
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKINGU PODZIEMNEGO ORAZ PARKINGU ZEWNĘTRZNEGO 
Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

§ 1
1.      Parking podziemny oraz parking zewnętrzny są częścią nieruchomości administrowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz położonej w Warszawie przy 
     ul. Potockiej 1.
2.      Parking podziemny, zwany dalej „garażem” oraz parking zewnętrzny zwany dalej „parkingiem”, czynne są w godzinach:
     1) niedziela – czwartek   05:45 – 23:15;
     2) piątek – sobota    05:45 – 01:15.
3.      Ruch pojazdów odbywa się z zachowaniem szczególnej ostrożności i zasady prawostronności.
4.      W garażu oraz na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości wszystkich pojazdów do 5 km/h.
5.      Ruch pieszy w garażu oraz na terenie parkingu odbywa się z zachowaniem szczególnej ostrożności.
6.      Do przebywania i poruszania się w garażu oraz na terenie parkingu uprawnieni są wyłącznie ich użytkownicy, pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz 
     (dalej: „OSiR”) oraz inne osoby uprawnione przez Dyrektora OSiR, których obecność w garażu oraz na terenie parkingu jest niezbędna.
7.      Każdy kierujący pojazdem zobowiązany jest stosować się do znajdujących się w garażu oraz na terenie parkingu znaków poziomych i pionowych.

§ 2
1.      Parkowanie na terenie garażu możliwe jest tylko dla:
     1) pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony i wysokości nie większej niż 2,0;
     2) motocykli i skuterów.
2.      Parkowanie na terenie parkingu możliwe jest dla:
     1) pojazdów samochodowych;
     2) motocykli i skuterów;
     3) busów;
     4) autokarów.
3.      Użytkownicy parkingu oraz garażu parkują pojazdy na wyznaczonych miejscach pozostawiając możliwość zaparkowania sąsiednim pojazdom.
4.      Na miejscach przeznaczonych dla administracji OSiR parkują wyłącznie osoby uprawnione przez Dyrektora OSiR.
5.      Przy manewrowaniu pojazdami, zamykaniu i otwieraniu drzwi należy zachować ostrożność wobec pieszych, innych pojazdów, urządzeń garażu i parkingu. Użytkownik garażu/parkingu odpowiada  
     za wszelkie szkody powstałe z przyczyn leżących po jego stronie w związku z użytkowaniem garażu/parkingu.
6.      Pozostawione w garażu oraz na terenie parkingu pojazdy powinny mieć wyłączony zapłon, pozamykane okna i drzwi, odcięte od energii elektrycznej odbiorniki audio i inne.
7.      Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi.
8.      Na jednym miejscu parkingowym wyznaczonym dla samochodów osobowych dozwolone jest parkowanie nie więcej niż dwóch motocykli, dwóch skuterów lub obu wymienionych pojazdów.
9.      Wjazd na parking dla autokarów i busów dozwolony jest tylko bramą od strony ul. Mickiewicza.

§ 3
Na terenie garażu oraz parkingu zabronione jest:
     1) wjeżdżanie do garażu pojazdów osób nieuprawnionych, parkowania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub przeznaczonych dla innych użytkowników;
     2) wjeżdżanie do garażu i parkowanie pojazdów posiadających instalację gazową;
     3) magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, tankowanie pojazdów oraz pozostawienie pojazdów z uruchomionym silnikiem;
     4) parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami (np. paliwowym, olejowym, hydraulicznym lub innym);
     5) palenie wyrobów tytoniowych oraz używanie otwartego ognia, spożywanie alkoholu, zażywanie substancji psychoaktywnych – zarówno w pojeździe zaparkowanym w garażu, na terenie 
          parkingu, jak i w samym obiekcie;
     6) mycie pojazdu;
     7) odśnieżanie pojazdu w garażu;
     8) wymienianie w pojeździe oleju lub innych płynów, dokonywanie jakichkolwiek napraw pojazdu;
     9) składowanie opon lub śmieci;
     10) parkowanie pojazdu poza wyznaczonym miejscem do parkowania;
     11) wykorzystywanie miejsc postojowych do innych celów niż parkowanie jednego pojazdu na miejscu postojowym;
     12) ingerowanie w system monitoringu i jego wyposażenia oraz w zasilanie energii elektrycznej;
     13) prowadzenie pojazdu bez włączonych świateł mijania;
     14) prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu oraz substancji psychoaktywnych;
     15) głośne odsłuchiwanie muzyki w zaparkowanym na terenie garażu lub parkingu pojeździe lub poza nim.

§ 4
1.      Wjazd do garażu oraz na parking jest płatny.
2.      Opłata za miejsce parkingowe pobierana jest zgodnie z cennikiem OSiR zawierającym procedurę opłacania miejsc parkingowych na terenie garażu oraz parkingu OSiR, stanowiącym załącznik 
     do Regulaminu. Cennik dostępny jest w kasie pływalni i na stronie internetowej OSiR.
3.      Niezależnie od postanowień ust. 1, prawo wjazdu i wyjazdu przysługuje nieodpłatnie: karetkom pogotowia, pojazdom policji, pojazdom straży pożarnej, serwisantom oraz pojazdom służb 
     holowniczych  (auto – pomocy) w związku z wykonywaniem przez nie zadań mających na celu usunięcie zaparkowanego na terenie garażu lub parkingu pojazdu lub pojazdu pozostawionego 
     w sposób niezgodny z Regulaminem.
4.      Prawo bezpłatnego wjazdu i korzystania z parkingu oraz garażu przysługuje uprawnionym pracownikom OSiR w czasie godzin ich pracy.
5.      Na teren parkingu oraz garażu należy wjeżdżać i wyjeżdżać pojedynczo po automatycznym otwarciu szlabanu.
6.      Próba nieuprawnionego wjazdu za innym pojazdem podczas otwarcia szlabanu dla tego pojazdu, niezależnie od konsekwencji przewidzianych w niniejszym Regulaminie, grozi uszkodzeniem 
     pojazdu przez opadający szlaban lub bramę, za co OSiR nie odpowiada.
7.      Administracja OSiR oraz pracownicy ochrony mają prawo i obowiązek podejmować działania porządkowe przewidziane niniejszym Regulaminem wobec pojazdów nie stosujących się do 
     Regulaminu.
8.      Pojazdy zaparkowane w sposób nieprawidłowy, w tym pozostawione na parkingu bez dokonania odpowiedniej opłaty, będą usuwane przy użyciu wszelkich środków prawnie dozwolonych 
     na koszt właściciela.

§ 5
Użytkownicy parkingu i garażu zobowiązani są do:
     1) przestrzegania postanowień Regulaminu;
     2) przestrzegania przepisów ruchu drogowego zawartych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 poz. 1260 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych 
          do tej ustawy;
     3) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.;
     4) niezwłocznego zaalarmowania Państwowej Straży Pożarnej (tel.: 998 lub telefon alarmowy: 112) w przypadku zauważenia pożaru;
     5) niezwłocznego powiadomienia administracji OSiR (tel.: 22 832-46-00) o zauważonych zagrożeniach bezpieczeństwa, czy innych nieprawidłowościach;
     6) zachowania czystości i porządku w obrębie zajmowanego miejsca postojowego;
     7) dbania o należyty stan techniczny i sanitarny miejsca postojowego;
     8) niezakłócania porządku publicznego;
     9) posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu.

§ 6
1.      Garaż i parking nie mają statusu parkingu strzeżonego.
2.      OSiR nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy i inne rzeczy pozostawione na terenie parkingu/garażu przez użytkowników garażu/parkingu lub inne osoby.

§ 7
1.      Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania parkingu i garażu należy kierować do Dyrektora OSiR.
2.      Wjazd na teren parkingu lub garażu jest jednoznaczny z akceptacją zasad określonych w niniejszym Regulaminie.


