
REGULAMIN PARKINGU MUZEUM TYSKICH BROWARÓW KSIĄŻĘCYCH 

 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady korzystania z parkingu, którego 
właścicielem jest Kompania Piwowarska S.A. 

2. Poprzez wjazd na teren parkingu dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie  
z miejsca parkingowego, której obowiązywanie kończy się wraz z uiszczeniem opłaty 
parkingowej lub jej anulowaniem (w przypadku gości Muzeum Tyskich Browarów Książęcych) 
i wyjazdem z parkingu. 

3. Każdy użytkownik poprzez wjazd pojazdem na teren parkingu akceptuje zapisy niniejszego 
Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień. 

4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na parking pojazdów przewożących materiały 
niebezpieczne, w szczególności: łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz podobnego rodzaju 
materiały, jeżeli materiały te nie zostały zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Niezależnie od zastosowanego zabezpieczenia, każdy posiadacz pojazdu, w tym pojazdu 
przewożącego materiały niebezpieczne, odpowiada za wszelkie szkody na osobie i mieniu 
wynikłe dla jakiegokolwiek podmiotu w związku z wjazdem tego pojazdu na teren parkingu. 

5. Parking jest drogą wewnętrzną i na jego terenie obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)  

6. Osoba korzystająca z parkingu zobowiązana jest do przestrzegania znaków drogowych 
pionowych i poziomych oraz stosowania się do nakazów obsługi oraz ochrony Kompleksu. 

7. Parking jest niestrzeżony, płatny, czynny od poniedziałku do soboty od 9.30 do 20.00,  
z wyjątkiem dni świątecznych. 

8. Opłata za parking wynosi 20 zł (dwadzieścia złotych) brutto za każdą rozpoczętą godzinę 
parkowania. Opłatę można uiścić w recepcji Muzeum Tyskich Browarów Książęcych  
od poniedziałku do soboty od 10.00 do 20.00, z wyjątkiem dni świątecznych. 

9. Z bezpłatnego parkowania mogą skorzystać goście Muzeum Tyskich Browarów Książęcych.  

Opłatę parkingową można anulować w recepcji Muzeum Tyskich Browarów Książęcych przy 
zakupie biletu na zwiedzanie. Recepcja jest czynna od poniedziałku do soboty od 10.00 do 
20.00, z wyjątkiem dni świątecznych. 

10. Kierowca wjeżdżający na parking jest zobowiązany do zatrzymania się przed zaporą przy 
automacie biletowym w celu pobrania biletu parkingowego. Szlaban zamyka się zaraz po 
przejeździe samochodu. Jednoczesny przejazd dwóch samochodów grozi uszkodzeniem 
samochodu lub systemu automatycznej obsługi parkingu.    

11. Przy wyjeździe należy zatrzymać się przed zaporą, włożyć bilet do czytnika i poczekać aż 
otworzy się szlaban. Przed wyjazdem opłata parkingowa powinna być zapłacona lub 
anulowana w recepcji Muzeum Tyskich Browarów Książęcych. Szlaban zamyka się zaraz po 
przejeździe samochodu. Jednoczesny przejazd dwóch samochodów grozi uszkodzeniem 
samochodu lub systemu automatycznej obsługi parkingu.   

12. Po uregulowaniu płatności za pobyt parking należy opuścić w ciągu 15 min. 

13. Za zgubienie biletu parkingowego pobierana jest opłata w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt 
złotych). 

14. Wobec klientów uchylających się od uiszczenia opłaty będą podejmowane stosowne 
czynności formalnoprawne. 



15. W przypadku problemów z systemem automatycznej obsługi parkingu szlabanami należy 
skontaktować się z obsługą przez intercom znajdujący się przy wjeździe na parking. 

16. Na terenie parkingu zabronione jest: 

• palenie i używanie otwartego ognia oraz spożycie alkoholu i zażywanie środków 
odurzających, 

• pozostawianie samochodu z pracującym silnikiem oraz nieszczelnymi układami, 
powodującymi wycieki paliwa, oleju, płynów eksploatacyjnych, 

• pozostawianie w pojeździe dzieci lub zwierząt bez opieki,  

• przebywanie dzieci na parkingu bez opieki osoby dorosłej,  

• postój pojazdu w ciągach komunikacyjnych, drogach dojazdowych i innych drogach 
odpowiednio oznakowanych znakiem zakazu postoju lub znakami poziomymi, bądź  
w inny sposób utrudniający lub uniemożliwiający innym korzystanie z parkingu, 

• prowadzenie akcji promocyjnych, marketingowych, reklamowych i ankiet bez zgody 
właściciela parkingu, 

• zanieczyszczanie parkingu, 

• dokonywania napraw i mycie pojazdów. 

17. Kompania Piwowarska i Muzeum Tyskich Browarów Książęcych nie ponoszą 
odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie znajdujących się na parkingu 
pojazdów mechanicznych ani rzeczy pozostawionych w pojeździe.  

18. Uszkodzenie elementów systemu parkingowego wymaga spisania oświadczenia o dokonaniu 
szkody przez sprawcę i wymaga wezwania Policji. 

19. Użytkownik pojazdu odpowiada osobiście za wszelkie szkody wyrządzone 
zarządzającemu/właścicielowi parkingu oraz osobom trzecim na terenie parkingu.  
 

20. Wszelkie uszkodzenie pojazdów podczas manewrowania należy natychmiast zgłosić  
w recepcji Muzeum Tyskich Browarów Książęcych, a w razie potrzeby także Policji.  
W przypadku zaistnienia na terenie parkingu zderzenia drogowego (kolizja, wypadek) 
obowiązują zasady określone w ustawie  Prawo o ruchu drogowym. 

21. Pojazdy pozostawione w miejscach niedozwolonych lub pozostawione na okres dłuższy niż  
2 dni bez zgody właściciela parkingu zostaną odholowane na koszt właściciela pojazdu.  

22. Pozostawienie pojazdu na parkingu nie ma znamion zawarcia umowy przechowania,  
w znaczeniu nadanym jej przez art. 835 i nast. Kodeksu cywilnego. Posiadacz pojazdu, 
zostawiając go parkingu, najmuje jedynie wybrane przez siebie miejsce postojowe. Elementy 
ogrodzenia parkingu, w szczególności szlabany i barierki, mają na celu wyłącznie 
uniemożliwienie korzystania z parkingu bez wniesienia stosownej opłaty. 

23. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2 listopada 2017 r. 

 

 


