
REGULAMIN PARKINGU PRZY MUZEUM MIEJSKIM 

,,DOM GERHARTA HAUPTMANNA’’ 

W JELENIEJ GÓRZE 

 

Art. 1 

 

Zarządcą parkingu jest Muzeum Miejskie ,,Dom Gerharta Hauptmanna” przy ul. Michałowickiej 

32 w Jeleniej Górze – Jagniątkowie. 

 

Parking zlokalizowany jest na działce nr 260/8 o powierzchni 0,4163 ha, którą w wieloletnie 

użytkowanie otrzymało Muzeum Miejskie ,,Dom Gerharta Hauptmanna’’ na podstawie Zarządzenia 

nr 0050.634.2012.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry oraz decyzji GGN-D.6831.61.2014 z dnia 

31.07.2014 roku Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. Parking ujawniony jest w księdze wieczystej 

KW nr JG1J/00055838/1. 

 

Art. 2 

 

1. Parking jest niestrzeżony. 

2. Parking przeznaczony jest dla pojazdów osobowych, busów, autobusów, 

autokarów, samochodów z przyczepami lub samochodów ciężarowych, 

kamperów oraz motocykli. 

3. Parking przeznaczony jest dla pojazdów osobowych, busów, autobusów, 

autokarów, samochodów z przyczepami lub samochodów ciężarowych, 

kamperów oraz motocykli. 

4. Użytkownicy rowerów korzystają z wyznaczonego miejsca (stojak) na terenie 

parku muzealnego. 

5. Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h. 

6. Parking przeznaczony jest w pierwszej kolejności dla osób zamierzających skorzystać z 

oferty Muzeum Miejskiego ,,Dom Gerharta Hauptmanna” , w tym również ze sklepu 

muzealnego, biblioteki i czytelni oraz toalet zlokalizowanych na terenie Muzeum 

Miejskiego ,,Dom Gerharta Hauptmanna” przy ul. Michałowickiej 32. 

7. Parking dla gości zaproszonych przez Muzeum oraz firm zewnętrznych świadczących 

usługi dla muzeum jest bezpłatny. Dotyczy to również wyborców, korzystających z lokalu 

wyborczego, zlokalizowanego w Muzeum. 

8. Parking dla użytkowników rowerów na terenie parku jest bezpłatny. 

9. Parking jest płatny. Naliczana jest jednorazowa opłata dzienna za parkowanie, bez 

względu na liczbę godzin korzystania z parkingu w danym dniu. 

10. Opłata dzienna za parkowanie wynosi: 

- samochód osobowy - 15,00 zł 

- motocykl - 10,00 zł 

- autobus - 20,00 zł 

- kamper - 20,00 zł 

- samochód ciężarowy i z przyczepą - 20,00 zł 

 

11. Dopuszcza się dokonanie jednorazowej opłaty parkingowej za więcej niż jedną dobę na 

jednej transakcji zapłaty. 

 

12. W przypadku braku możliwości zapłaty, obsługa parkingu pozostawia na pojeździe 

informację o sposobie uregulowania zapłaty. Może być ona regulowana: 

a) tego samego dnia do godz. 17.00 w kasie muzeum; 



W przypadku konieczności dokonania przez Zarządcę parkingu zmiany miejsca  zatrzymania/postoju 

pojazdu lub usunięcia pojazdu z terenu parkingu z przyczyn leżących po stronie Użytkownika 

parkingu, zwłaszcza w przypadkach, o których mowa w art.5, art.8 lub art.3 niniejszego Regulaminu, 

użytkownik parkingu zobowiązany będzie do uiszczenia Zarządcy parkingu dodatkowej opłaty za 

powyższe czynności, do wysokości kosztów poniesionych przez Zarządcę parkingu związanych z 

wykonaniem bądź zleceniem wykonania czynności związanych ze zmianą miejsca 

zatrzymania/postoju pojazdu lub usunięciem pojazdu z terenu parkingu. Uiszczenie powyższej opłaty 

nie zwalnia Użytkownika parkingu z konieczności uiszczenia opłat przewidzianych regulaminami 

odpowiednich służb w przypadku, gdyby wezwanie służb było konieczne dla zmiany miejsca 

zatrzymania/postoju pojazdu lub usunięcia pojazdu z terenu parkingu. 

Art. 12 

 

Użytkownik parkingu przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na okoliczność, iż w przypadku 

zaistnienia nagłego zagrożenia, w szczególności związanego z bezpieczeństwem, Zarządca 

parkingu uprawniony będzie do zmiany miejsca zatrzymania /postoju pojazdu lub usunięcia 

pojazdu z terenu parkingu. 

Art. 13 

 

Wszelkie spostrzeżenia dotyczące zaobserwowanych nieprawidłowości lub zdarzeń należy 

niezwłocznie zgłaszać obsłudze parkingu lub zarządcy parkingu. 

 

Art. 14 

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 r. 
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