ZAŁĄCZNIK Nr 1
do zarządzenia Nr 8/II/2018
Dyrektora Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego
w Katowicach z dnia 16 lutego 2018r.
REGULAMIN
WYNAJMU PLACU MANEWROWEGO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU
DROGOWEGO W KATOWICACH
Przedmiotem Regulaminu wynajmu placu manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Katowicach (dalej: „Regulamin”) jest określenie zasad wynajmu części nieruchomości
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, obejmujących place manewrowe, w celu
realizowania na nich 30 – minutowych jazd próbnych, przy użyciu pojazdów pozostających w
dyspozycji Ośrodka Szkolenia Kierowców i spełniających warunki określone w art. 24 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (z dnia 5 stycznia 2011 r. Dz.U. Nr 30, poz. 151).
§1.
1. Wynajem placu manewrowego odbywa się w dni robocze, nieuznane ustawowo za wolne od
pracy, w godzinach normalnego funkcjonowania poszczególnych Oddziałów Terenowych
WORD.
2. Wynajem placu manewrowego w soboty jest możliwy wyłącznie gdy Najemca lub Najemcy
zadeklarują czas najmu placu manewrowego zapewniający co najmniej pięć jednostek czasu
najmu w jednym ciągu.
3. Jedna jednostka czasu najmu wynosi 30 minut.
4. Wynajem placu manewrowego odbywa się wyłącznie w sposób niekolidujący z ustawową
i statutową działalnością Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
5. Każdorazowo decyzję o udostępnieniu placu manewrowego Najemcy podejmuje Kierownik
Oddziału Terenowego WORD z zachowaniem ustępu poprzedzającego.
§2.
1. Po podpisaniu umowy najmu (załącznik nr 2 do Zarządzenia), OSK składa, w Biurze Obsługi
Klienta WORD, druk zgłoszenia (załącznik nr 3 do Zarządzenia), obejmujący w szczególności
planowaną datę i godzinę rozpoczęcia jazdy próbnej. Druk zgłoszenia należy złożyć
najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedzającego dzień wynajmu. Pracownik WORD
potwierdza możliwość odbycia jazdy próbnej w dacie i godzinie wskazanej w treści druku
zgłoszenia.
2. Na koniec każdego miesiąca, w którym realizowana była jazda próbna, OSK uiszcza opłatę za
każde 30 min korzystania z placu manewrowego na podstawie zbiorczej faktury, płatnej w
terminie 14 dni od jej wystawienia.
§3.
1. WORD nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i życie osób korzystających z placu
manewrowego, w związku z przeprowadzaną jazdą próbną.
2. WORD nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w pojeździe, powstałe w związku
z przeprowadzaną jazda próbną.
3. OSK odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone WORD w związku z przeprowadzaną jazda
próbną.
4. WORD nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym osobowe i majątkowe,
wyrządzone osobom trzecim w związku z przeprowadzaną jazda próbną.
5. W sytuacjach spornych, na miejsce zdarzenia wzywana jest Policja.

§4.
1. Przed wjazdem na teren placu manewrowego pracownik WORD weryfikuje nr rejestracyjny
pojazdu oraz datę i godzinę jazdy próbnej.
2. Instruktor musi stosować się do ustnych poleceń pracownika WORD pełniącego nadzór nad
obiektem.
§5.
Wysokość opłat za wynajem placu manewrowego WORD dla jednego pojazdu OSK (cena netto)
wynosi:
a) Kategoria AM, A1,A2,A – 40 zł/30 min
b) Kategoria B1, B – 30 zł/30 min
c) Kategoria C – 40 zł/30 min
d) Kategorie B+E, C+E, D – 40 zł/30 min
e) Kategoria T – 40 zł/30 min
§6
Jeżeli Najemca lub Najemcy dokonają zgłoszenia:
a) na liczbę jazd próbnych w ilości przekraczającej pięć jednostek czasowych w jednym ciągu
danego dnia, WORD udziela rabatu ceny ustalonej w § 5 niniejszego regulaminu w wysokości
10%;
b) na liczbę jazd próbnych w ilości przekraczającej dziesięć jednostek czasowych w jednym
ciągu danego dnia, WORD udziela rabatu ceny najmu ustalonej w § 5 niniejszego regulaminu
w wysokości 20%.

