
 

REGULAMIN PARKINGU 
przy Przedszkolu „RADOSNY ZAKĄTEK” 

w Gdańsku przy ul. Warszawskiej 153 

 

 

 

§1 
Wjazd na teren przedszkola jakimkolwiek pojazdem mechanicznym oznacza akceptacje 

postanowień niniejszego regulaminu. Regulamin dotyczy wszelkich dróg, placów i parkingów 

na terenie przedszkola Radosny Zakątek w Gdańsku przy ul. Warszawskiej 153 zwanych dalej 

PARKINGIEM. 

 

§2 
Zarządcą PARKINGU jest: Przedszkole Niepubliczne „Radosny Zakątek” Barbara Budzan-

Piekara NIP: 5831118818. 

 

§3 
PARKING jest parkingiem niestrzeżonym, prywatnym na terenie którego obowiązują zasady 

ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.). 

 

§4 
PARKING jest objęty monitoringiem wizyjnym. Zarządcą danych pochodzących z monitoringu 

w rozumieniu przepisów RODO jest zarządca PARKINGU. 

 

§5 
PARKING czynny jest w godzinach pracy przedszkola. Pozostawiania pojazdu poza godzinami 

otwarcia przedszkola jest niedozwolone. 

 
§6 

Prędkość maksymalna poruszania się pojazdami po PARKINGU wynosi 10 km/h. 

 
§7 

PARKING jest przeznaczony dla pojazdów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie 

przekraczającej 3,5 tony, których użytkownikami są: pracownicy przedszkola, klienci 

przedszkola, potencjalni klienci przedszkola oraz kontrahenci związani z przedszkolem. 

Parkowanie pojazdu jest możliwe tylko i wyłącznie na czas załatwiania spraw w przedszkolu 

(np. odprowadzenie/odebranie dziecka, spotkanie z nauczycielem/dyrektorem itp.) 

 

§8 
Parkowanie możliwe jest jedynie w wyznaczonych miejscach (PARKING posiada 19 miejsc 

postojowych).  

 
§9 

Na terenie całego PARKINGU wyłączne pierwszeństwo maja piesi przed pojazdami. 

 
§10 

Zarządca zastrzega prawo do wyłączenia z użytkowania PARKINGU bez podania przyczyny. 



 
 

§11 
Każdorazowo, użytkownik, wjeżdżając na PARKING pojazdem przyjmuje na siebie całkowitą 

odpowiedzialność za korzystanie z PARKINGU oraz infrastruktury towarzyszącej. Użytkownik 

pojazdu wjeżdżając na PARKING ocenia jego stan oraz, na własną odpowiedzialność, 

decyduje się na skorzystanie z PARKINGU. Zarządca zastrzega, że w wyjątkowych sytuacjach 

PARKING może nie zostać odpowiednie przygotowany do użytkowania. 

 

§12 
Odpowiedzialność za pojazd na terenie PARKINGU ponosi użytkownik pojazdu przez cały 

czas przebywania pojazdu na PARKINGU, również w sytuacji gdy użytkownik opuści pojazd. 

Pojazd pozostawiony na PARKINGU (zaparkowany) musi zostać należycie zabezpieczony 

przez użytkownika (np. prawidłowo unieruchomiony) tak aby nie stwarzał zagrożenia dla 

innych użytkowników PARKINGU. 

 
§13 

Za zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą i włamaniem odpowiada użytkownik pojazdu. 

 
§14 

Zabrania się wjazdu na PARKING pojazdem: 

• z nieszczelnym układem powodującym wyciek płynów eksploatacyjnych, 

• ciężarowym lub innym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, 

 
§15 

Na terenie PARKINGU zabrania się: 

• prowadzenia jakichkolwiek napraw pojazdów, 

• czyszczenia, sprzątania, odkurzania pojazdu (poza czyszczeniem elementów pojazdu 

wymaganych prawem do zachowania w czystości), 

• tankowania pojazdu, 

• wjeżdżania pojazdami na chodniki, ciągi piesze, zieleń itp., 

• pozostawiania pojazdu poza miejscami wyznaczonymi, 

• wymiany lub uzupełniania płynów w pojazdach (cieczy chłodzącej, oleju itp.), 

• działanie niezgodne z przepisami BHP i PPOŻ, 

• zachowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające 

korzystanie z PARKINGU, 

• prowadzenie handlu obwoźnego, obnośnego, rozprowadzanie prospektów i ulotek, 

 

§16 

Każde zniszczenie na terenie PARKINGU oraz infrastruktury towarzyszącej dokonane przez 
pojazd lub użytkownika parkingu musi zostać zgłoszone zarządcy PARKINGU lub 
pracownikom przedszkola. Zarządca ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów naprawy 
powstałej szkody od użytkownika PARKINGU. 
 

§17 
Nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu może spowodować naliczenie kary 

przez zarządcę PARKINGU w wysokości 500zł (słownie: pięćset złotych). 

 
 


