
REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJOWYCH 
W WIELOSTANOWISKOWYM GARAŻU PODZIEMNYM  

CENTRUM KULTURALNO – ARTYSTYCZNEGO W KOZIENICACH 
 

Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z garażu podziemnego (dalej zwanym 
„garażem”) Centrum Kulturalno – Artystycznego (dalej zwanym „CKA”) przez jego 
klientów, pracowników oraz osoby im towarzyszące (dalej zwanych „Użytkownikami”). 
 

§ 1 
PRZEPISY OGÓLNE 

1. Garaż stanowi mienie Gminy Kozienice. 
2. Na podstawie stosownych umów podmiotem zarządzającym garażem jest Kozienicki 

Dom Kultury im. B. Klimczuka (dalej zwanym „KDK”). 
3. Liczba miejsc postojowych w garażu wynosi 82, z tego 2 miejsca wydzielone są dla osób 

niepełnosprawnych. Miejsca te są wyraźnie oznakowane.  
4. Garaż czynny jest codziennie w godzinach 9.00 – 21.00. 
5. Garaż przeznaczony dla Użytkowników jest niestrzeżony, bezpłatny i objęty 

monitoringiem. Dostępny jest dla samochodów osobowych o wysokości 
nieprzekraczającej 2m i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. 

6. Na terenie garażu zabrania się parkowania pojazdów z instalacją LPG. 
7. W garażu działa elektroniczny system informacji o wolnych miejscach postojowych. 
8. Każdy Użytkownik poprzez wjazd na teren garażu akceptuje warunki niniejszego 

Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
 

§ 2 
WARUNKI KORZYSTANIA Z GARAŻU 

1. Użytkownicy miejsc postojowych parkują pojazdy tylko w wyznaczonych miejscach  
w sposób nieutrudniający jazdy i parkowania pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie.  

2. W pozostałych nieoznaczonych miejscach wprowadza się całkowity zakaz parkowania. 
3. Na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych mogą parkować wyłącznie 

Użytkownicy posiadający ważną kartę parkingową, zgodną ze wzorem stanowiącym 
załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30.03.2004r. w sprawie 
wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących  
się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób, umieszczoną każdorazowo 
w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu. 

4. Poruszanie się pojazdami na terenie garażu dozwolone jest tylko zgodnie z kierunkiem 
ruchu wyznaczonym przez właściwe oznaczenia i kierunkowskazy. 

5. Na terenie garażu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h. 
 

  



§ 3 
OBOWIĄZKI PARKUJĄCEGO 

Użytkownicy zobowiązani są do: 
1. Nie uruchamiania i poruszania się po garażu pojazdem mechanicznym będąc pod 

wpływem alkoholu i/lub środków odurzających. 
2. Zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób trzecich  

oraz stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń. 
3. Utrzymania pojazdu w dobrym stanie technicznym dla zapobieżenia wyciekom oleju 

i nadmiernej toksyczności spalin. 
4. Nie parkowania na przejściach i wjeździe. 
5. Nie zakłócania porządku publicznego. 
6. Posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu. 
7. Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.  
8. Niezwłocznego zaalarmowania Państwowej Straży Pożarnej ( tel. 998 lub  

tel. alarmowego 112) w przypadku zauważenia pożaru. 
9. Niezwłocznego powiadomienia pracowników Działu Technicznego o zauważonych 

zagrożeniach bezpieczeństwa. 
10. Na ciągach jezdnych i pieszych obowiązują odpowiednio przepisy ustawy z dnia  

20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, oznakowanie pionowe i poziome. 
Niezależnie od powyższego każdy Użytkownik pojazdu zobowiązany jest  
do stosowania się do poleceń pracowników Działu Technicznego i służby ochrony. 

 
§ 4 

ZACHOWANIA ZABRONIONE 
Zabrania się na terenie garażu w szczególności:  
1. Palenia wyrobów tytoniowych oraz używania otwartego ognia,  spożywania alkoholu 

i środków odurzających. 
2. Magazynowania paliw, substancji i materiałów łatwopalnych, pustych pojemników  

po paliwie. 
3. Tankowania pojazdów. 
4. Pozostawienia pojazdów z uruchomionymi silnikami. 
5. Parkowania pojazdów z nieszczelnymi układami (np. paliwowym, olejowym, 

hydraulicznym lub innym). 
6. Mycia, odkurzania pojazdów, suszenia za pomocą jakichkolwiek grzałek, wymiany 

wody chłodzącej, paliwa lub oleju oraz dokonywania jakichkolwiek napraw w obrębie 
miejsc postojowych. 

7. Prowadzenia pojazdu bez włączonych świateł mijania. 
8. Wykorzystywania miejsc postojowych do innych celów niż parkowanie pojazdów 

samochodowych. 
9. Zaśmiecania garażu. 
10. Pozostawiania pojazdów w garażu poza godzinami jego otwarcia. 
 
  



§ 5 
PRZEPISY PORZĄDKOWE 

1. KDK ma prawo i obowiązek podjąć działania porządkowe przewidziane w niniejszym 
Regulaminie wobec osób nieuprawnionych do wjazdu na teren garażu  
lub korzystających z niego niezgodnie z zasadami. 

2. W przypadku, jeżeli Użytkownik zaparkuje pojazd w sposób utrudniający ruch  
na terenie garażu lub zagrażający bezpieczeństwu osób trzecich, pozostawi pojazd 
poza godzinami otwarcia CKA, bądź w inny sposób naruszy postanowienia niniejszego 
Regulaminu, KDK jako podmiot zarządzający może wezwać odpowiednie służby w celu 
odholowania pojazdu na wyznaczony w tym celu parking na koszt Użytkownika. 

3. W przypadku określonym w ust. 2 Użytkownik wyraża zgodę na odholowanie pojazdu 
na koszt i ryzyko osoby nim władającej. 

 
§ 6 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
1. Podmiot zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe 

w mieniu pozostawionym w garażu, a w szczególności za kradzież, zniszczenia  
lub uszkodzenia pojazdu, powstałe z winy innych Użytkowników, osób trzecich bądź 
działania siły wyższej, jak również nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione  
w pojeździe rzeczy. 

2. Właściciel pojazdu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone 
osobom trzecim, wynikające z niezachowania ostrożności podczas parkowania  
i poruszania się pojazdem oraz zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych  
z usuwaniem szkód wyrządzonych zarówno przez niego, jak i przez osobę, której 
pojazd udostępnił.  

  
§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Podmiot zarządzający zastrzega sobie prawo czasowego zamykania garażu lub jego 

części. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
3. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Kozienickiego Domu Kultury 

im. Bogusława Klimczuka. 
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 roku. 


