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REGULAMIN MIEJSC POSTOJOWYCH POMIĘDZY ULICAMI ASNYKA  

I KASPROWICZA 

CZECHOWICE-DZIEDZICE 

 

1. Miejsce postojowe wyposażone jest w monitoring całodobowy, ogrodzenie terenu oraz 
bramę automatyczną sterowaną z telefonu. 

2. Wjazd i wyjazd pojazdu na teren miejsca postojowego  powinno odbywać się z zachowaniem 
szczególnej ostrożności oraz stosować się jak do przepisów Ruchu drogowego – drogi 
wewnętrznej. 

3. Pojazdy należy ustawiać w wyznaczonych miejscach na środku między oznaczonymi liniami. 
4. Zabrania się parkowania pojazdu w sposób uciążliwy i niedbały dla innego pojazdu stojącego 

obok tj. kołami na krawędziach linii, pod kątem innym niż są wyznaczone linie, itp. 
5. Najemca zobowiązany jest do: 

- utrzymywania miejsca postojowego, jego otoczenia i drogi komunikacyjnej w należytym 
porządku, czystości i dobrym stanie technicznym wykluczającym możliwość wypadku, 

- przeprowadzania na swój własny koszt niezbędnych napraw i remontów miejsca                           
postojowego w przypadku spowodowanych przez siebie uszkodzeń, 

- przez cały czas trwania najmu wykorzystywania miejsca postojowego zgodnie z 
jego   przeznaczeniem, 

6. Najemcy nie zezwala się na mycie i czyszczenie samochodu oraz wykonywanie 
jakichkolwiek napraw pojazdu na przedmiocie najmu. Wszelkimi kosztami usunięcia 
zanieczyszczeń przedmiotu najmu, w szczególności zabrudzeń, wycieków płynów 
eksploatacyjnych z pojazdu przechowywanego przez Najemcę na przedmiocie najmu, 
Najemca zostanie obciążony przez Wynajmującego stosownym dokumentem 
obciążeniowym, a Najemca zobowiązuje się tą należność zapłacić w terminie 7-
dniowym.  

7. Najemca zobowiązuje się ponadto do przestrzegania obowiązujących przepisów 
administracyjno-porządkowych, budowlanych, przeciwpożarowych, sanitarnych, bhp 
oraz w zakresie ochrony środowiska a także stosowania się w tym zakresie do poleceń 
Wynajmującego. 

8. Najemca zobowiązuje się do usunięcia czasowo swojego pojazdu z przedmiotu najmu lub 

jego umieszczenia w miejscu wskazanym przez Wynajmującego w sytuacji gdy konieczne 

będzie na przedmiocie najmu prowadzenie jakichkolwiek czynności (prac) skutkujących 

możliwością powstania niebezpieczeństwa dla mienia Najemcy - robót drogowych, prac przy 

sieciach dostawy mediów oraz wszystkich innych stwarzających konieczność zwolnienia 

przedmiotu najmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


