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ZAI?ZĄDZENIE nr 38l2020
DYREKTORA OICOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO
z dnia

1,1

w

sierpnia 2020.
sprawie

w sprawie parkingów Oicowskiego Parku Narodowego

§1.

1.

Na podstawie przywołanego na wstępi e przepisu ustala się organizaĄę niżej
wymienionych parkingów niestrzeżonych płatnych będących w dyspozygi
prawnej Ojcowskiego Parku Narodowego:

a)

parkingu ,,Pod, Zamkiem" - położonegow Qcowie na nieruchomości o
numerze ewidencf nym 478;

b)

parkingu ,,Na Złotej Gótze"
numerze ewidencyjnym 365.

-

położonego w Ojcowie na nieruchomości o

Strona

l

Z2

§2.

i

1.

funkcjonowania ww. parkingów zawiera ,,Regulamin
parkingów Ojcowskiego Parku Narodowego", stanowiąry zŃącznik nr 1 do
niniej sze go zar ządzeńa.

2.

Obszar parkingów wskazują zńączŃki nr 2 i 3 do niniejszego zarząd,zeria,

Zasady orgaŃzaĄL

'l,. Zarządzerie

2.

§3.
wct.odzi w życie z dniem 12 sietpnia2O2O r.

Z dniem 12 sierpnia traci moc dotyóczasowe zarządzenie nr
17

T0

l

2020

z dnia

lutego2020 r.

TG

zatwietdzarn:

DYRE KToR
OJcotvt dtgo Plrk!_Nirodowcgo

S,rffi,ł*o "-

Qców, dnia:

11

sierpnia 2020 r.

w załaczaniu:

1. ,,Regulamin patking&ł Ojcowskiego Parku
2. Mapa obszaru pałkĄu ,,Pod Ząmkbm".
3. Mapa obszaru parkingu ,,Na ZłoĘGórue"

Narodnwego",

Do wiadomości:

1. Aa.

2. Kierounic!

knmorek organizacgjnych.
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REGULAMIN PARKINGOW
Ojcowskiego Parku Narodowego

Niniejszy regulamin obowiązuje na obszarze parkingów będąrych w dyspozycji
prawnej Ojcowskiego Parku Narodowego i jest ustalony w celu prawidłowego
administrowania ich obszarem.

§1.
DEFINICJE

1.

Określenia zastosowane w niniejszym regulaminie oznaczają:

a) ,,Administrator"

-

firma zewnętrzna administrul'ąca parkingiem, wyłoniona w
ramach przeprowadzone8o PostęPowaŃa przetargowego, której w oparciu o
umowę cywilno - prawną powierzono czasowe zarządzańe parkingiem w tym
pobieranie opłat i ich windykację,

b) ,,Kierowca" - to kierujący poiazdem, który wleżdżając na parking potwierdza tym
samym stosowanie się do zasad wskazanych w niniejszym regulaminie
obowiązującego na jego obszarze oraz jest zobligowany do wniesienia bez
wezwania obowiązującej opłaĘ za parkowanią

c)

,,Opłata dodatkowa" - to opłata adminishacfna nakładana na właścicielapojazdu
(lub wskazane 80 przez Ńego kierowcę jego pojazdu) przez zarządzającego w
wyniku prowadzonego postępowania wyjaśnial'ącego (przez komendanta Straży
Parku OPN), który zaparkował kierowanym przez siebie pojazdem na parkingu w
czasie obowiązywania opłaĘ parkingowej. Wysokośćtej opłaq, oraz zasady jej
naliczania regulują zapisy niniejszego regulaminu oraz cennik ustalany
zarządzeriem dyrektora Qcowskiego PN.

d) ,,Parking" - to obszar będąry drogą wewnętrzną w rozumieniu przepisów ustawy
z drua 2'I marca 1985 r. ,,O drogach publicznych" (tekst jedn. Dz.IJ z 20'!,0 t, poz. 470)
ptzeznaczony do parkowania pojazdow silnikowych na zasadach opisanych w
niniejszym regulaminią na którym obowiązują ptzepisy ustawy z dnia 20 czefwca
1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym" (tekstjedn, Dz.U. z 2020 r. poz. 11,0) w zakresie
wskazanym w:

,

art. 1ust. 1- jeśliobszar tel,L)est oznaczony w odpowiednich miejscach znakiem
drogowym D-52 orazD-S3, a v/ięc tyrn samym jest tzw. strefą ruchu,
slrona I Z l0

,

- art.lust.2-z

,t j]r",i/

/, ),, l ll ,

. .,, .,| .,

chwilą kiedy obszar ten nie jest strefą

ruchu. ,.,,. l,

|

11

,,

l

O sposobie oznakowania ww. obszaru deryduje dyrektor Parku.

Parkingi OPN będące w dyspozycji prawnej Ojcowskiego Parku Narodowego
akfualrrie są usytuowane w następująrych lokalizacjach:

o

,,Pod Zamkiem" - położonyw Ojcowie na nieruchomości o numerze
ewidencyjnym 478 przeznaczony dla polazdów kołowych silnikowych o
dopuszczaLnej masie całkowitej do 3,5 t. Obszar parkingu wskazuje zŃącznik
grafuczny,

o

położonyw Ojcowie na nieruchomości o numerze
ewidencyjnym 365, podzielony na obszar przeznaczot|y do parkowania dla
pojazdów kołowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz osobny
obszar ptzeznaczony do parkowania dla pojazdów o dopuszczalrrej masie

,,Na Złotej Górze"

-

całkowitej powyżej 3,5 t sfużących do przewożenia osób.
e)

-

któr},rn jest każdy pojazd kołowy posiadająry silnik zasilany
paliwem ciekĘm i gazowym, silnikiem hybrydowym (zasilany paliwem i energią
elektryczną) oruz Ęlko silnikiem elektrycznym. Za pojazd, jest również uważana

,,Pojazd"

plzyczepa kampingowa holowana przez polazd silnikowy - tym samym w
rozumieniu niniejszego regulaminu zestaw składający z pojazdu silnikowego i
holowanej przez niego przyczepy jest traktowany na parkingu jako 2 odrębne
PqĘZdI,łlłaściciel"- to prawny właścicielpojazdu, który został wpisany do dowodu

rejestracyjnego. W przypadku wspóh,vłasności za właścicielapojazdu uwazana jest
osoba / podmiot wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestraryjnym.

8)

-

Ojcowski Park Narodowy jako użytkownik wieczysty gruntu
naleźącego do Skarbu Państwa na którym znajduje się parking lub Administrator
tego obszaru.

,,Zarządzająq"

§2.

INFORMACJE OGÓLNE
Poprzez vĄazd pojazdu na teren parkingu dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne
korzystanie z mĘsca postojowego p omiędzy Zarządzającym i kierowcą,
2.

Kierowca poprzez vĄazd na teren parkingu wytaża zgodę na warunki niniejszego
regulaminu i zobowiązuje się do ścisłegoprzestrzegańa jego postanowień.

J.

Obsłu gę parkingu pr ow adz| Zar ządz ający.

4.

Kierowca z chwilą wjazdu na parking jest zobligowany do Ńezwłocznego wniesienia
obowiązującej opłaĘ parkingowej bez wezwania przez kasjeta - za wfątkiem
kierowry posiadającemu uprzednio wykupiony 1 ważny podczas vĄazdu na parking
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abonament. Przez niezwłoczne wniesienie oplaĘ uważasię czas 5 min. od wjazdu na
parking. po upłynięciu tego czasu, jeśliwymagana opłata nie zostanie uiszczona otaz
wówczas kiedy dowód jej wniesienia nie zostanie umieszczony (w sposób czytelny

dla osób kontrolująrych) wew. pojazdu przed jego przednią szybą Zarządzający
stosuie regulacje wskazane \.,v, niniejszym regulaminią zmierzające do

wyegzekwowania od kierowcy t:ldzież właścicielapĄazdu (kiedy nie można ustalić
faktycznego kierowry) opł.aĘ tzw, opłaty dodatkowej.
5.

OpłaĘ za korzystanie z parkingu pobierane są przez kasjera (przy wleźd,zie na
parking) lub w sposób automatyczny - plzy pomocy parkometrów 1ub terminali

pł,atniczych. W przypadku stosowania urządzeń automatycznych kierowca uiszcza
obowiązującą opłatę:

a) przed opuszczeniem parkingu w oparciu o pobrany uprzednio na vĄeźd,ziebilet z
terminala ptzy szlabanie wjazdowym (należna opłata parkingowa naliczana jest
automatycznie poprzez sczytanie danych zapisanych na pobranym uprzednio
bilecie),

b) do 10 min. po zaparkowaniu pojazdu bez wezwania, popIzez wniesienie należnej
opłaĘ w parkomacie uwzględniając ptzewidywany czas postoju. W przypadku
przedłlżenia postoju ponad czas za jaki wniesiona zostńa opłata, kierowca
zobligowany jest bez wezwania do wniesienia kolejnej opłaĘ w taki sposóĘ aby
została zachowana ciągłośćopłaconego posĘu. W przypadku braku ciągłości
czasu parkowania Zatządzający jest uprawniony do nałożeniaopłaty dodatkowej.

Abonament parkingowy można opłacić po uprzednim ńożeńu pisemnego wniosku
na dziennik podawczy OPN a następnie po wniesieniu stosownej opłaty (wskazanej
w niniejszym regulaminie) za okres obowiązywania abonamenfu.

§3.

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY
1.

I

REGULACJE

Parking jest obszarem niestrzeżonym, na którym obowiązuje wnoszenie opłat za
parkowanie.

Wniesienie

opłaĘparkingowej podlega kontroli przez upoważnionych
- przede wszystkim przez funkcjon atus,szy Straży Parku

przedstawicieli Zarządcy
Ojcowskiego PN.
3.

Na obszarze parkingu obowiązują przepisy ustawy z dńa20 czefwca'],997 r. ,,Prawo o
ruchu drogowym" (tekst iedn. Dz.IJ. z 2020 r. poz, 110) - zgodnie z treścią§ 1 p. 1 c)
regulaminu.

Wysokościopłat za parkowanie pojazdu na parkingu jest ustalana odrębnym
z at

ządzeniem dyrektora Parku.
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5.

stronie internetowej Ojcowskiego P. N. oraz
dostępny u kasjera (w przypadku jeśliopłaĘ nie są pobierane w sposób
automatyczny). Na tablicy ogłoszeniowej ptzy Ąeździe na parking umieszczony jest
wycią z ńniejszego regulaminu oraz obowiązlljące stawki opłat.

Regulamin parkingu jest umies zczony

^a

ZarządzĄ4cy nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdująrych
się na terenie parkingu pojazdów , jak również nie od powiada za rzeczy pozostawione
w tych pojazdach lub na obszarze parkingu.
7,

Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz;

a) Ąazdu polazdów przewożących materiaĘ niebezpieczne

w

szczególności
materiały łatwopalne, fuące, wybuchową niebezpieczne dla środowiska oraz inną
szczególnie wówczas kiedy taki materiał nie jest zabezpieczony zgodńe z
obowiązującymi przepisami,

b) dokonywania w pojazdach: napraĘ mycią odkurzania, wymiany i uzupełniania
pĘnów eksploatacyjnych oraz uzupełniania paliwa, jak również zańeczyszczania
parkingu jakimikolwiek odpadami - w Ęm śmieciami,
c) poruszania się niezgodnie z ustawionymi znakami drogowymi oraz orgaŃzaĄą
ruchu na parkin6u,

d) handlu oraz prowadzenia jakiejkolwiek działalnościgospodarczej - za wyjątkiem
działalnościprowadzonej przez Ojcowski PN oraz w budynku ,,Na postoju",

i

instalowania jakichkolwiek plakatów, reklam, og}oszeń, tablic,
informacji, etc. olaz rozprowadzania ulotek bez wymaganej zgody dyrektora
Parku,

e) rozwieszania

Ą Ąaz&t
8.

9.

pojazdów konnych oraz koni,

g) biwakowania.
IN przypadku, kiedy na parkingu dojdzie do wycieku pĘnów eksploataryjnych
pojazdu lub irrrrych niebezpiecznych dla środowiska substancji, a także do
zaśmiecenia |ub zanieczyszczania parkingu (w tym obszaru wokoł niego) kierowca
iub właścicielpojazdu (w przypadku kiedy Ńe można ustalić danych osobowych
kierowry) ponosi pełną odpowiedzialnośćmaterialną oraz karną za zaaieczyszczenie
środowiskana obszatze Parku Narodoweąo olaz jest obciążany kosztami likwidacji
(u Ęlizacji) powstałego zanieczy szczenia.

Kierowca lub właścicielpojazdu (w przypadku kiedy nie można ustalić danych
osobowych kierowry) ponosi pełną odpowiedzialność materialną illub katną za
wyrządzone szkody zarówno osobom trzecim (korzystającym z parkingu) olaz w
rnieniu Zatządzającego (w tym dotyczące nawierzchni parkingu i elementów jego
infrastrukfury technicznej), aw przypadku ich wytządzenia może odpowiadać karnie
oraz jest obciążany kosztami likwidacji powstĄch szkód,
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10,

W celu

szeroko rozumianego bezpieczeństwa obszar parkingu objęty jest
monitoringiem całodobowym przy pomocy kamer. Nagrania z kamer monitoringu
mogą być podstawą do wyciąnięcia konsekwencji prawnych między innymi w
stosunku kierowców i/lub osób, którzy nie stosują się do postanowień regulaminu.

11,.Po wyjeździe z parkingu i ponownym

Ąeździe na ten sam parking tego samego dnia,

należy powtórnie uiścićopłatę za parkowanie. Obowiązek ten nie dotyczy kierowców
posiadających wykupiony i ważny w dacie parkowania abonament.
12.

73.

Wniesienie opłaty na danym parkingu nie uprawnia do korzystania
parkingowego na innym parkingu.
Z wnoszenia olaty parkingowej zwolnieni

z

miejsca

są:

a) ptacownicy Ojcowskiego P,N. oraz ich najbliższa rodzina (do której za|icza się
męża 1ub żonę oraz dzieci do ukoń czenia 25 roku życia),

b) emeryci i renciści Ojcowskiego Parku Narodowego,

c) funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Wojska
Polskiego Straży Granicznej, ABW CBĄ SłużbaOchrony Pństwa,
przedstawiciele tządu RP, prezydent RP - poruszający się oznakowanymi lub
nieoznakowanymi pojazdami sfużbowymi, tylko i wyłącznie podczas
wykonywania przez ww. służbylosoby obowiązków służbowychlub podczas
oficjaĘch wizyt.
14. Dyrektor Parku może również zwolnić od wniesienia opłaĘ za parkowanie na
parkingu osoby w Ęm przedstawicieli instyfucji, ktorzy są uczestnikami spotkaą

imprez, uroczystości, etc, organizow anych przez Ojcowski P.N. lub których Ojcowski
P.N. jest wspołorganizatorem, a także na uprzedni pisemny wniosek strony
zawierający stosowne uzasadnienie. Z wnoszenia opłaty parkingowej związane są
również pĄazdy obsługujące coroczną pielgrzymkę krakowską w tym karetki służb
medycznych. Kierowcy, ktorzy są czasowo zwolnieni z wniesienia opłaty za
parkowanie zobligowani są do czyteinego umieszczenia za szybąpojazdu stosownego
identyfikatora wydawanego przez dyrektora Parku. Ww. wniosek naIeży złożyćna
dziennik podawczy Parku na 14 dni ptzed zamierzonym terminem parkowania. Po
upĘwie tego terminu wniosek nie będzie rozpatrywany.

15.

Dyrektor Parku w ramach wydanego odrębnego i czasowego zarządzenia może
udostępnić parking w sposób nieodpłatny na cĄ dzień w ramach ogólrrodostępnych
imprez organizowanych przez Patk lub w których Park jest wspołoI9anizatorem olaz
świątkościelnych i pństwowych - po uprzednim upublicznieniu tej informacji w
przńęty w Parku sposób.

16.1N przypadku zagtożenia epidemicznego, w oparciu o obowiązujące obostrzenia
sanitarno - epidemioiogiczne parkingi mogą być zamykane do odwołania.
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§4.

OPŁATA ZA PARKING
1. Wysokośćobowiązującej opłaty na parkingu ustalana jest odrębnym

cennikiem

będącym załącznikiem do stosownego zarządzeniem dyrektora Parku. Codziny w
których obowiązuje odpłahre parkowanie na parkingu są określone w ww. cenniku
oraz w niniejszym regulaminie.
W okresie poza sezonem furystycznym (od 01 listopada do 31 marca) opłaty za
korzystanie z parkingu obowiązują jedynie w dni wolne od prary (sobota i niedziela
oraz świętapaństwowe i kościelne). Poza tymi okresami korzystanie z parkingu jest
nieodpłatne, za wyjatkiem:

a) okresów ustalonych zarządzeŃem dyrektora Parku na danym parkin 8L1 poza
sezonem furystycznym, w którym obowiązywać będzie opłata parkingowa na
parkingu, wskazanych zarząd,zeniem dyrektora Parku

b) parkingu

2.

,

na którym funkcjonuje automaĘczny pobór opłat,

Opłata parkingowa obowiązuje w godzinach:

a) 9.00 - 17.00

* w

przypadku pobierania opłaty przez pracownika Parku (w

okresie wskazanym niniejszym regulaminem),

b)

7.00 - 19.00 - w przypadku wprowadzenia automatyzacji danego parkingu
(przez okres całego roku)

3. Okresy funkcjonowania ww. parkingów mogą ulec zmianie na podstawie
wprowadzonego aneksu do obowiązującego zarządzeŃa dyrektora Parku
w przedmiotowej sprawie.

4.

Bez względu na godzinę zaparkowanią jeślipojazd parkuje w czasie obowiązywania
opłaty parkingowej (bez względu na czas parkowania) wniesienie stosownej opłaty
jest obowiązkowe z uwzględnieniem zasad wskazanych w § 2 p. 4 oraz 5.

5. Opłata obowiązuje za każdy dzień parkowania - w danym dniu parkowania. W
przypadkll kiedy kierujący pozostawia samochód na parkingu na kolejne dni należy
uiścićzakażdy następny dzień kolejną ońtę * obowiązującej wysokości"

6.

Ishrieje możliwośćwykupienia przez kierowcę samochodu abonamentu:

a) tygodniowego na parkowanie samochodu na parkingu, Koszt tego abonamenfu
jest iloczynem ilościdni kalendarzowych (7 dni), obowiązującej stawki opłaty
parkingowej z zastosowaniem 5% bonifikaĘ.

b) miesięcznego na parkowanie samochodu na parkingu. Koszt tego abonamenfu

jest iloczynem ilościdni kalendarzowych w danym miesiącu oraz obowiązującej
stawki opłaĘ parkingowej z zastosowaniem 30% bonifikaĘ.

Zmiana cennika opłaĘ parkingowej w okresie ważnościbilefu tygodniowego lub
miesięcznego nie wpływa na zmianę jego ceny w dacie jego ważności.
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§5.

KONTROLA WNIESIENIA OPŁATY PARKINGOWEJ
1.

Zarządzający parkingiem jest uprawniony do kontrolowania wnoszenia
obowiązująrych opłat parkingowych. Kontrola ta wykonl.wana jest przez

funkcjonariuszy Straży Parku lub wyznaczonych pracowników Parku należących do
tzw. SłużbyParku.

}eślikontrola wniesienia obowiązującej opłaty parkingowej wykażą iż kierowca
zaparkował pojazd bez jej :uiszczenia wszcżęte zostaje postępowanie wyjaśniające
prowadzone przez komendanta Straży Parku w celu naliczenia tzw. oplaĘ
dodatkowej w wysokości 200,00 ń (słownie: dwieściezł 001100 gr), Za brak wniesienia
obowiązującej opłaty uznaje się również niepozostawienie dowodu uiszczenia opłaty
wew. kabiny w sposób czyte|ny dla kontrolującego, za przednią szybą po stronie
kierowcy, a także w przypadku automatycznei obsfugi parkingu (przy pomocy
parkometrów), niewniesienie opłaĘ przedfużającej opłacony czas postoju w
przypadku, kiedy up}ynął czas wynikaj4cy z uiszczenia poprzedniej opłaty.
W sytuacji opisanej w p. 2 kontroĘący umieszcza pisemne wezwanie do uiszczenia
opłaty dodatkowĄ za wycieraczkę przedniej szyby od strony kierowcy, a następnie
wykonuje fotografię pojazdu w sposób umożliwiający jego identyfikację (nr
rejestracyjny otaz nt VIN pojazdu), lokalizację parkingu oraz jego właściciela,
Dokumentacja ta stanowi materiał dowodowy w celu windykacji należności
związanej z nałożeniemopłaĘ dodatkowej. W przypadku windykacji dodatkowej
opłaty na drodze sądowĄ Zarządzającemu przysługuje również poszerzenie
roszczenia o zwrot poniesionych kosztów windykacji oraz opłat sądowych i
zastępstwa procesowe8o.

Kontrolujący po wystawieniu pisemnego wezwania odnotowuje w rejestrze
wykonanej kontroli (tzw. rejesh wydanych wezwń) nr rejestraryjne samochodów,
które nie posiadĄ umieszczonego w sposób określony niniejszym regulaminem
dowodu uiszczenia opłaty parkingowej. Rejestr ten przekazttje po zakończeniu
kontroli osobie obsfugującej parking.
5.

Kierowca, któty ottzyma wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej ma możliwość
(w dacie jego wystawienia) wniesienia wymaganej opłaĘ parkingowej u osoby
obsfugującej parking - do godz. 16.45 z uwzglednieniem ewenfualnei ulgi wskazanei
w obowiązującym cenniku. Wówczas wystawione wezwanie jest anulowane w
rejestrze wezwań przez osobę obsfugującą parking (poptzez zaznaczenie w
odpowiednim polu wniesienia opłaĘ i wykreślenie tego wezwania). Rejestr ten jest
następnie przekazywany komendantowi Straży Parku.
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Anulowanie wystawionego już wezwania do uiszczenia opłaĘ dodatkowej może
nastąpić tylko w nw. syfuacjach:

al

bez wszczęcia jakiejkolwiek formalnej procedury w przypadku wskazanym w

p.5,

b) kiedy w ramach wszczęte1o postępowania wyjaśniającego ptzez Straż Parku,
właścicielpojazdu:

o w przypadku,

kiedy kierujący pomimo wniesienia wymaganej opłaty nie
umieściłw czasie parkowania na parkingu za szybą ottzymźlnego dowodu jej
lliszczenia, a w konsekwencji prowadzonego postępowania spełni wszystkie
nw. warunki, a więc:

-

złożywe wskazanym wezwaniem terminie stosowny pisemny wniosek o
anulowanie opłaĘ dodatkowej (dopuszcza się przesłanie skanu wniosku
drogą elektronicznąna adres poczĘ elektronicznej Zarządzającego) wtaz z
uzasadnieniem,

_

przedstawi wfaz z ww. wnioskiem oryginał lub skan dowodu uiszczenia
opłaty parkingowej (paragon) w dacie wystawionego wezwania,

o w

przypadku, kiedy kierujący nie umieściłza szybą dowodu uiszczenia
wołatv oarkinsowei, sdvż wiazd na oarkins oraz wviazd z oarkinpu nastaoił
orzed eodz, 9.00 oraz oo sodz. 16.45. (okres ten nie dolvczv obsfusi
automatycznej) lub i spełni wszystkie nw. warunki:

- złożyna dziennik podawczy

Zarządzającego samodzielnie (bez

dodatkowego wezwania) w terminie do 7 dni od daty parkowania lub po
otrzymaniu pisma z dodatkowym wezwaniem do uiszczenia opłaty
dodatkowej (we wskazanym w nim terminie) stosowny pisemny wniosek o
anulowanie opłaty dodatkowej (dopuszcza się przesłanie skanu wniosku
drogą elektronicznąna adres poczty elektronicznej Zarządzającego) wraz z
uzasadnieniem,
oraz jednocześnie

-

wniesie na podane w wezwaniu konto Zarządzającego wymaganą opłatę
parkingową w pełnej wymaganej wysokości (bez zniżek) po otrzymaniu
informacji o akceptacji uprzednio ńożonego wylaśnienia.

Nieuwzględnienie przez zarządzającego ńożonego wfaśnienia w wyniku
przeprowad,zonego postępowania rwyjaśniającegoskutkuje nałożeniem
obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej.

7. Ww. zasady wskazane w p,6 dot. anulowania opłaty dodatkowej po uprzednim

wystawieniu rzeczorLe9o wezwania, nie dotyczą tych kierowców, którzy wjechali na
parking i zaparkowali samochód w godzinach obowiąz}zwania opłaty parkingo\Mei
bez iei uiszczenia - za wviatkiem wiazdu na oarkinp oo sodz.1-6.45.
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W ww. sytuacji postępowanie wyjaśniające nie jest prowadzoną a właścicielpojazdu
jest zobligowany do wniesienia opłaty dodatkowej w oparciu o otrzymane wezwanie,
§6.

OBOWIĄZKI KIEROWCY
1.

Kierowca vĄeżdżający na parking oraz poruszający się pojazdem po jego obszatze jest
zobowiązany do zachowania należytej ostrożnościz uwzgiędnieniem bezwzględnego
pierwszeństwa pieszych.

Kierowca zobowiązany jest do przestrzegania istniejących oznakowań na Ąeźd,zie i
wyjeździe na parking oraz na jego obszarze oraz poleceń obsfugi parkingu, osób
kontrolujących wniesienie opłaĘ oraz innych osób posiadających uprawnienia w tym
zakresie (w Ęm Policji, Straży Parku, Straży Pożarnej oraz lpoważnionych
pracowników Parku).
J.

Kierowca zobligowany jest do umieszczenia dowodu uiszczenia opłaĘ parkingowej,
w postaci paragonu fiskalrrego wewnątrz pojazdu lub wykupionego abonamentu, w
widocznym miejscu za przednią szybą w sposób umożliwiający odczytanie jego treści
przez osoby kontrolujące wnoszenie obowiąĄącej opłaĘ. Za nieprawidłowe
umieszczenie dowodu uiszczenia opłaĘ parkingowej (np, w sposób uniemożliwiający
jego odczytariie) wyłączną odpowiedzialność ponosi kierowca lub właścicielpojazdu
jeśliniemożliwym jest ustalenie personaliów kierowcy.
W przypadku naruszenia ptzez kierowcę zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
określonych w ogólnie obowiązujących przepisach illub zasad korzystania z parkingu
określonych w niniejszym regulaminie - osoba obsługująca parking lub osoby trzecie
są uprawnione do wezwania służbporządkowych (Policjł Straż Parku), a w syfuacji
kiedy pozostawiony pojazd przykładowo stwarza niebezpieczeństwo, blokuje
przejazd lub inny pojazd, do odpłahrego usunięcia pojazdtl z terenu parkingu na koszt
właścicielapojazdu.

s7.

1. W sprawach nieuregulowanych

w

niniejszym regulaminie zastosowanie mają
obowiązujące pruepisy prawa oraz wew. regulaminy i zatządzenia dyrektora Parku w
tym:

a) ustawa z dnia

1,6

kwietnia 2004 r. ,,O ochronie przyrody" (tekst jedn. Dz.

U . z 2020 r.,

poz, 55 z późn. zm.),

b) ustawa z dnia

23 kwietnia

'1,964

r. ,,Kodeks cywilny" (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz.

11,45),

stlona9zl0

c) ustawa z dnia 20 czerwca

1997 r, ,,Prawo o ruchu drogowym" (tekst jedn.

Dz.U. z

r.poz.1I0\.
d) zasady udostępniania Ojcowskiego Parku Narodowego obowiązujące na jego
2020

całm terenie.

2. Wszelkie inne uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania parkingu należy zg}.aszać
do Zatządzającego - adres do korespondencji:
Ojcowski Park Narodowy, Qców 9., 32 - 045 Sułoszowa
Ittb

poprzez:

tel..

1238920O5, e-mail: opnar@pro.onet.pl

]Bnc

zatwierdzam:

lrYRExToR

'-:fi,grffit
Ojców,

dnia:

11

sierpnia 2020 r.
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