
ZBIORNIK WODNY „ŁYSINA” 
 

REGULAMIN PŁATNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH 
 

1. Właścicielem płatnych miejsc postojowych jest Gmina Bieruń, 43-150 Bieruń ul. Rynek 14. 
2. Miejsca postojowe stanowią integralną część zbiornika wodnego „ Łysina”. 
3. Terenem zarządza Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji zwany dalej BOSiR, 43-150 Bieruń ul. Rynek 14, tel. (32) 307-42-17, (032) 307-22-

17. 
4. Miejsca postojowe są płatne, niestrzeżone. 
5. Płatne miejsca postojowe przeznaczone są dla samochodów osobowych i pojazdów jednośladowych. 
6. Miejsca postojowe dostępne są całodobowo; opłata pobierana jest w okresie: czerwiec-wrzesień, w godzinach od 10:00 do 18:00. 
7. Ustala się stawkę za korzystanie z miejsc postojowych: opłata dzienna – 5 zł. Opłata pobierana jest w momencie wjazdu na miejsce 

postojowe.                     
Bilet parkingowy należy umieścić w widocznym miejscu, na desce rozdzielczej, za przednią szybą i okazać przy wyjeździe. 

8. W widocznym miejscu, przy wjeździe na teren miejsc postojowych znajduje się tablica informacyjna z regulaminem. 
9. Pobranie biletu lub wjazd na teren miejsc postojowych poza godzinami płatnymi jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

regulaminu                 
i zobowiązaniem się do ścisłego ich przestrzegania. 

10. Poprzez pozostawienie pojazdu na miejscu postojowym użytkownik pojazdu nie zawiera z Zarządcą umowy przechowania pojazdu, ani 
żadnej innej umowy, zobowiązującej zarządcę do sprawowania pieczy nad pojazdem użytkownika. 

11. BOSiR nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie płatnych miejsc postojowych pojazdów 
mechanicznych                    
  i rzeczy w nich pozostawionych. 

12. Pojazd pozostawiony na terenie miejsc postojowych powinien być zabezpieczony w sposób wymagany przepisami umów 
ubezpieczeniowych (powinien mieć wyłączony silnik, zamknięte drzwi i okna oraz zabezpieczone urządzenia dodatkowe tj. bagażniki, 
przyczepy). 

13. Użytkownik pojazdu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na terenie płatnych miejsc postojowych osobom 
trzecim lub Zarządcy (w tym: uszkodzenia i zanieczyszczenia). W razie powstania szkody, Klient zobowiązany jest przed opuszczeniem 
płatnych miejsc postojowych do niezwłocznego powiadomienia Zarządcy lub pracownika obsługi o spowodowanej szkodzie. 

14. Stan techniczny pojazdu nie powinien zagrażać otoczeniu. Ryzyko strat powstałych wskutek niesprawności technicznej pojazdu na terenie 
miejsc postojowych ponosi Klient. 

15. Osobom korzystającym z płatnych miejsc postojowych zabrania się: 
a) mycia, sprzątania, naprawy pojazdów oraz innych czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu, 
b) zaśmiecania terenu, 
c) wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się na miejscach postojowych, 



d) pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym Klientom z miejsca postoju, 
e) prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez zgody BOSiR, 
f) poruszania pojazdami z materiałami łatwopalnymi, żrącymi i wybuchowymi oraz innymi materiałami określonymi jako niebezpieczne, 
g) wykonywania rozruchu pojazdu za pomocą holowania (zaciągania). 
h) pozostawiania pojazdów z uruchomionym silnikiem, 
i) poruszania i parkowania pojazdów z defektami powodującymi wycieki płynów eksploatacyjnych, w tym w szczególności wycieki olejów, 

płynów: chłodniczego i hamulcowego, 
j) używania ognia otwartego. 

16. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie płatnych miejsc postojowych należy zachować szczególną ostrożność i poruszać 
się z prędkością nie większą niż 10 km/h, a także należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

17. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie płatnych miejsc postojowych - obowiązują zasady i przepisy określone ustawą Prawo o ruchu 
drogowym 

18. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych. Zarządca posiada wykupione ubezpieczenie OC 
deliktowe i kontraktowe obejmujące szkody powstałe w wyniku zadziałania osób trzecich oraz zdarzeń żywiołowych. 

19. Zarządca zastrzega sobie prawo usunięcia na koszt Klienta pojazdów, których Użytkownicy nie stosują się do obowiązującego regulaminu. 
 

 


