
REGULAMIN PARKINGU 
CENTRUM MEDYCZNEGO NAVIGARE 

UL. KONOPNICKIEJ 78 
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA 

 
 

§1 
Teren parkingu stanowi własność Agnieszki i Mieszka Opiłka, ul Konopnickiej 78, 41-300 Dąbrowa 
Górnicza.  
 

§2 
Parkingiem zarządza Centrum Medyczne Navigare ul. Konopnickiej 78, 41-300 Dąbrowa Górnicza.  
 

§3 
1. Poprzez wjazd na teren parkingu dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z  

miejsca postojowego. 
2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki  

niniejszego „Regulaminu” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień. 
3. Parking jest całodobowo monitorowany.  

 
§4 

1. Parking jest niestrzeżony, płatny w wysokości 100 zł (sto złotych) za każdą rozpoczętą 
godzinę zegarową parkowania.  

2. Centrum Medyczne Navigare nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie 
znajdujących się na terenie parkingu pojazdów mechanicznych jak również nie odpowiada 
za rzeczy pozostawione w pojazdach i wokół nich. 

 
§5 

1. Parking jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki. 
2. Pozostawienie auta na parkingu skutkuje naliczeniem opłaty w kwocie 100 zł (sto  złotych) 

za każdą rozpoczętą godzinę postoju.  
3. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały 

niebezpieczne w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli 
znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 

§6 
1. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy ustawy prawo 

o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 tj. z późniejszymi zmianami) oraz 
maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10 km/h. 

2. Kierowca pojazdu korzystający z parkingu zobowiązany jest do przestrzegania znaków 
drogowych pionowych i poziomych, poleceń obsługi parkingu oraz innych osób 
posiadających uprawnienia w tym zakresie. 

 
§ 7 

Korzystając z parkingu należy obowiązkowo zgłosić się do rejestracji placówki i uiścić opłatę za 
parkowanie. W przeciwnym wypadku zostaną wykorzystane dane z nagrań zarejestrowanych na 
kamerach i zostaną wszczęte procedury egzekucyjne.  
 

§ 8 
1. Parking posiada płatne oraz wydzielone miejsca postojowe dla samochodów osób 
niepełnosprawnych. 
2. Miejsca parkingowe określone w ust. 1 są odpowiednio oznakowane. 
 

§9 
1. Z opłat parkingowych zwolnione są następujące osoby lub pojazdy: 



a. pojazdy zwolnione na podstawie umów zawartych z Centrum Medycznym 
Navigare, 

b. Pacjenci Centrum Medycznego Navigare w dniach oraz w godzinach, kiedy 
korzystają z usług placówki, 

c. pojazdy służb ratowniczych będące w akcji, 
d. pojazdy służb państwowych (Policja, Straż Graniczna, Urząd Morski itp.) 

przebywające na terenie w celach służbowych. 
 

§10 
W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie i 
ustawiać pojazd w wyznaczonych zatokach, nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca dla 
parkowania. 
 

§11 
1. Nie wolno parkować pojazdu: 

a. w ciągach komunikacyjnych parkingu, 
b. na stanowiskach wyznaczonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych, 
c. drogach dojazdowych oraz drogach włączenia się do ruchu, 
d. innych drogach odpowiednio oznakowanych znakiem zakazu postoju lub znakami 

poziomymi, 
e. na trawnikach, 
f. w miejscach, w których zaparkowanie samochodu może powodować zagrożenie 

dla ruchu pojazdów, osób lub mienia.  
 

§12 
1. Nie respektowanie zasad korzystania z parkingu określonych niniejszym „Regulaminem” 

spowoduje zawiadomienie funkcjonariusza policji celem podjęcia czynności służbowych. 
2. W przypadku niezgodnego z regulaminem zaparkowania pojazdu, jeśli ma ono 

bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia korzystający z parkingu wyrażają 
zgodę na  odholowanie pojazdu w wybrane przez Centrum Medyczne Navigare miejsce. 
Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko korzystającego z parkingu. 
 

§13 
W przypadku ogłoszenia alarmu lub ewakuacji na parkingu zostają, aż do odwołania, usunięte 
wszystkie przeszkody, a obsługa parkingu wskazuje i umożliwia dojazd odpowiednim służbom do 
miejsca akcji. 
 

§14 
Na miejscach parkingowych, drogach wewnętrznych oraz drogach wjazdowych i wyjazdowych 
zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana płynów chłodzących, paliwa 
lub oleju jak również zanieczyszczanie parkingu. 
 

§15 
Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zarządzającemu oraz osobom 
trzecim na terenie parkingu.  
 

§16 
Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać do Zarządu 
Centrum Medycznego Navigare, tel. 606761131 lub 32 3309765, mail: centrum@navigare.med.pl, 
ul. Konopnickiej 78, 41-300 Dąbrowa Górnicza. 
 

§17 
Wszelkie uszkodzenia pojazdów należy natychmiast zgłaszać na komisariat Policji 112 oraz 
obsłudze parkingu tel. 606761131 lub 32 3309765.  
 

§18 
Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2022 roku.  

mailto:centrum@navigare.med.pl

