
 

Załącznik Nr 1 
do Regulaminu Obiektu Centrum Sportów Letnich  
i Wodnych Pogoria przy zbiorniku Pogoria III 

 

RREEGGUULLAAMMIINN  KKOORRZZYYSSTTAANNIIAA  ZZ  PPAARRKKIINNGGUU  PPRRZZYY  OOBBIIEEKKCCIIEE    

CCEENNTTRRUUMM  SSPPOORRTTÓÓWW  LLEETTNNIICCHH  II  WWOODDNNYYCCHH  PPOOGGOORRIIAA  PPRRZZYY  ZZBBIIOORRNNIIKKUU  PPOOGGOORRIIAA  IIIIII    

 

§§  11  

  

11..  Zarządcą parkingu jest jednostka budżetowa Gminy Dąbrowa Górnicza – Centrum 

Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej. 

22..  Korzystający z parkingu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed 

wjazdem na jego teren. 

 

§§  22  

 

Parking jest ogólnodostępny całodobowo, monitorowany przez system kamer wraz                                

z rejestracją obrazu, dozorowany przez służbę porządkową w trakcie organizowanych 

imprez masowych. Korzystanie z parkingu  jest bezpłatne. 

Na terenie obiektu  znajdują się kamery będące elementami  monitoringu wizyjnego, którego 

celem jest  zapewnienie porządku publicznego, bezpieczeństwa osób przebywających 

na terenie monitorowanym ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony 

mienia (art. 9a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym). 

 

§§  33  

 

Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki 

określone Regulaminem i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień. 

 

§§  44  

 

Zarządca parkingu oraz właściciel nieruchomości, na której parking się znajduje, nie ponoszą 

odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenia znajdujących się na terenie parkingu pojazdów, 

jak również nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w tych pojazdach. 

 

 

 



 

 

§§  55  

 

Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na parking samochodów ciężarowych oraz 

przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne niebezpieczne materiały                

i przedmioty. 

 

§§  66  

 

Parking posiada oznakowane miejsca do parkowania pojazdów osób niepełnosprawnych. 

 

§§  77  

 

Wszyscy użytkownicy parkingu zobowiązani są do parkowania pojazdów na wyznaczonych 

miejscach parkingowych, nie zasłaniania pojazdami wyznaczonych linii i oznakowań 

poziomych i nie tarasowania dróg przejazdu innym pojazdom. 

 

§§  88  

 

Wszyscy użytkownicy parkingu ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody 

majątkowe i osobowe oraz czyny zabronione na podstawie niniejszego Regulaminu                             

i powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

§§  99  

 

Na terenie parkingu obowiązuje maksymalna  dopuszczalna prędkość do 10 km/h a kierujący 

pojazdami zobowiązani są ponadto do przestrzegania obowiązujących przepisów ustawy 

Prawo o ruchu drogowym oraz wykonywania poleceń policji, straży miejskiej, straży 

pożarnej, służby porządkowej, zarządcy parkingu lub osób przez niego upoważnionych. 

 

§§  1100  

 

11..  Na terenie parkingu bezwzględnie zabrania się: 

a. używania otwartego ognia, 

b.  spożywania alkoholu, 

c. przywożenia i składowania w pojazdach paliw, substancji łatwopalnych i toksycznych 



oraz opróżnionych pojemników po takich substancjach, 

d. postoju pojazdu z włączonym silnikiem powyżej 1 miuty, 

e. parkowania pojazdów z nieszczelnym układem paliwowym, olejowym, chłodzącym 

lub innymi uszkodzeniami mogącymi powodować niszczenie parkingu, i zagorżenie 

dla mienia i innych użytkowników, 

f. mycia, naprawy, odkurzania pojazdów, 

g. wymiany płynów eksploatacyjnych pojazdu, 

h. innych czynności mogących mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne, 

22..  Handel obnośny, obwoźny, roznoszenie ulotek, organizowanie zgromadzeń, imprez 

sportowych i rozrywkowo – artystycznych na terenie parkingu jest dozwolone wyłącznie 

po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Zarządcy. 

 

§§  1111  

 

Na terenie parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo                    

o ruchu drogowym  oraz postanowienia Regulaminu. 

 

§§  1122  

 

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Zarządcy parkingu. 

 


