
 

 
ZARZĄDZENIE Nr 6/15 

Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie 
z dnia 30 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie określenia REGULAMINU PŁATNEGO PARKINGU 
NIESTRZEŻONEGO przy ul. Nadmorskiej 28 w Jarosławcu działka 259/5 

 
 
Na podstawie § 7 pkt 5 oraz § 8  pkt. 3 statutu Centrum Kultury i Sportu  
w Postominie, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXV/367/09 Rady Gminy 
Postomino z dnia 25 września 2009 roku w sprawie utworzenia Centrum Kultury  
i Sportu w Postominie i nadania statutu (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 78, poz. 2055), 
zarządzam co następuje. 

§ 1 

Wstęp do Regulaminu:  
 Stawki opłat za jednorazowe parkowanie na niestrzeżonym płatnym parkingu  
Przy ul. Nadmorskiej.  
 Stawki opłat za parkowanie:  
2 zł za 1 godzinę parkowania; 
5 zł za 3-6 godzin parkowania;  
10 zł za parkowanie powyżej 6 godzin; 
50 zł za 7 dni parkowania; 
100 zł za 14 dni parkingowych;  
150 zł za  20-30 dni parkingowych. 
Stawka dla motocykli i skuterów wynosi 50% stawki pod warunkiem zajęcia ½  
powierzchni stanowiska parkingowego. 
 

§ 2.  
Rozdz. I. Postanowienia ogólne  
  
1. Parking zarządzany jest przez Centrum Kultury i Sportu w Postominie i jest 
parkingiem płatnym niestrzeżonym.  
  
2. Parking czynny jest codziennie w godzinach 07.00 – 21.00  
3. Centrum zastrzega sobie możliwość okresowego zamknięcia parkingu. 
 
 
3. Parking przeznaczony jest do parkowania motocykli i skuterów, oraz samochodów  
osobowych pod warunkiem uiszczenia opłaty jak we wstępie.  
  
5. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu i parkowania pojazdów 
przewożących materiały łatwopalne i wybuchowe.  



  
6. Do korzystania z parkingu uprawnieni są użytkownicy pojazdów, którzy nabyli 
płatny bilet parkingowy wg stawek jak we wstępie do niniejszego Regulaminu.  
  
7. Osobom w stanie nietrzeźwym, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub 
na pozostawanie pod działaniem środków psychotropowych, obsługa parkingu może  
odmówić wjazdu na parking.  
  
8. Wysokość opłat parkingowych zawarta jest w cenniku, który wywieszony jest w 
miejscu widocznym na parkingu oraz znajduje się do wglądu u obsługi parkingu.  
  
9. Powoływanie się na nieznajomość postanowień niniejszego regulaminu jest 
prawnie bezskuteczne.  
  
10. Centrum Kultury i Sportu w Postominie nie odpowiadają za szkody powstałe na  
parkingu w wyniku kradzieży, włamania, uszkodzenia przez osoby trzecie. Centrum  
nie realizuje usługi strzeżenia parkingu i pojazdów na nim pozostawionych.  
  
11. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania sił natury  
oraz nieprzestrzegania przez korzystającego z parkingu postanowień niniejszego  
regulaminu.  
  
12. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy 
kodeksu drogowego oraz maksymalna prędkość do 10 km/h.  
  
13. Użytkownik parkingu jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa 
drogowego oraz respektowania zasad organizacji ruchu i pozostałych warunków 
korzystania z parkingu.  
  
14. Centrum upoważnione jest do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienia 
nagłego i uzasadnionego zagrożenia lub niestosowania się do niniejszego 
regulaminu i nieprzestrzegania okresów zamknięcia parkingu.  
  
15. Na parkingu zabronione jest prowadzenie napraw, mycie, odkurzanie pojazdu, 
wymiana płynu chłodzącego, paliwa lub oleju, jak również zanieczyszczanie 
parkingu.  
 

§ 3.  
 
 

Uiszczanie opłat parkingowych  
 1. Opłaty parkingowe uiszczane są gotówką bezpośrednio u obsługi parkingu.  
2. Opłaty parkingowe uiszczane są w postaci jednorazowej wnoszonej przy wjeździe   
     na parking.  

                                                                                                                                           


