
Regulamin Parkingu Niestrzeżonego 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z niestrzeżonego 
parkingu, zwanego dalej Parkingiem.	  

2. Właścicielem Parkingu jest Skarb Państwa i pozostaje w trwałym 
zarządzie Wojskowego Zarządu Infrastruktury.	  

3. Administratorem parkingu jest Parafia Garnizonowa Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Poznaniu.  	  

4. Korzystającym parkingu jest osoba fizyczna - kierująca pojazdem w 
chwili wjazdu bądź wyjazdu z Parkingu.	  

5. Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie 
Parkingu przeznaczona na parkowanie pojedynczego pojazdu.	  

§ 2 

1. Każdy Korzystający poprzez wjazd pojazdem na teren Parkingu wyraża 
zgodę na warunki niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do 
przestrzegania jego postanowień.	  

2. Korzystający uprawnieni są do parkowania pojazdów w miejscach do 
tego przeznaczonych z wyjątkiem miejsc oznaczonych przez 
Administratora jako zarezerwowane.	  

§ 3 

1. Parking jest czynny dla osób, które uczestniczą w nabożeństwach 
liturgicznych w sobotę w godzinach 17:30 – 19:00 oraz w niedzielę i 
uroczystości w godzinach 7:30 – 13:30 i 18:30 – 20:00. 	  

2. Parking może być także otwierany na wcześniejszą prośbę zgłoszoną 
telefonicznie (tel. 727 018 923) lub osobiście Administratorowi przez 
zamawiających Msze św. pogrzebowe lub ślubne albo biorących udział w 
innych okolicznościowych uroczystościach.	  

3. Poza okolicznościami opisanymi powyżej w ust. 1 i 2 z Parkingu mogą 
korzystać Żołnierze i Pracownicy Resortu Obrony Narodowej oraz 
funkcjonariusze innych służb mundurowych. Prośbę o skorzystanie z 
Parkingu należy wcześniej zgłosić w sposób opisany powyżej ust. 2. 	  

4. Korzystający, o których mowa w ust. 3, mają obowiązek umieszczenie w 
widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu przepustki wjazdowej 
odpowiedniej jednostki organizacyjnej Resortu Obrony Narodowej lub 
jednostki organizacyjnej resortu spraw wewnętrznych.	  



5. Administrator Parkingu zastrzega sobie możliwość wydawania przepustek 
umożliwiających korzystanie z Parkingu dla upoważnionych osób.   	  

6. Administrator  Parkingu ma wyłącznie prawo do decydowania o 
zamknięciu i otwarciu Parkingu w innych terminach i okolicznościach niż 
określone powyżej w niniejszym paragrafie, jak również może 
zarządzić  okresowe wyłączeniu Parkingu z użytkowania.	  

§ 4 

1. Na terenie Parkingu:	  

a. Obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 roku 
poz. 110 ze zm.);	  

b. Zakazane jest parkowanie pojazdów poza miejscami 
parkingowymi;	  

c. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h;	  

d. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących 
materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne 
materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenia dla osób i 
mienia, za wyjątkiem pojazdów, którym Administrator udzielił 
zgody na wjazd;	  

e. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być 
unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, zgaszone światła, 
zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik. Korzystający zobowiązany 
jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń 
teleinformatycznych;	  

f. Korzystający  we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed 
kradzieżą.	  

2. Na terenie parkingu zabrania się:	  

a. Postoju pojazdów poza wymienionymi w § 3, ust. 1, 2 i 3;	  

b. Palenia papierosów i spożywania alkoholu;	  

c. Mycia i sprzątania pojazdów;	  

d. Naprawiania pojazdów;	  

e. Pozostawiania dzieci w pojeździe;	  

f. Pozostawiania zwierząt w pojeździe;	  

g. Zanieczyszczania Parkingu;	  



h. Niszczenia infrastruktury Parkingu łącznie z ogrodzeniem i 
zaporami wjazdowymi.	  

§ 5 

Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone 
właścicielowi Parkingu, Administratorowi lub osobom trzecim na terenie 
Parkingu. 

§ 6 

1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe 
w wyniku działania siły wyższej, kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia 
pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również rzeczy w nich 
pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.	  

2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód komunikacyjnych 
dotyczących pojazdów lub osób przebywających na terenie Parkingu 
spowodowanych działaniem innych Korzystających lub osób trzecich.	  

§ 7 

1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego 
regulaminu Zarządca może zastosować środki niezbędne dla 
przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez 
usunięcie pojazdu z Parkingu na koszt Korzystającego oraz wezwanie 
Żandarmerii Wojskowej lub innych organów porządkowych.	  

2. Administrator jest  upoważniony do usunięcia pojazdu z Parkingu w razie 
zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia.	  

§ 8 

1. Kontrola przestrzegania Regulaminu  przeprowadzana jest na terenie 
całego Parkingu przez osoby upoważnione przez Administratora.	  

2. Korzystający mają obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych 
przez osoby wymienione w ust. 1.	  

§ 9 

1. Regulamin jest publicznie dostępny i znajduje się na stronie internetowej 
www.parafiagarnizonowapoznan.pl.	  

2. Regulamin obowiązuje od dnia 7 stycznia 2020 r.	  
 
	  


