REGULAMIN PARKINGU DOZOROWANEGO - /NIESTRZEŻONEGO/
§1
Zarządcą parkingu jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Kamiennej Górze ul. Towarowa 43
§2
Użytkownikiem Parkingu jest osoba kierująca pojazdem faktycznie korzystająca z Parkingu, w przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości
kierującego pojazdem, za użytkownika uważa się w szczególności osobę kierującą pojazdem w chwili wyjazdu z Parkingu.
§3
Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu.
§4
Zawarcie umowy najmu miejsca parkingowego z Zarządcą, następuje przez zajęcie miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym
Regulaminie.
§5
Każdy kierujący pojazdem poprzez zajęcie miejsca parkingowego wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje
się do przestrzegania jego postanowień.
§6
Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu kierującego pojazdem z Parkingu.
§7
Na terenie Parkingu:
1) obowiązują zasady ruchu pojazdu zawarte w ustawie Prawo o ruchu drogowym
2) obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje
mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia oraz pojazdów, których gabaryty nie pozwolą na bezpieczne zaparkowanie na miejscu parkingowym.
§8
1)
2)
3)
4)

5)
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7)

Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon.
W czasie postoju na miejscu parkingowym zabronione jest pozostawianie w pojeździe zwierząt.
Na jednym miejscu parkingowym wyznaczonym dla samochodów osobowych dozwolone jest parkowanie dwóch motocykli.
Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania, rozboju itp.)
rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również rzeczy w nich znajdujących się
w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.
Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarządca może podjąć decyzje o okresowym wyłączeniu Parkingu z użytkowania lub zmianie godzin
otwarcia Parkingu.
Użytkownik 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.).

§9
Kierujący pojazdem we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.
§10
Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej oraz żywiołów. Kierujący pojazdem ponosi całkowite
ryzyko pozostawiania wewnątrz samochodu przedmiotów nie należących do wyposażenia pojazdu. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe w wyniku kradzieży, włamania, uszkodzenia przez osoby trzecie itp. Zarządca sprawuje dozór nad miejscami parkingowymi.
§11
Parking jest czynny całą dobę przez wszystkie dni w roku.
§12
W przypadku naruszenia przez kierującego pojazdem postanowień niniejszego Regulaminu Zarządca może rozwiązać umowę najmu miejsca
parkingowego w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez
usunięcie pojazdu z Parkingu.
§13
W przypadkach określonych w § 12 kierujący pojazdem zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z usunięciem pojazdu z Parkingu.
§14
Wysokość opłat za najem miejsca postojowego zawarta jest w cenniku dostępnym u dyspozytora w miejscu uiszczania opłat za parking /przy wjeździe
do zakładu/
§15
Na terenie Parkingu zabronione jest:
1) prowadzenia działalności handlowej i usługowej w ramach wykupionego miejsca parkingowego,
2)
palenie tytoniu,
3)
spożywanie alkoholu,
4)
zaśmiecanie,
5)
ustawianie pojazdów niezgodnie z wyznaczonymi miejscami,
6)
niszczenie urządzeń,
7)
naprawianie, mycie i odkurzanie pojazdów,
8)
tankowanie pojazdów,
9)
używanie otwartego ognia,
10) parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami powodującymi wycieki,
11) wymiana lub uzupełnianie płynów w pojazdach - cieczy chłodzącej, oleju itp.,
12) magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
13) działanie niezgodne z przepisami BHP i PPOŚ,
14) zachowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające korzystanie z Parkingu.
§16
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 r.

