
 
 
 
 

 
 

 

Regulamin Parkingu 
 

Regulamin parkingu 
Przedszkola Miejskiego nr 5 

im. Juliana Tuwima 
ul. Dekerta 27/35 

 87-100 Toruń 
 

§1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z parkingu 
niedozorowanego będącego w zarządzie Przedszkola Miejskiego nr 5 
im. Juliana Tuwima w Toruniu, zwanej dalej „Zarządcą”.  
2. Parking jest parkingiem prywatnym, niestrzeżonym. Jest 
przeznaczony wyłącznie dla rodziców Przedszkola Miejskiego nr 5 im. 
Juliana Tuwima w Toruniu 
3. Parking jest czynny w godzinach od 06.00 do 16.30, od 
poniedziałku do piątku. Okres korzystania z parkingu ogranicza się 
do czasu niezbędnego do przekazania dziecka nauczycielkom w 
przedszkolu lub odbiór dziecka z przedszkola (tj. ok 30 min.).  
4. Z Parkingu mogą korzystać osoby, które mają zgłoszony  
numer rejestracyjny pojazdu w administracji przedszkola (np. 
dostawy, serwis, zaopatrzenie).  
5. Użytkownik Parkingu, który nie zgłosił swojego nr rejestracyjnego 
w administracji przedszkola, lub parkuje na miejscach parkingowych 
poza godzinami pracy przedszkola, może zostać obciążony karą 
finansową w wysokości 100 zł za każdą godzinę postoju na terenie 
Parkingu. Niezależnie od zastosowania kary finansowej określonej w 
zdaniu poprzednim, wobec Użytkownika Parkingu, który nie zgłosił 
swojego nr rejestracyjnego w administracji przedszkola, znajdują 
zastosowanie postanowienia § 7 Regulaminu.  
6. Brama wjazdowa na parking otwierana jest w godz. 6.00 - 10.00 
oraz 14.00 – 16.30 
 
§2. W rozumieniu niniejszego regulaminu:  
1. Użytkownikiem Parkingu jest osoba fizyczna faktycznie 
korzystająca z Parkingu (osoba kierująca pojazdem) lub właściciel 
pojazdu. W przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości 
kierującego pojazdem, za użytkownika uważa się w szczególności 
osobę kierującą pojazdem w chwili wyjazdu z Parkingu.  
2. Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie 
parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu.  
 
§3. 1. Poprzez wjazd na teren Parkingu następuje zawarcie przez 
użytkownika z Zarządcą, umowy najmu miejsca parkingowego na 
warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.  
2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu 
wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się 
do przestrzegania jego postanowień.  
3. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa w chwili wyjazdu 
użytkownika z Parkingu lub w czasie nie funkcjonowania Parkingu, 
określonym w §6 Regulaminu.  
 
§4. Na terenie Parkingu:  
1) 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.).  
2) Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami 
wyznaczonymi do parkowania. 
 3) Obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.  
4) Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu:  
- pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe 
oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć 
zagrożenie dla osób i mienia, za wyjątkiem pojazdów stanowiących 
własność (lub do których Zarządca posiada inny tytuł użytkowania) 
Zarządcy parkingu, bądź, którym udzielił on zgody na parkowanie  
- pojazdów pełniących funkcje obwoźnych sklepów, jeżeli ich celem 
byłoby prowadzenie działalności handlowej na parkingu (za 
wyjątkiem sytuacji, gdy taka działalność jest prowadzona za zgodą 
i wiedzą Właściciela lub Zarządcy parkingu).  
5) Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być 
unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, 
drzwi oraz bagażnik; Użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia  
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pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych (jeżeli 
Użytkownik opuszcza samochód).  
6) Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed 
kradzieżą.  
7) Na jednym miejscu parkingowym wyznaczonym dla samochodów 
osobowych dozwolone jest parkowanie dwóch motocykli.  
 
§5. 1. 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 
pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.  
2. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód 
komunikacyjnych i parkingowych dotyczących pojazdów i osób 
korzystających z Parkingu.  
 
§6. 1. Zarządca ma wyłączne prawo decydowania o zamknięciu 
i otwarciu Parkingu w terminach przez siebie ustalonych.  
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarządca może 
podjąć decyzję o okresowym wyłączeniu Parkingu z użytkowania lub 
zmianie czasu otwarcia Parkingu.  
 
§7.1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień 
niniejszego Regulaminu Zarządca może rozwiązać umowę najmu 
miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie 
natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla 
przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również 
poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu, bądź zastosowania blokady 
mechanicznej pojazdu.  
2. W przypadkach określonych w ust.1 Zarządca może podjąć kroki 
w celu usunięcia pojazdu z Parkingu oraz jego zabezpieczenia 
i przechowywania do czasu odbioru pojazdu przez Użytkownika oraz 
wniesienia opłaty dodatkowej w wysokości określonej odrębnymi 
przepisami.  
3. 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, płyny hamulcowego, płynu chłodniczego itp.).  
 
§8. Na terenie Parkingu zabronione jest:  
- palenie tytoniu  
- spożywanie alkoholu  
- zaśmiecanie  
- niszczenie urządzeń  
- naprawianie pojazdów  
- mycie, odkurzanie pojazdów  
- tankowanie pojazdów  
- używania otwartego ognia  
- parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami    
  powodującymi wycieki  
- wymiana lub uzupełnianie 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, 
- pozostawianie zwierząt w pojeździe. 
 
 


