Regulamin
udostępniania torów manewrowych położonych na placu manewrowym
przy ZORD w Koszalinie
w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Par. l
1. ZORD w Koszalinie po godzinach pracy ośrodka przeznacza do odpłatnego najmu
znajdujące się na placu manewrowym poszczególne tory manewrowe w dni robocze od
poniedziałku do piątku od godz.16:30 do godz. 19:30 oraz w dni wolne od pracy dla
ZORD w Koszalinie w godzinach indywidualnie uzgodnionych z najemcami.
2. Tor manewrowy wynajęty może być wyłącznie przez instruktora nauki jazdy i wyłącznie w
celu przeprowadzenia szkolenia osoby przygotowującej się do egzaminu państwowego na
prawo jazdy.
3. ZORD w Koszalinie przeznacza do najmu tory manewrowe z wyposażeniem (tyczki i
pachołki) wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku.
4. Odpłatność za najem toru manewrowego położonego na placu manewrowym przy ZORD
w Koszalinie wynosi:
Kategoria
A, B
B+E
C, D
C+E

Cena za 1 godz.
z pachołkami za 1 pojazd
brutto
50,00 zł
57,00 zł
67,00 zł
77,00 zł

Cena za 1 godz. bez pachołków za 1
pojazd
brutto
30,00 zł
37,00 zł
47,00 zł
57,00 zł

Par. 2
1. Instruktor nauki jazdy jako najemca może wynająć tor manewrowy na czas
odpowiadający pełnym godzinom zegarowym.
2. Opłatę za wynajęcie toru manewrowego wnosi się w momencie ustalania rezerwacji
terminu najmu z Wynajmującym.
3. Opłaty można dokonać w kasie ZORD w Koszalinie lub na konto: PeKaO S.A. I Oddział
Koszalin Nr 14 1240 1428 1111 0000 2263 7329 z dopiskiem "opłata za najem toru
manewrowego".
4. W przypadku gdy po ustaleniu rezerwacji terminu najmu i po dokonaniu przez Najemcę
opłaty za najem, Najemca rezygnuje z przeprowadzenia szkolenia osoby przygotowującej
się do egzaminu państwowego na prawo jazdy, dokonana wpłata jest opłatą rezerwacyjną.
Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi Najemcy.
5. Najemca korzystający z przedmiotu najmu nie może go podnająć lub oddać do bezpłatnego
korzystania w całości bądź w części innej osobie bez zgody Wynajmującego.
6. Dokumentem potwierdzającym najem i prawo do korzystania z przedmiotu najmu jest
dowód opłaty zawierający uzgodniony z Wynajmującym termin i przedmiot najmu.
7. Dokument, o którym mowa w punkcie 6 jest sporządzany w dwóch egzemplarzach, z
których jeden otrzymuje najemca.

8. Wynajmujący przed pierwszym wynajmem toru składa oświadczenie o zapoznaniu się i
przestrzeganiu warunków użytkowania toru określonego w niniejszym Regulaminie.
Oświadczenie składa się najpóźniej w dniu pierwszego wynajmu toru pracownikowi
technicznemu ZORD. Oświadczenie można również złożyć wcześniej w siedzibie ZORD
lub przesłać drogą pocztową. Oświadczenia są ewidencjonowane i przechowywane w
Pionie Ekonomiczno – Organizacyjnym.
9. ZORD w Koszalinie jako Wynajmujący informuje, że plac manewrowy w całości jest
monitorowany elektronicznie, co daje możliwości jednoznacznej identyfikacji czasu
najmu, osób korzystających z przedmiotu najmu oraz pojazdów korzystających z
przedmiotu najmu.
10. ZORD w Koszalinie informuje, że w przypadkach korzystania z przedmiotu najmu w
sposób nieuzgodniony z Wynajmującym, w szczególności sprzecznym z przeznaczeniem
przedmiotu najmu, będzie jako Wynajmujący korzystał z przysługujących mu praw
właściciela obiektu, w tym z natychmiastowego odstąpienia od najmu. W takim przypadku
Najemcy nie przysługuje żądanie zwrotu pozostałej opłaty za najem.
regulamin wchodzi w życie z dniem 05.05.2022r.
zatwierdzam
Dyrektor ZORD

Załącznik do Regulaminu udostępniania torów
manewrowych położonych na placu manewrowym przy ZORD
w Koszalinie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
OŚWIADCZENIE INSTRUKTORA
o zapoznaniu się z zapisami i przestrzeganiu warunków użytkowania torów manewrowych
położonych na placu manewrowym ZORD
Sporządzone w dniu: ...................................
ZORD w Koszalinie reprezentowanym przez Pana Piotra Grygorcewicza - Dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Koszalinie, z siedzibą 75-124 Koszalin ul. Mieszka I 39, posiadającym REGON: 331283160;
NIP: 669-21-86-916 zwanym dalej "Wynajmującym"
a
Panem/Panią ............................................................................................................
/nazwisko i imię/
instruktorem nauki jazdy
..............................................................................................................................................
/adres siedziby lub zamieszkania/

o numerze ewidencyjnym ............................... zwanym dalej "Najemcą"
1. Najemca wynajmuje tor manewrowy położony na placu manewrowym przy ZORD w Koszalinie w celu szkolenia
osoby przygotowującej się do egzaminu państwowego na prawo jazdy.
2. Najemca zobowiązuje się wobec Wynajmującego do wykorzystania toru manewrowego na placu manewrowym w
celu i w czasie określonym w zamówieniu, wyszczególnionych w dowodzie opłaty (dokumencie sprzedaży).
3. Najemca zobowiązuje się wobec Wynajmującego do pozostawienia przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym i nie
zanieczyszczonym.
4. Cały plac manewrowy przy ZORD w Koszalinie jest monitorowany elektronicznie przez Wynajmującego, co daje
możliwości jednoznacznej identyfikacji czasu, osób i pojazdów przebywających i korzystających z przedmiotu
najmu.
5. W przypadkach korzystania z placu w sposób nieuzgodniony z Wynajmującym, w szczególności sprzecznym z
przeznaczeniem przedmiotu najmu, będzie on korzystał z przysługujących mu praw właściciela obiektu.
6. Najemca zobowiązuje się niezwłocznie usunąć szkody powstałe na placu manewrowym obejmującym tory
manewrowe lub na pozostałym terenie należącym do ZORD w Koszalinie, powstałe z winy Najemcy bądź z winy
osób przez niego szkolonych. W przypadku naruszenia obowiązku niezwłocznego usunięcia spowodowanych szkód
Wynajmujący będzie dochodził od Najemcy swoich praw w celu usunięcia szkód.
/najemca /
………………………………

/ wynajmujący /
……………………………

