Załącznik Nr 7/2015 do Uchwały Nr XI/91/2015
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 06.10.2015r.
REGULAMIN NIESTRZEŻONEGO PŁATNEGO PARKINGU
1. Regulamin niniejszy określa zasady i tryb korzystania z parkingu niestrzeżonego.
2. Teren parkingu stanowi integralną część Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu zwanego dalej parkingiem.
3. Parkingiem zarządza Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu zwanym w dalszej części regulaminu - GOTiS.
4. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren niestrzeżonego płatnego parkingu akceptuje
postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego jego przestrzegania.
5. Parking jest niestrzeżony i płatny.
6. W widocznym miejscu, przy wjeździe na teren parkingu znajduje się tablica informacyjna określająca warunki
korzystania z parkingu oraz aktualnie obowiązującą stawkę opłaty za korzystanie z parkingu.
7. Pozostawienie pojazdu na parkingu nie ma znamion zawarcia umowy przechowania, w znaczeniu nadanym
jej przez art. 835 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.).
8. Posiadacz pojazdu zostawiając go na parkingu najmuje jedynie wybrane przez siebie miejsce postojowe.
9. Elementy ogrodzenia parkingu, w szczególności barierki, płoty, mają na celu wyłącznie uniemożliwienie
korzystania z parkingu bez wniesienia stosownej opłaty.
10. Opłata za zajęcie miejsca postojowego na parkingu pobierana jest przez wyznaczonego pracownika na
podstawie obowiązującego cennika w dniu wjazdu pojazdu na teren parkingu.
11. Opłata za zajęcie miejsca postojowego pobierana jest w momencie wjazdu pojazdu na parking.
12. Parking jest strefą ruchu i na jego terenie obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o
ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).
13. Osoba korzystająca z parkingu zobowiązana jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i
poziomych oraz stosowania się do nakazów obsługi oraz ochrony.
14. W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie i ustawiać
pojazd w taki sposób aby nie zastawić wyjazdu innym pojazdom.
15. Na terenie parkingu, drogach wjazdowych i wyjazdowych z parkingu zabronione jest:
a. naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, jak również wymiana lub uzupełnianie płynów
eksploatacyjnych, w szczególności takich jak płyny chłodzące, paliwa lub oleje,
b. parkowanie na drodze dojazdowej lub w sposób utrudniający korzystanie z parkingu innym użytkownikom,
c. poruszanie się pojazdem po terenie parkingu w celu innym niż dojazd do miejsca postoju lub wyjazd z
parkingu,
d. prowadzenie handlu oraz innych czynności usługowych lub komercyjnych.

16. Użytkownicy parkingu zobowiązani są do:
a. zachowania na terenie parkingu czystości,
b. przestrzegania przepisów ppoż. i sanitarnych,
c. podporządkowania się poleceniom pracowników GOTiS, obsługi lub ochrony, odpowiadających za
bezpieczeństwo i porządek.
17. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać do GOTiS pisemnie,
telefonicznie 62 761 50 63 lub osobiście.

