
Zasady wynajmu miejsc parkingowych 
na terenie Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni 

 
1. Przez teren Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni, zwanej dalej Pływalnią, rozumie się 

zarówno budynek Pływalni, jak i przyległe mu tereny zielone i miejsca parkingowe tj. 
zabudowane nieruchomości gruntowe będące własnością Gminy Miasta Bochnia, na 
których w oparciu o decyzję Burmistrza Miasta Bochnia z dn. 01.06.2005 r. zmienioną 
decyzją z dn. 02.12.2013 r. w sprawie ustalenia trwałego zarządu, Pływalnia jest 
władającym, tj. nieruchomość : 

a) przy ul. Św. Leonarda w Bochni oznaczoną w ewidencji gruntów nr 4819/8, 
zabudowaną dwukondygnacyjnym budynkiem krytej pływalni o pow. użytkowej 
3.891 m2, 

b) przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego w Bochni oznaczoną w ewidencji gruntów 
nr4819/40, zabudowaną jednopiętrowym budynkiem powojskowym o pow. 
użytkowej 216,80 m2. 

2. Wynajem płatnego miejsca parkingowego na terenie Pływalni, może nastąpić tylko na 
parkingu od ul. Św. Leonarda 34 (parking wzdłuż budynku Pływalni), gdzie znajdują się 
miejsca do tego celu wyznaczone, oznakowane i odgrodzone ponumerowanymi słupkami 
(numeracja miejsc od 1 do 12 – jak na załączonym planie, przy czym miejsca oznaczone 
numerami 10, 11 i 12 przeznacza się dla pracowników Krytej Pływalni w Bochni). 

3. Parkowanie samochodu na terenie Pływalni z wyznaczonymi płatnymi miejscami 
parkingowymi, zwanym dalej parkingiem płatnym Pływalni, może nastąpić po 
wcześniejszym podpisaniu umowy na najem konkretnego miejsca parkingowego. 

4. Wysokość opłat z tytułu wynajmu miejsc parkingowych na terenie parkingu płatnego ustala 
Dyrektor Pływalni. 

5. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Pływalni może zwolnić z opłat lub udzielić ulg 
innych niż przewidziane rabaty handlowe osobom fizycznym, osobom prawnym oraz 
podmiotom nie posiadającym osobowości prawnej zainteresowanym wynajęciem miejsca 
parkingowego na terenie parkingu płatnego Pływalni. 

6. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej będące 
właścicielami i użytkownikami pojazdów parkujących na terenie parkingu płatnego Pływalni 
są zobowiązane do przestrzegania zapisów Regulaminu Parkingu Płatnego Krytej Pływalni 
w Bochni stanowiącego załącznik do niniejszych Zasad. 

 
 



Wysokość opłat z tytułu wynajmu miejsc parkingowych 
na terenie Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni 

 

Lp. Lokalizacja parkingu Liczba miejsc 
parkingowych 

Cena najmu 
(netto) 

RABATY 

1 

Parking od ul. Św. 
Leonarda 

(wzdłuż budynku 
pływalni)  

Łącznie 12 miejsc, 
przy czym  

pod wynajem nie 
więcej niż 
8-9 miejsc 

w zależności od 
zainteresowania 

1 miejsce 
miesięcznie 

150 zł 

Upust od stawki 
opłaty bazowej 

netto w 
zależności od 
czasu trwania 

umowy wynajmu: 
 

3-6 miesięcy 
- 10% 

 

7-12 miesięcy 
-16 % 

 

13-18 miesięcy 
- 20 % 

 

19-24 miesiące 
- 26 % 

 

powyżej 24 
miesięcy - 34 % 

 
Wysokość opłat z tytułu wynajmu miejsc parkingowych na terenie Krytej Pływalni im. Jana Kota 
w Bochni oraz rodzaje rabatów obowiązują od 21 stycznia 2020 r. Wszystkie ceny są cenami netto. 
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości określonej w odrębnych przepisach. 


