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Regulamin parkingu
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

imienia Witolda Gombrowicza w Kielcach
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Parking Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Witolda Gombrowiczaw Kielcach, zwanej dalej

„Biblioteką”, jest bezpłatny, z zastrzeżeniem $ 2 ust. 6,i niestrzeżony.

Teren parkingu jest własnością Biblioteki.

Korzystającymi z parkingu, zwanymi dalej „korzystającymi”, są osoby fizyczne — pracownicy
Biblioteki i czytelnicy korzystający z jej usług. Za korzystającego uważa się osobę kierującą

pojazdem w chwili wjechania na teren nieruchomości należącej do Biblioteki.

Miejsca parkingowe znajdują się na wydzielonej powierzchni oznaczonej za pomocą znaków

pionowych.

Parking jest czynny dla czytelników w godzinach pracyBiblioteki, tj:
1) poniedziałek 900 - 1900

2) wtorek go - 1900

3) środa g0o _ 1500

4) czwartek g00 _ 1900

5) piątek goo _ 1900

6) sobota g00 _ 1500

7) niedziela NIECZYNNY
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Wjazd na teren parkingu oznacza zawarcie przez Bibliotekę z korzystającym umowy najmu miejsca

parkingowego na warunkach określonych w Regulaminie.

Korzystający, wjeżdżając na teren parkingu, wyraża zgodę na warunki Regulaminu i zobowiązuje

się do przestrzegania jego postanowień.

Umowa najmu miejsca parkingowego wygasaz chwilą wyjazdu korzystającego z parkingu.

Korzystanie z parkingu jest dozwolone wyłącznie w celu skorzystania z usług Biblioteki lub innym

celu uzgodnionym wcześniej z dyrekcją Biblioteki lub osobą upoważnioną.

W przypadku nieprzestrzegania przez korzystającego postanowień Regulaminu, Biblioteka

ma prawo dochodzić swoich roszczeń w każdy dozwolony prawem sposób, w tym zlecić

odholowanie pojazdu na koszti ryzyko korzystającego, z zastrzeżeniem ust.6.
W przypadku pozostawienia pojazdu na parkingu poza godzinami otwarcia Biblioteki lub w celu

innym niż wymieniony w ust. 4, Biblioteka ma prawo ponadto żądać opłaty za korzystanie

z parkingu w kwocie 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Biblioteka może podjąć decyzję o okresowym wyłączeniu dostępności parkingu lub zmianie godzin
otwarcia parkingu.



1.
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Z chwilą wjazdu na parking korzystający wyraża zgodę na rejestrowanie swojego wizerunku

oraz pojazdu przez system monitoringu w celu udostępnienia ich w uzasadnionych przypadkach

organom porządku publicznego lub dochodzenia praw Biblioteki.

Na terenie parkingu:

1) obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo

o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.). Niezależnie od powyższego
korzystający z parkingu zobowiązani są do stosowania się do poleceń osób upoważnionych

przez Bibliotekę,

2) zabronione jest parkowanie pojazdów mechanicznych i rowerów poza miejscami

wyznaczonymido parkowania,

3) obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h,

4) obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące,
wybuchoweoraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób
i mienia,

Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony
zapłon, światła i urządzenia radiofoniczne, a także zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik.
W czasie postoju na miejscu parkingowym zabronione jest pozostawianie w pojeździe bez opieki

dzieci lub zwierząt.

Korzystający we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.
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Wszelkie uszkodzenia pojazdów należy zgłaszać przed opuszczeniem parkingu osobom

upoważnionym przezBibliotekę lub policji.

Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w pojeździe, jak również

rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.
Wyłącza się odpowiedzialność Biblioteki z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych

dotyczących pojazdów i osób korzystających z parkingu.
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W przypadkach określonych w $ 2 ust. 5 korzystający zobowiązany jest do pokrycia kosztów

związanych z usunięciem pojazdu z parkingu, transportem oraz jego zabezpieczeniem
i przechowaniem do czasu odbioru przez korzystającego.

Korzystający ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowaneprzezsiebie na terenie

parkingu lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności
z tytułu zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku płynówz pojazdu (wyciekoleju,
płynu hamulcowego, płynu chłodniczego itp.).
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Na terenie parkingu zabronione jest:

1
2)

3)

4)

5)

palenie tytoniu,

spożywanie alkoholu,

zaśmiecanie,

niszczenie urządzeń,

wykonywanie jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdów: mycie,

sprzątanie wnętrz pojazdów, jak również wymiana wszelkich płynów eksploatacyjnych

mogących zanieczyścić teren parkingu,

używanie otwartego ognia,

parkowanie pojazdówz nieszczelnymi układami powodującymi wycieki,
magazynowaniepaliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
działanie niezgodnez przepisami BHP i PPOŹ,

10) zachowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające korzystanie

z parkingu.
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Wszelkie skargi i wnioski związanez korzystaniem z parkingu należy zgłaszać do:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza

ul. Ks. P. Ściegiennego 13

25-033 Kielce

tel. +48 344-70-74, +48 361-53-51

fax. +48 344-59-21

e-mail: sekretariat(Dwbp.kielce.pl


