
REGULAMIN 
NAJMU PLACU MANEWROWEGO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU 

DROGOWEGO W SIERADZU  
 

 
 

§1 
 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1. „OSK” rozumie się przez to Ośrodek Szkolenia Kierowców, Najemcę. 
2. „Pojeździe” rozumie się przez to pojazd zapewniony przez najemcę placu manewrowego, 
wyposażony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., nr 32, poz. 2022), i każdorazowo w obecności instruktora 
nauki jazdy; pojazd musi posiadać ważną umowę ubezpieczenia OC i badanie techniczne. 
3. „Instruktorze” rozumie się osobę, która sprawuje nadzór nad osobą korzystającą z placu 
manewrowego posiadającą uprawnienia instruktora nauki jazdy. 
4. „WORD” rozumie się Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu, 
Wynajmującego. 

 
§2 

 
Jazda próbna może odbywać się wyłącznie w określone przez Wynajmującego soboty, w 
godzinach od 13:00 do 16:00 oraz w dni robocze w godzinach 13:00 do 17:00. 

 
§3 

 
1. Z tytułu korzystania z placu manewrowego na podstawie umowy najmu, Najemca będzie 
zobowiązany do zapłaty ustalonej w umowie kwoty tytułem wynagrodzenia Wynajmującego 
za udostępnienie placu; wynagrodzenie będzie płatne każdorazowo przed wykonaniem 
przedmiotu umowy, na podstawie zadeklarowanej przez Najemcę liczby godzin wynajmu – 
zaliczka 100%. Po upływie miesiąca kalendarzowego Wynajmujący wystawi fakturę 
potwierdzającą liczbę godzin wykonania umowy oraz zapłaconą kwotę wynagrodzenia z tego 
tytułu, na podstawie przekazanych Zamawiającemu zaliczek. Najemca wyraża zgodę na 
elektroniczne doręczenie faktury na podany przez Najemcę adres email. 
2. Zamiar zawarcia umowy najmu placu manewrowego zostaje potwierdzony wpłatą zaliczki 
w terminie najpóźniej do godziny 13:00 w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia 
obowiązywania umowy i jej wykonania, przelewem na rachunek wynajmującego lub w 
formie gotówki w kasie WORD. W przypadku braku zawarcia umowy najmu wpłacona 
zaliczka podlega zwrotowi. 

 
§4 

 
Za stan pojazdu odpowiada Najemca. W przypadku niedochowania przez Najemcę 
obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie ubezpieczenia OC oraz 
przeglądu technicznego ponosi on pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie 
szkody w mieniu i na osobie, które nastąpią w okresie wykonywania przez Najemcę 
przedmiotu umowy. W pozostałym zakresie Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody 
niewynikłe z wyraźnego zawinienia Wynajmującego. 
 



 
 

§5 
 

1. Przedstawiciel Wynajmującego poddaje weryfikacji pojazd Najemcy oraz osobę instruktora 
bezpośrednio przed rozpoczęciem korzystania z placu manewrowego pod względem 
zgodności danych zgłoszonych przez Najemcę, odnotowując moment rozpoczęcia korzystania 
z placu. 
2. Przedstawiciel Wynajmującego sprawujący nadzór nad placem manewrowym jest 
uprawniony do wydawania uzasadnionych zaleceń Najemcy i osobom przez niego 
upoważnionym, a także innym, które będą wraz z Najemcą korzystały z placu manewrowego 
w okresie obowiązywania Umowy. 

 
§6 

 
 Wysokość wynagrodzenia Wynajmującego, o którym mowa w  §3 ust. 4 Regulaminu 

za 1h wynajęcia placu manewrowego na kategorie AM, A1, A2, A wynosi 200 zł. 
2. Podana powyżej kwota stanowi kwotę brutto. 
3. Najniższa jednostka to 1h. 
4. Jednocześnie na placu pod nadzorem instruktora nie może przebywać więcej niż 3 

motocykle 
5. Wartość wynagrodzenia należnego Wynajmującemu może być ustalona w stawce 

miesięcznej, w takim przypadku Strony dokonają ustalenia jego wysokości w drodze 
wzajemnych ustaleń. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


