Regulamin
korzystania z parkingu Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG
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I.

Definicje

W Regulaminie następujące określenia należy rozumieć, jak podano poniżej:
Instytut Sieci – państwowa osoba prawna, działająca, na podstawie ustawy o Sieci
Badawczej Łukasiewicz, pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik
Innowacyjnych EMAG;
Parking – teren będący w użytkowaniu wieczystym Instytutu Sieci, położony wokół
budynku należącego do Instytutu Sieci, zlokalizowanego przy ul. Leopolda 31 w
Katowicach wraz wewnętrzną drogą dojazdową do Parkingu z dwoma szlabanami
wjazdowymi, równoległą do drogi publicznej, odgrodzony od jezdni pasem zieleni i
szpalerem drzew;
Osoba uprawniona – pracownik lub gość/odbiorca/dostawca Instytutu Sieci lub
właściciel pojazdu, korzystającego z Parkingu na zasadach określonych w umowie
najmu zawartej z Instytutem Sieci, kierujący pojazdem, który wjechał na teren
Parkingu;
Dni robocze – dni kalendarzowe, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od
pracy.

II.

Parking Instytutu Sieci

1. Parking jest monitorowanym terenem niestrzeżonym.
2. Parking jest dozorowany wyłącznie w celu sprawdzenia przestrzegania przez
użytkowników Parkingu postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności na
potrzeby weryfikacji przez Instytut Sieci sposobu korzystania z Parkingu.
3. Szlabany wjazdowe mają na celu uniemożliwienie korzystania z Parkingu przez osoby
nieuprawnione.
4. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych do 1,5t użytkowanych
przez osoby uprawnione oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na
parkowanie.
5. Korzystanie z Parkingu w Dni robocze w godzinach od 5:30 do 19:30 oraz 1 listopada
jest dozwolone na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i nie wymaga
dodatkowej zgody dyrektora Instytutu Sieci.
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6. Pozostawianie pojazdu na Parkingu w innym czasie niż określony w ust. 5 Regulaminu
jest dozwolone pod następującym warunkiem:
a. w przypadku pracowników Instytutu Sieci wymaga się uzyskania zgody
dyrektora Instytutu Sieci, na zasadach określonych w wewnętrznych regulacjach
Instytutu Sieci;
b. w przypadku pozostałych Osób uprawnionych wymaga się złożenia w
sekretariacie Instytutu Sieci/na recepcji pisemnej informacji zawierającej
numery rejestracyjne pozostawianych pojazdów.
7. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej ma na celu ochronę mienia Instytutu Sieci i nie
stanowi podstawy zabezpieczenia dla pozostawionych pojazdów.
8. Instytut Sieci zastrzega sobie prawo do odmiennego zagospodarowania całości bądź
części terenu Parkingu w związku z organizacją konferencji i szkoleń, posiedzeń Rady
Instytutu Sieci oraz innych imprez okolicznościowych.
9. W dzień 1 listopada Parking jest udostępniany bezpłatnie dla osób odwiedzających
groby na cmentarzu znajdującym się naprzeciw budynku głównego, na zasadach
objętych niniejszym Regulaminem.

III.

Zasady wjazdu/wyjazdu z Parkingu

1. Wjazd na Parking/wyjazd z Parkingu ograniczają szlabany zamykane po każdym
przejeździe.
2. W trakcie przejazdu zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności.
3. Przy wjeździe i wyjeździe z Parkingu obowiązuje ruch prawostronny.
4. Uczestników ruchu obowiązują znaki znajdujące się w oznaczonych miejscach.
5. Na terenie parkingu obowiązuje prędkość do 20 km/h.

IV.

Zasady korzystania z Parkingu

1. Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na Parking lub pozostawienie pojazdu na Parkingu
wyraża zgodę na warunki korzystania z Parkingu, określone w niniejszym Regulaminie.
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2. Każdy użytkownik Parkingu jest zobowiązany do stosowania się do poleceń
pracowników obsługi recepcji i ochrony Instytutu Sieci oraz innych osób posiadających
uprawnienia w tym zakresie.
3. Pojazdów nie wolno pozostawiać w miejscach stwarzających zagrożenie dla innych
użytkowników Parkingu.
4. W obrębie Parkingu znajdują się wydzielone miejsca postojowe, dedykowane kadrze,
gościom oraz najemcom Instytutu Sieci. Użytkownicy Parkingu, nie będący
przedstawicielami żadnej z ww. grup, korzystają tylko z tych miejsc, które nie są
opisane.

V.

Odpowiedzialność za mienie

1. Pojazd pozostawiony na Parkingu powinien być odpowiednio zabezpieczony przez jego
użytkownika.
2. Poprzez pozostawienie pojazdu na Parkingu nie ma znamion zawarcia umowy
przechowania pojazdu w znaczeniu nadanym jej przez art. 835 i nast. Kodeksu
cywilnego, ani żadnej innej umowy, która zobowiązywałaby Instytut Sieci do
sprawowania pieczy nad pojazdem użytkownika.
3. Instytut Sieci nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku
kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu użytkownika, powstałe na terenie
Parkingu z winy użytkownika pojazdu, osób trzecich bądź działania siły wyższej.
4. Instytut Sieci nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe
użytkownika parkingu lub stanowiące wyposażenie pojazdu.
5. Użytkownik Parkingu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone
osobom trzecim i Instytutowi Sieci na terenie Parkingu (w tym uszkodzenia i
zanieczyszczenia).
6. W razie powstania szkody użytkownik Parkingu zobowiązany jest przed opuszczeniem
Parkingu do niezwłocznego poinformowania Instytutu Sieci o wynikłej szkodzie.
7. Koszty zawiązane z uszkodzeniem pojazdu lub systemu automatycznej obsługi Parkingu
z winy użytkownika pojazdu obciążają użytkownika.
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VI.

Działania zabronione na terenie Parkingu

Zabrania się:
1. wjazdu na Parking pojazdów przewożących materiały wybuchowe, łatwopalne lub
stwarzające niebezpieczeństwo dla innych użytkowników Parkingu lub ich mienia;
2. wjazdu na Parking osób trzecich, innych niż użytkownicy Parkingu;
3. wykonywania na terenie Parkingu takich czynności jak:
a. palenie tytoniu i używanie otwartego ognia,
b. picie alkoholu,
c. magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
d. tankowanie pojazdów,
e. pozostawienie pojazdów z uruchomionym silnikiem,
f.

parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami,

g. mycie i odkurzanie pojazdów,
h. wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju, jak również prowadzenie wszelkich
innych prac mogących zanieczyścić obszar Parkingu,
i.

prowadzenie pojazdu bez włączonych świateł mijania,

j.

pozostawianie w pojeździe dzieci lub zwierząt bez opieki,

k. prowadzenie jakichkolwiek akcji promocyjnych, działań handlowych lub
reklamowych bez uprzedniej zgody dyrektora Instytutu Sieci,
l.

parkowania na miejscach zarezerwowanych.
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