
REGULAMIN  PARKINGU  BMG  GOWOROWSKI  SP.  Z  O.O.  
    

§  1  
Teren  parkingu  przy  ul.  Łużyckiej  9  w  Gdyni  stanowi  własność  BMG  Goworowski  Sp.  z  o.o.  
    

§  2  
Na  warunkach  określonych  w  niniejszym  "Regulaminie"  uprawnionymi  do  parkowania  na  
terenie  BMG  Goworowski  Sp.  z  o.o.  są  wyłącznie:  
-‐  osoby  korzystające  z  usług  BMG  Goworowski  Sp.  z  o.o.,  na  czas  niezbędny  dla  wykonania  
tych  usług,  
-‐  pracownicy  BMG  Goworowski  Sp.  z  o.o.,  którym  udostępnia  się  5  miejsc  postojowych,  na  
czas  wykonywania  pracy.  
    

§  3  
Każdy  wjeżdżając  na  teren  parkingu  wyraża  zgodę  na  postanowienia  niniejszego  
"Regulaminu"  i  zobowiązuje  się  do  ścisłego  ich  przestrzegania.  
    

§  4  
Właściciel  parkingu  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  utratę  lub  uszkodzenie  znajdujących  się  
na  terenie  parkingu  pojazdów  mechanicznych  i  rzeczy  w  nich  pozostawionych,  zarówno  w  
wyniku  działań  osób  trzecich  jak  i  siły  wyższej.  
    

§  5  
Kierowca  pojazdu  korzystający  z  parkingu  zobowiązany  jest  do  przestrzegania:  
-‐  prawa  o  ruchu  drogowym,  
-‐  prędkości  do  5  km/h  
-‐  przepisów  kodeksu  drogowego  
-‐  respektowania  znaków  drogowych  i  pozostałych  warunków  użytkowania,  
-‐  parkowania  pojazdów  wyłącznie  w  miejscu  do  tego  przeznaczonym  
    

§  6  
Zakazuje  się  parkowania  na  terenie  będącym  własnością  BMG  Goworowski  Sp.  z  o.o.  innych  
pojazdów,  poza  wymienionymi  w  §  2  "Regulaminu".  
W  przypadku  nie  respektowania  zakazu  parkowania,  na  koło  pojazdu  osoby,  naruszającej  
postanowienia  niniejszego  "Regulaminu",  będzie  zakładana  blokada  kół.  Za  zdjęcie  blokady  z  
koła  pobiera  się  opłatę  w  wysokości  250,-‐zł  oraz  opłatę  dodatkową  w  wysokości  50,-‐zł  za  
każdą  dobę  nieuprawnionego  parkowania.  
Parkującym  pojazdy,  wbrew  postanowieniom  niniejszego  "Regulaminu",  nie  przysługują  
żadne  roszczenia,  w  tym  roszczenia  odszkodowawcze,  za  skutki  podjętych  przez  BMG  
Goworowski  Sp.  z  o.o.  działań  mających  na  celu  zapewnienie  przestrzegania  postanowień  
niniejszego  paragrafu.  
    

§  7  
Regulamin  jest  dostępny  na  stronie  internetowej  www.bmg.auto.pl  oraz  w  biurze  ochrony  i  
budynku  stacji  paliw  BMG.  
  
Gdynia  dnia  15/04/2008  


