
REGULAMIN KORZYSTANIA Z NIESTRZEŻONEGO PARKINGU PŁATNEGO  
na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy  

w Dzielnicy Targówek 

 
§ 1 

1. Parking położony przy ul. Łabiszyńskiej 20 i 20A w Warszawie jest administrowany i zarządzany 
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek  

2. Parking składa się z wyznaczonych naziemnych miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie 
Ośrodka oraz dwupoziomowego garażu.  

3. Wjazd do garażu oraz na parking jest płatny. 
4. Parking czynny jest w godzinach: 06:00 – 22:00. 
5. Ruch pojazdów odbywa się na zasadach ogólnych opisanych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 

roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 poz. 450 z późn.zm.), z uwzględnieniem 
postanowień Regulaminu. 

6. Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości wszystkich pojazdów do 20 km/h oraz  
znak D40 „Strefa Zamieszkania”. 

7. Ruch pieszy na terenie parkingu odbywa się z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
8. Każdy kierujący pojazdem zobowiązany jest do przestrzegania znajdujących się na terenie 

parkingu znaków poziomych i pionowych. 
§ 2 

1. Parkowanie na terenie parkingu możliwe jest tylko dla: 
a) pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.  
b) parkowanie w dwupoziomowym garażu możliwe jest dla pojazdów o wysokości nie większej 

niż 1,9m; 
c) motocykli i skuterów. 

2. Parkowanie autokarów i busów możliwe jest na wyłącznie na wyznaczonym miejscu.  
3. Użytkownicy parkingu parkują pojazdy na wyznaczonych miejscach w sposób umożliwiający 

korzystanie z sąsiednich miejsc. Zaparkowane pojazdy nie mogą blokować lub utrudniać 
przejazdu, w szczególności na drogach pożarowych. 

4. Na miejscach przeznaczonych dla pracowników OSiR parkują wyłącznie osoby uprawnione przez 
Dyrektora OSiR. 

5. Przy manewrowaniu pojazdami, zamykaniu i otwieraniu drzwi należy zachować ostrożność 
wobec pieszych, innych pojazdów, urządzeń parkingu. Użytkownik parkingu odpowiada za 
wszelkie szkody powstałe z jego działania lub zaniechania w związku z użytkowaniem parkingu. 

6. Pozostawione na terenie parkingu pojazdy powinny mieć wyłączony zapłon, pozamykane okna i 
drzwi, odcięte od energii elektrycznej odbiorniki audio i inne. 

7. Na jednym miejscu parkingowym wyznaczonym dla samochodów osobowych dozwolone jest 
parkowanie nie więcej niż dwóch motocykli, dwóch skuterów lub obu wymienionych pojazdów. 

8. Wjazd na parking dla autokarów i busów dozwolony jest tylko bramą od strony ul. Łabiszyńskiej 
20A. 

 
§ 3 

Na terenie parkingu zabronione jest: 
1. Parkowania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub przeznaczonych dla 

innych użytkowników. 
2. Magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, 

tankowanie pojazdów oraz pozostawienie pojazdów z uruchomionym silnikiem. 



3. Parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami (np. paliwowym, olejowym, hydraulicznym 
lub innym). 

4. Palenie wyrobów tytoniowych oraz używanie otwartego ognia, spożywanie alkoholu, 
zażywanie substancji psychoaktywnych – zarówno w pojeździe zaparkowanym w garażu, na 
terenie parkingu, jak i w samym obiekcie. 

5. Mycie pojazdu. 
6. Wymienianie w pojeździe oleju lub innych płynów, dokonywanie jakichkolwiek napraw 

pojazdu. 
7. Śmiecenie.  
8. Wykorzystywanie miejsc postojowych do innych celów niż parkowanie jednego pojazdu na 

miejscu postojowym. 
9. Ingerowanie w system monitoringu i jego wyposażenia oraz w zasilanie energii elektrycznej. 
10. Zakłócanie porządku oraz utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z parkingu, terenu 

OSiR oraz obiektów sportowych. 
 

§ 4 
1. Opłata za miejsce parkingowe pobierana jest zgodnie z cennikiem OSiR oraz instrukcjami 

wyświetlanymi przez urządzenia parkingowe na terenie garażu oraz parkingu OSiR. Cennik 
dostępny jest w kasie pływalni, na stronie internetowej OSiR oraz na tablicy umieszczonej 
przy wjeździe na parking. 

2. Niezależnie od postanowień ust. 1, prawo wjazdu i wyjazdu przysługuje nieodpłatnie: 
karetkom pogotowia, pojazdom policji, pojazdom straży pożarnej, serwisantom oraz 
pojazdom służb holowniczych (auto – pomocy) w związku z wykonywaniem przez nie zadań 
mających na celu usunięcie zaparkowanego na terenie garażu lub parkingu pojazdu lub 
pojazdu pozostawionego w sposób niezgodny z Regulaminem. 

3. Prawo bezpłatnego wjazdu i korzystania z parkingu oraz garażu przysługuje pracownikom 
OSiR w czasie godzin ich pracy. 

4. Na teren parkingu oraz garażu należy wjeżdżać i wyjeżdżać pojedynczo po automatycznym 
otwarciu szlabanu. 

5. Próba nieuprawnionego wjazdu za innym pojazdem podczas otwarcia szlabanu dla tego 
pojazdu, grozi uszkodzeniem pojazdu przez opadający szlaban, za co OSiR nie odpowiada. 

6. Administracja OSiR oraz pracownicy ochrony mają prawo i obowiązek podejmować 
działania porządkowe przewidziane niniejszym Regulaminem wobec pojazdów nie 
stosujących się do Regulaminu. 

7. Pojazdy zaparkowane w sposób nieprawidłowy, w tym pozostawione na parkingu bez 
dokonania odpowiedniej opłaty, będą usuwane przy użyciu wszelkich środków prawnie 
dozwolonych na koszt właściciela. 
 

§ 5 
Użytkownicy parkingu i garażu zobowiązani są do: 

1. Przestrzegania postanowień Regulaminu. 
2. Przestrzegania przepisów ruchu drogowego zawartych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym  oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. 
3. Przestrzegania przepisów bhp i ppoż. 
4. Niezwłocznego zaalarmowania Państwowej Straży Pożarnej (tel.: 998 lub telefon alarmowy: 

112) w przypadku zauważenia pożaru. 
5. Niezwłocznego powiadomienia OSiR (tel.: 22 462-65-86) o zauważonych zagrożeniach 

bezpieczeństwa, czy innych nieprawidłowościach. 
6. Niezakłócania porządku publicznego. 



 
§ 6 

1. Garaż i parking nie mają statusu parkingu strzeżonego. 
2. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy i inne rzeczy pozostawione na terenie 

parkingu/garażu przez użytkowników garażu/parkingu lub inne osoby. 
3. Na terenie parkingu zainstalowany jest monitoring wizyjny.  

 
§ 7 

1. Skargi i wnioski związane z korzystaniem z parkingu należy zgłaszać na adres: OSiR Targówek ul. 

Łabiszyńska 20 , 03-397 Warszawa, tel. 22 884 8500 lub 22 462 6586 oraz email 

osir@osirtargowek.waw.pl 

2. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika parkingu niniejszego regulaminu OSiR 

zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług parkingowych. 

3. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na mieniu i osobom 

trzecim na parkingu przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub osoby mu 

towarzyszące.  

4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www. osirtargowek.waw.pl na recepcji oraz 

jest umieszczony przy wjeździe na parking. 

5. Monitoring prowadzony jest przez Administratora, którym jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. 

Warszawy w Dzielnicy Targówek z siedzibą w Warszawie (03-397), ul. Łabiszyńska 20,  adres e-

mail: osir@osirtargowek.waw.pl, tel. 22 884 85 00, reprezentowany przez Dyrektora. Celem jest 

zapewnienie ochrony mienia i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie OSiR. Zapis z 

monitoringu jest archiwizowany przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Dane z zapisu monitoringu 

nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Więcej 

informacji można uzyskać drogą mailową: osir@osirtargowek.waw.pl bądź listownie. Polityka 

prywatności znajduje się na stronie: https://www.osirtargowek.waw.pl/polityka-prywatnosci/, a 

także jest dostępna w siedzibie. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.03.2022 r. 
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