
REGUAMIN PARKINGU PŁYWALNIA MIEJSKA „NAWA” SP. Z O.O. – PARKING 

MONITOROWANY 

 

1. Parking monitorowany, strzeżony w nocy, czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Bezobsługowy w pełni 

automatyczny. Obsługa parkingu dostępna w okresie wzmożonego wykorzystania parkingu lub awarii. 

2. Parking przeznaczony jest dla pojazdów osobowych, dostawczych, autobusów i motocykli. 

3. Opłaty obowiązujące na parkingu określa cennik na tablicy informacyjnej przy wjeździe na teren parkingu lub        

w biurze parkingu. 

4. Na parkingu obowiązują ogólne zasady ruchu zapisane w Kodeksie Drogowym. 

5. Klient powinien podporządkować się poleceniom obsługi parkingu. 

6. Na terenie całego parkingu obowiązuje zakaz otwartego ognia. 

7. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być należycie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczeniem, 

zapaleniem i uszkodzeniem. Ryzyko skutków ponosi klient. 

8. Pływalnia Miejska „NAWA” Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za podpalenie lub samospalenie pojazdów 

znajdujących się na parkingu. 

9. Na parkingu nie można przeprowadzać żadnych napraw. W przypadku awarii pojazdu, fakt ten należy 

niezwłocznie zgłosić obsłudze parkingu. Kontakt w kasie Pływalni Miejskiej „NAWA” Sp. z o.o. 

10. Czas wynikający z przebywania pojazdu na parkingu z takich przyczyn jak awaria, kontrola policyjna, nie jest 

podstawą do umniejszenia opłaty o ten czas. 

11. Na terenie parkingu mogą być wyznaczone zastrzeżone miejsca postojowe (tzw. koperty) tylko dla 

upoważnionych. 

12. Parkować można tylko w ramach przepisów Kodeksu Drogowego. Pływalnia Miejska „NAWA” Sp. z o.o. nie ponosi 

odpowiedzialności za uszkodzenie pojazdu w przypadku jego niewłaściwego zaparkowania. 

13. Zabrania się parkowania na trawnikach, skwerach i innych terenach zielonych, z wyjątkiem tych miejsc wyraźnie 

wyznaczonych do parkowania. 

14. Nieprawidłowo zaparkowane pojazdy, zagrażające bezpieczeństwu ruchu, utrudniające ruch na parkingu                   

w sposób opisany w p.14 będą wywożone lub przestawiane na koszt kierowcy. 

15. Opłata manipulacyjna za powyższe czynności to 150 zł. plus koszt holowania lub przestawienia. 

16. Przy wjeździe na parking Klient pobiera bilet, który należy zachować. Bilet ten upoważnia do wyjazdu po jego 

opłaceniu. 

17. Bezpłatny czas na korzystanie z parkingu to 15 minut. 

18. Wstęp na parking możliwy tylko za okazaniem aktualnego biletu lub karty abonenckiej. 

19. Bilet jest podstawą rozliczenia należności za czas parkowania i wydania pojazdu. 

20. Brak biletu przy wyjeździe wynikający z zagubienia, kradzieży lub innych przyczyn (np. wjazd za pojazdem 

poprzedzającym lub nie zabranie biletu przy wjeździe) traktowane jest tak samo jak jego zagubienie. 

21. Opłata za zagubiony bilet parkingowy wynosi 15 zł. w kasie parkometru w Pływalni Miejskiej „NAWA” Sp. z o.o. 

22. Na żądanie obsługi (ochrony) parkingu kierowca powinien okazać dowód rejestracyjny pojazdu. 

23. Przyjęcie na parking pojazdu z widocznymi uszkodzeniami uzależnione jest od decyzji obsługi parkingu. W takim 

przypadku ryzyko strat powstałych w związku z uszkodzeniem ponosi klient. 

24. Zaparkowany samochód powinien mieć szczelnie zamknięte okna, aby dostęp do wnętrza był niemożliwy. 

25. Za przedmioty pozostawione w pojeździe całkowitą odpowiedzialność ponosi klient. 

26. W przypadku zdarzeń objętych polisą OC lub ogniowa wszelkie roszczenia przenoszone są na ubezpieczyciela                    

w ramach zawartej z nim umów. 

27. W przypadku zaistniałej szkody roszczenia będą rozpatrywane tylko w przypadku zgłoszenia ich przed wyjazdem                  

z parkingu. 

28. Doładowania kart abonenckich odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. 

Obsługa parkingu ma 24 godziny na doładowanie karty abonenckiej. 

 

 


