
REGULAMIN PARKINGÓW NIESTRZEŻONYCH 

przy  Parafii św. Jana Chrzciciela w Łącku: 

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z miejsc postojowych. 

2. Każdy korzystający z Parkingów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego 
przestrzegania jego postanowień. 

3. Zarządzanie Parkingami leży w gestii Zarządcy Parafii, dalej zwanym „Zarządcą Parkingów” (proboszcz miejsca). 

4. Na terenie Parkingów Parafialnych obowiązują przepisy zawarte w ustawie Prawo o ruchu drogowym (ustawa z dnia 20 
czerwca 1997r. U. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami). 

5. Regulamin powstał w trosce o zabezpieczenie dostatecznej ilości miejsc parkingowych dla wiernych Parafii oraz o 
harmonijne współżycie z mieszkańcami. 

6. Parking Parafialny jest parkingiem niestrzeżonym. 

7. Parking jest objęty monitoringiem wizyjnym, wjazd na teren Parkingu jest jednoznaczny z zaakceptowaniem i zgodą na 
przetwarzanie danych osobowych (w tym m.in. numer rejestracyjny pojazdu). Zarządca Parkingu nie ponosi 
odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju uszkodzenia bądź utraty pojazdu znajdującego się na terenie Parkingu, jak 
również utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe. 

8. Na Parkingu Parafialnym dopuszcza się parkowanie rowerów w specjalnie do tego przystosowanych stojakach. Sposób 
zabezpieczenia przed ewentualną kradzieżą stoi w gestii osoby parkującej rower. Rowery należy parkować w sposób 
niezagrażający zdrowiu i mieniu osób trzecich. Za wszelkie szkody spowodowane niezachowaniem tego zapisu, 
odpowiedzialność ponosi parkujący. 

9. Zarządca Parkingu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, 
kradzieży, włamania, rozboju, rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów. 

10. Parkowanie samochodów dozwolone jest jedynie w miejscach do tego przeznaczonych, czyli na kostce brukowej.  

11. Kategorycznie zabrania się parkowania na trawnikach. 

12. Korzystającym z Parkingów zabrania się: 

- Pozostawiania pojazdów przy drzwiach wejściowych do kościoła, przed bramami wjazdowymi na parking i do garaży, na 
ciągach komunikacyjnych, drogach pożarowych; 

- Parkowania pojazdów poza wyznaczonymi i oznakowanymi miejscami; 

- Dokonywania na terenie Parkingu Parafialnego czynności eksploatacyjnych (np. sprzątania, wymiany płynów); 

- Palenia i używania otwartego ognia; 

– Tankowania, pozostawiania samochodu z pracującym silnikiem, parkowania pojazdów z nieszczelnym wlewem paliwa; 
przeprowadzania prób silników, „palenia opon”; 

- Palenia tytoniu; 

- Przebywanie osób nieupoważnionych; 

– Spożywania alkoholu; 

- Zachowania lub działania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego lub zakłócającego korzystanie z Parkingu; 

- Zaśmiecania i dewastacji Parkingów; 

13. Na terenie Parkingów i dróg wewnętrznych obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności handlowej, 
reklamowej i promocyjnej bez pisemnej zgody Zarządcy Parkingu. 

14. Na terenie Parkingów i dróg wewnętrznych obowiązuje bezwzględny zakaz organizowania zgromadzeń, wieców, 
imprez, zawodów sportowych bez pisemnej zgody Zarządcy Parkingu. 

15. W razie nieprzestrzegania przez użytkownika/właściciela zapisów niniejszego Regulaminu Zarządca Parkingu jest 
uprawniony do zlecenia odholowania pojazdu na koszt jego właściciela/użytkownika. 

16. O każdym przypadku nieprzestrzegania przez korzystającego z Parkingów postanowień Regulaminu, spełniającym 
znamiona czynu zabronionego, Zarządca Parkingów zawiadomi właściwe organy ścigania. 

17. Właściciel/użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy Parkingów, 
właścicielom/użytkownikom innych pojazdów oraz innym osobom korzystającym z Parkingów, w związku z 
nieprawidłowym poruszaniem się lub pozostawianiem pojazdu na terenie Parkingów. 

Postanowienia końcowe: 

Regulamin obowiązuje od dnia 31/10/2022 r. 

Skargi, wnioski oraz roszczenia związane z korzystaniem z parkingu należy zgłaszać na adres Zarządzającego parkingiem: 
Parafia św. Jana Chrzciciela, Łącko 44, 33-390 Łącko; Tel: 571343406; mail: lacko_par@diecezja.tarnow.pl. 


