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Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS 

Kapitał zakładowy (opłacony w całości): 7.705.500 zł 

 KRS 0000047360 Regon 639579212 NIP 777-23-66-029 

Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu 

nr 1/09/2015 z dnia 01.09.2015 

 

Regulamin parkingu bezpłatnego, niestrzeżonego przy ul. Poznańskiej w Koziegłowach 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Parking jest parkingiem bezpłatnym, niestrzeżonym. 

2. Szlabany parkingu otwierane są z użyciem karty. 

3. Parking jest przeznaczony wyłącznie dla samochodów osobowych stanowiących własność głównych najemców 

i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w budynkach położonych na os. Leśnym 23, 24, 25, 26, 27, 28 i 

29 posiadających ważną kartę parkingową. 

4. Karta parkingowa wydawana jest głównemu najemcy. 

5. W przypadku udostępnienia przez głównego najemcę karty osobie zgłoszonej do wspólnego zamieszkania, 

główny najemca ponosi odpowiedzialność za sposób korzystania z parkingu przez tę osobę. 

6. Do każdego gospodarstwa domowego zostaje przypisana jedna karta, nie ma możliwości wydania dwóch lub 

więcej kart. 

7. Najemca i osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania mają prawo do korzystania z parkingu od momentu 

zawarcia umowy najmu do dnia jej zakończenia. 

8. Miejsca parkingowe nie są przypisane do konkretnych użytkowników. 

9. Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za szkody zaistniałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub 

uszkodzenia pojazdu powstałe na jego terenie z winy innych użytkowników, osób trzecich bądź działania siły 

wyższej, nie ponosi także odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie rzeczy pozostawionych w pojazdach lub 

stanowiących ich wyposażenie. 

10. Nagrania z monitoringu zainstalowanego na parkingu udostępniane są wyłącznie policji, straży gminnej i 

innym upoważnionym podmiotom. 

 

Zasady korzystania z parkingu 

 

1. Na terenie parkingu obowiązują przepisy ruchu drogowego. 

2. Pojazdy wolno parkować tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych. 

3. Parkować należy pośrodku wyznaczonych miejsc parkingowych w sposób nie utrudniający korzystania z 

parkingu innym osobom. 

4. Użytkownik pojazdu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim i 

właścicielowi parkingu.  

5. Na terenie parkingu zabronione jest prowadzenie napraw pojazdów, mycie, odkurzanie, wymiana i 

uzupełnianie płynów, paliwa i oleju oraz zanieczyszczanie parkingu. 

6. Nieużytkowane pojazdy zajmujące miejsca postojowe będą usuwane z parkingu na koszt właściciela.  

7. Właściciel parkingu może czasowo lub bezterminowo pozbawić posiadacza karty prawa do korzystania z 

parkingu w przypadku: 

 udostępnienia karty osobom nieupoważnionym, 

 stwierdzenia, że z użyciem tej samej karty z parkingu korzystał w tym samym czasie więcej niż jeden pojazd, 

 korzystania z parkingu w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, 

 naruszania obowiązujących przepisów. 

 


