
 

 

 

                                                                                                                       Załącznik Nr 18  

 

    Do Uchwały Nr 13/2012 Zarządu 

                                                                                                                                            Kaszubskiego Centrum  

                                                                                                                                                  Sportowo-Rekreacyjnego  

                                                                                                                                       z dnia 12.12.2012 r. 

 

REGULAMIN 

parkingu niestrzeżonego  

w Kompleksie Rekreacyjnym Kaszubskiego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego  

Spółka z o.o. „AQUA Centrum” w Kościerzynie 

 
§1 

Postanowienia ogólne 

1. Parking jest integralną strefą kompleksu zarządzanego przez Kaszubskie Centrum 

Sportowo – Rekreacyjne Spółka z o.o., ul. Hallera 2 w Kościerzynie. 

2. Przez Zarządcę Parkingu należy rozumieć Kaszubskie Centrum Sportowo – 

Rekreacyjne Spółka z o.o., ul. Hallera 2 w Kościerzynie. 

3. Przez Użytkownika pojazdu należy rozumieć właściciela pojazdu lub osobę przez 

niego upoważnioną do jego użytkowania. 

4. Użytkownik pojazdu wjeżdżając na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki 

niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania jego 

postanowień. 

5. Parking jest monitorowany. Nagrania z zapisu kamer mogą zostać wykorzystane 

do ustalenia odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników pojazdów, którzy 

nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu. 

 

§2 

 

Zasady korzystania z parkingu 

 

1. Z parkingu mogą korzystać bezpłatnie wyłącznie klienci korzystający z usług 

kompleksu KCSR Spółka z o.o. w Kościerzynie oraz jego pracownicy. 

2. Parking jest niestrzeżony i czynny dla klientów w godzinach otwarcia kompleksu. 

3. Parking posiada wydzielone miejsca postojowe dla: 

a) autobusów i mikrobusów – 4 stanowiska, 

b) samochodów osób niepełnosprawnych – 2 stanowiska, 

c) samochodów służbowych oraz prywatnych pracowników wykorzystywanych 

jako pojazdy służbowe – 4 stanowiska, 

d) samochodów osobowych klientów – 109. 

4. Miejsca parkingowe wymienione w pkt. 3 są odpowiednio oznakowane znakami 

pionowymi i poziomymi. 



5. Pojazdy mogą być parkowane tylko na oznaczonych do tego celu miejscach 

postojowych.  

6. Zabronione jest: 

a) parkowanie pojazdów na oznakowanych drogach pożarowych oraz 

blokujących dojazd do niej, 

b) parkowanie pojazdów na placu manewrowym w sposób utrudniający lub 

blokujący ruch pojazdów na terenie parkingu, 

c) w miejscach, w których zaparkowanie pojazdu może powodować zagrożenie 

dla ruchu pojazdów, osób lub mienia. 

d) parkowanie samochodów osobowych w miejscach wyznaczonych dla 

autobusów, 

e) parkowanie pojazdów bez wymaganych uprawnień w miejscach dla osób 

niepełnosprawnych, 

f) parkowanie pojazdów przez osoby nieupoważnione w miejscach 

przeznaczonych dla pojazdów służbowych KCSR Spółka z o.o. 

7. Zarządca Parkingu jest uprawniony w sytuacjach wymienionych w pkt. 6, w 

przypadku bezpośredniego wpływu tych sytuacji na bezpieczeństwo osób lub 

mienia, do odholowania pojazdu na parking strzeżony na koszt i ryzyko 

Użytkownika pojazdu korzystającego z parkingu. 

8. Do parkowania pojazdów w miejscach przeznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych uprawnieni są wyłącznie Użytkownicy posiadający ważną 

kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych umieszczoną każdorazowo w 

widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu. 

9. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, 

mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi i bagażnik oraz 

wyłączone urządzenia radiofoniczne w pojeździe.  

10. Użytkownik pojazdu we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed 

kradzieżą. 

11. Parking na wjeździe jest oznakowany znakiem drogowym D-52 „Strefa ruchu” i 

znakiem B-43 określającym maksymalna prędkość poruszania się pojazdów w 

strefie do 5 km/h oraz na wyjeździe znakiem drogowym D-53 „Strefa ruchu – 

wyjazd” i znakiem B-44 wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości  oraz obowiązują 

na nim przepisy prawa o ruchu drogowym. 

12. Użytkownik pojazdu kierujący nim po terenie parkingu jest zobowiązany do 

przestrzegania znaków drogowych i innych warunków korzystania z parkingu oraz 

do stosowania się do wskazówek pracowników kompleksu. 

13. Na terenie parkingu zabrania się: 

a) palenia tytoniu i używania otwartego ognia, 

b) picia alkoholu, 

c) tankowania pojazdów paliwem, 

d) pozostawiania pojazdów z uruchomionym silnikiem, 

e) parkowania pojazdów z nieszczelnymi układami, 

f) wjazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, w szczególności  

łatwopalne, żrące, wybuchowe etc., jeżeli znajdujący się w nich materiał niebezpieczny 

nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

g)  mycia i odkurzania pojazdów, wymiany płynu chłodzącego, paliwa, oleju, 

h) prowadzenia pojazdu bez włączonych świateł mijania, 

i) jazdy jednośladami między pojazdami pozostawionymi na parkingu, w tym 

celowego pozostawiania śladów opon z tzw. „palenia gumy”, 

j)  jazdy na rolkach i deskorolkach. 



k) korzystania z parkingu przez osoby niebędące klientami lub pracownikami 

kompleksu KCSR Spółka z o.o. w Kościerzynie. 

14. Zarządca Parkingu jest uprawniony do nakazania natychmiastowego 

opuszczenia terenu parkingu osobom niestosującym się do zakazów 

wymienionych w pkt. 13. 

 

 

§3 

Odpowiedzialność 

 

1. Zarządca Parkingu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w 

wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu Użytkownika powstałe na 

terenie parkingu z winy Użytkownika pojazdu, osób trzecich bądź działania siły 

wyższej.  

2. Zarządca Parkingu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w 

pojeździe Użytkownika lub stanowiącego wyposażenie jego pojazdu. 

3. Poprzez pozostawienie pojazdu na parkingu Użytkownik pojazdu nie zawiera z 

Zarządcą parkingu umowy przechowania pojazdu, ani żadnej innej umowy, 

która zobowiązywałaby go do sprawowania pieczy nad pojazdem Użytkownika. 

4. Użytkownik pojazdu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody 

wyrządzone osobom trzecim i Zarządcy Parkingu (w tym uszkodzenia i 

zanieczyszczenia). W razie powstania szkody Użytkownik pojazdu jest 

zobowiązany przed opuszczeniem parkingu do niezwłocznego poinformowania 

Zarządcy Parkingu o wynikłej szkodzie. 

5. O każdym przypadku nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień 

niniejszego Regulaminu, spełniającym znamiona czynu zabronionego, Zarządca 

Parkingu zawiadomi właściwe organy ścigania. 

6. Wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu parkingu bądź 

działań Użytkowników niezgodnych z zapisami niniejszego regulaminu należy 

zgłaszać bezpośrednio pracownikom obsługi kompleksu. 

 

 

 

Prezes KCSR 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

- Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r, Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). 


