkownik, ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub 

powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanie-

czyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu 

hamulcowego, płynu chłodniczego itp.). 

§ 7 

1. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Dyrektora szkoły w dniu 19.10.2011r. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia i stanowi  integralną część umowy najmu 

miejsca parkingowego. 


