
ZANIM WJEDZIESZ NA PARKING - ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM 

 

REGULAMIN PARKINGU PARAFIALNEGO 

NIESTRZEŻONEGO 

 

Regulamin powstał z troski o zapewnienie parafianom i innym osobom korzystającym z 

nabożeństw dostępu do kościoła i domu parafialnego oraz o dobrosąsiedzkie relacje z 

mieszkańcami osiedla. 

§1.  

ZASADY FUNKCJONOWANIA PARKINGU 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z parkingu niestrzeżonego 

położonego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Elizy Orzeszkowej 5 (zwanego dalej 

„parkingiem”) znajdującego się na terenie będącym własnością Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Bł. Michała Kozala B. i M. w Pruszczu Gdańskim (zwanej dalej 

„Parafią”). 

2. Przy wykonywaniu zadań wynikających z niniejszego Regulaminu Parafię 

reprezentuje Proboszcz miejsca lub inna upoważniona przez niego osoba. 

3. Każdy wjeżdżający na teren parkingu (zwany dalej także „korzystającym z parkingu”) 

zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a pozostawienie pojazdu 

na terenie parkingu oznacza potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem, 

akceptację jego postanowień i zobowiązanie się do ich przestrzegania.  

4. Parking jest parkingiem prywatnym, niestrzeżonym, wybudowanym i utrzymywanym 

ze środków Parafii w celu zapewnienia parafianom, kapłanom i innym wiernym 

lepszego dostępu do nabożeństw i spotkań duszpasterskich w miejscowym kościele 

i domu parafialnym. 

5. Parking jest objęty monitoringiem wizyjnym i wjazd na teren parkingu oznacza 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu i na zasadach 

wskazanych na tablicy informacyjnej umieszczonej przy wjeździe. 

§2.  

ZASADY KORZYSTANIA Z PARKINGU 

1. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla osób biorących udział w nabożeństwach 

liturgicznych w miejscowym kościele parafialnym, w spotkaniach duszpasterskich i 

korzystających z biura parafialnego oraz osób posiadających indywidualne 

identyfikatory wydane przez Parafię. 

2. Parking czynny jest wyłącznie w godzinach sprawowania nabożeństw liturgicznych 

oraz spotkań grup duszpasterskich, a także w godzinach otwarcia biura parafialnego.  

3. Posiadacze identyfikatorów mogą korzystać z parkingu według zasad ustalonych 

indywidualnie z Proboszczem Parafii. 

4. Na terenie parkingu i drogach wewnętrznych obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 

czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym. 

5. Parkowanie samochodów dozwolone jest jedynie w wyznaczonych do tego miejscach, 

w sposób umożliwiający korzystanie z innych miejsc parkingowych, tak aby było 

możliwe efektywne wykorzystanie całego parkingu. 

6. Na parkingu dopuszcza się parkowanie rowerów i hulajnóg wyłącznie w specjalnie do 

tego przystosowanych stojakach. 



7. Parkowanie ma się odbywać w sposób niezagrażający życiu lub zdrowiu, jak również 

mieniu innych osób. 

8. Zabrania się parkowania pojazdów poza miejscami wyznaczonymi, na drogach i 

przejściach wewnętrznych, w miejscach oznaczonych zakazem postoju, przed 

bramami wjazdowymi na parking i do garaży oraz na trawnikach. 

§3. 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

1. Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h. 

2. Na terenie parkingu i dróg wewnętrznych bezwzględnie zabrania się wszelkich 

czynności zakłócających bezpieczne parkowanie i poruszanie się po parkingu osób 

pieszych w tym w szczególności; 

− postępowania niezgodnego z zasadami bezpieczeństwa oraz z przepisami 

przeciwpożarowymi m.in. używania otwartego ognia, postoju pojazdu z pracującym 

silnikiem, zastawiania dróg pożarowych itp.; 

− parkowania pojazdów z nieszczelnym układem paliwowym, układem olejowym, 

układem chłodzenia lub z innymi uszkodzeniami mogącymi spowodować zniszczenie 

parkingu; 

− zaśmiecania parkingu oraz rozlewania i pozostawiania płynów, paliw, substancji 

łatwopalnych i toksycznych, jak również opróżnionych pojemników po takich 

substancjach; 

− dokonywania czynności eksploatacyjnych m.in. mycia, naprawy, odkurzania 

pojazdów, wymiany cieczy chłodzącej, napełniania czy uzupełniania paliwa lub olejów 

oraz innych czynności mogących mieć negatywny wpływ na zanieczyszczenie 

parkingu; 

− spożywania alkoholu, zakłócania nabożeństw oraz innego zachowania niezgodnego 

z zasadami współżycia społecznego. 

3. Na terenie parkingu i dróg wewnętrznych obowiązuje zakaz handlu obnośnego, 

obwoźnego, roznoszenia ulotek, organizowania zgromadzeń, występów artystycznych 

i innych wydarzeń, chyba że Parafia wyrazi organizatorowi uprzednią zgodę w formie 

dokumentowej. 

§4. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY 

1. Korzystający z parkingu odpowiadają za wszelkie szkody, wyrządzone Parafii lub 

osobom trzecim, do których doszło w trakcie korzystania z parkingu, w tym za szkody 

wyrządzone przez ich mienie lub przez osoby pozostające pod ich opieką.  

2. Korzystający z parkingu zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania Parafii o 

wyrządzonej szkodzie i do jej niezwłocznego naprawienia. 

3. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez 

korzystających z parkingu lub osoby trzecie powstałe w wyniku korzystania przez nich 

z parkingu.  

4. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za zaparkowane pojazdy, ich wyposażenie i inne 

mienie pozostawione na jego terenie przez korzystających z parkingu. 

5. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły 

wyższej, w tym żywiołów oraz za działanie bezprawne osób trzecich. 

§5. 



ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE REGULAMINU 

1. Kontrolę w zakresie zgodności postępowania korzystających z parkingu z 

postanowieniami Regulaminu sprawują osoby działające z upoważnienia Parafii. 

2. Stwierdzenie nieprzestrzegania postanowień Regulaminu przez korzystającego z 

parkingu, które może wypełniać znamiona czynu zabronionego, będzie podstawą 

złożenia zawiadomienia do właściwych organów państwowych. 

3. W razie nieprzestrzegania przez korzystającego z parkingu postanowień Regulaminu 

odnośnie czasu, miejsca lub sposobu parkowania pojazdu Parafia powiadomi 

właściwe służby porządkowe, zleci odholowanie pojazdu poza teren parkingu na koszt 

jego właściciela oraz naliczy karę za czas niezgodnego z Regulaminem korzystania z 

parkingu stosownie do cennika najbliższego płatnego parkingu. 

4. W przypadku powtarzającego się naruszania postanowień Regulaminu przez 

korzystającego z parkingu może zostać wydany wobec niego całkowity zakaz wjazdu 

na teren parkingu. 

§6. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2023r. do czasu jego zmiany lub 

uchylenia.  

2. Zmiany w Regulaminie obowiązują od chwili ich zamieszczenia na tablicy przy 

wjeździe na parking. 

3. Wnioski i skargi związane z korzystaniem z parkingu można zgłaszać na adres 

Parafii: Parafia pw. Bł. Michała Kozala B. i M., ul. Elizy Orzeszkowej 5, 83-000 

Pruszcz Gdański. 


