
Załącznik nr 1
do Regulaminu udostępniania

placu manewrowego WORD w Rzeszowie

CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE PLACU MANEWROWEGO

Za przeprowadzenie jazdy próbnej na placu manewrowym WORD pobiera się opłatę  w wysokości
/cena brutto/:

1. Kategorie motocyklowe: AM, A1, A2 i A: 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 
00/100 groszy)

2. Kategoria B: 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100 groszy)
3. Kategorie: B+E, C, C+E, D i T: 35,00 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych 00/100 groszy)
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Załącznik nr 2
do Regulaminu udostępniania

placu manewrowego WORD w Rzeszowie

CENNIK OPŁAT

za uszkodzenie elementów w trakcie wykonywania jazdy próbnej na placu manewrowym WORD 
/cena brutto/:

1. Uszkodzenie  tyczki  o  wysokości  co  najmniej  1,5  m  stosowanej  na  stanowiskach
odnoszących się do kategorii B prawa jazdy – 10,00 zł,

2. Uszkodzenie tyczki o wysokości co najmniej 2 m stosowanej na stanowiskach odnoszących 
się do kategorii: B+E, C, C+E, D, T – 12,00 zł

3. Uszkodzenie pachołka drogowego:
 Kat. Motocyklowe (AM, A1, A2, A) – 25,00 zł;
 Kat. B  – 70,00 zł;
 Kat. B+E, C, C+E, D, T – 85,00 zł

4. Uszkodzenie   innych   elementów wyposażenia  placu  manewrowego,  nie  wymienionych
w  niniejszym  cenniku  –  według  indywidualnej  wyceny  dokonanej  przez  WORD
w uzgodnieniu z OSK, przy czym w braku takiego uzgodnienia, według wyceny dokonanej
przez WORD, na podstawie średnich, lokalnych cen rynkowych. 
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Załącznik nr 3
do Regulaminu udostępniania

placu manewrowego WORD w Rzeszowie

 ZOBOWIĄZANIE – OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisana/y …................................................................................................................

PESEL: …............................................, posiadająca/y nr uprawnienia …..................................,

reprezentując:

…............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

                                           (nazwa podmiotu składającego zobowiązanie)

oświadczam,  że  w  dniu  …........................................................,  realizując  umowę  ramową

nr  ………………….  z  dnia  …………………..  w  trakcie  prowadzenia  jazdy  próbnej

z p. …............................................................................ w ramach kategorii …………. prawa jazdy,

na placu manewrowym WORD w Rzeszowie, uszkodzeniu uległo:

1. ….......................................................................................................................................

2. ….......................................................................................................................................

3. …......................................................................................................................................

                                                                 ……………………………………………………

                                                                      Imię i nazwisko oraz podpis instruktora

Łączna  wartość  szkody,  wyliczona  według  zasad  określonych  Regulaminem,  zaakceptowanych

przy zawieraniu umowy, wynosi …............... złotych brutto (słownie: …..........................................).

Kwotę  odszkodowania  w  wysokości  ….....................................  OSK  zobowiązuje  się  wpłacić
w ciągu siedmiu dni od daty złożenia niniejszego zobowiązania na rachunek, który został wskazany
w Regulaminie udostępniania placu manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Rzeszowie.

Jednocześnie  przyjmuję  do  wiadomości,  że  do  czasu  dokonania  zapłaty  korzystanie  z  placu
manewrowego WORD przez OSK …................................................................... nie będzie możliwe.
Dotychczas udzielone zezwolenia na korzystanie z placu manewrowego pozostają w mocy. 

                                                        ….....................................................................................

                                                        podpis osoby składającej zobowiązanie w imieniu OSK
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Załącznik nr 4
do Regulaminu udostępniania

placu manewrowego WORD w Rzeszowie

wzór

UMOWA RAMOWA NR ……../2018
UDOSTĘPNIANIA PLACU MANEWROWEGO WORD W RZESZOWIE

zawarta w Rzeszowie w dniu …………………..  r. pomiędzy:

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Rzeszowie,  z siedzibą przy Al. Wyzwolenia 4,
35-501 Rzeszów, NIP 813-28-37-816, REGON 690541260, reprezentowanym przez:
Pana Janusza Stachowicza – Dyrektora WORD w Rzeszowie
zwanym dalej WORD:
a
………………  zam.  …………………  prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod  firmą
………………….. z siedzibą …………………….., zarejestrowaną w …………………….. pod nr
………………….. w dn. …………… NIP …………….. , REGON ……………….:
zwanym dalej: OSK,

o następującej treści:
§ 1

1. WORD  oświadcza,  że  jest  właścicielem  nieruchomości  gruntowej  oraz  towarzyszącej  jej
infrastruktury technicznej, położonej w Rzeszowie przy Al. Wyzwolenia 4, 35-501 Rzeszów, w
skład której wchodzi plac manewrowy obejmujący stanowiska egzaminacyjne dla wszystkich
kategorii prawa jazdy ( dalej: ”plac manewrowy”).

2. Na podstawie niniejszej umowy WORD zobowiązuje  się udostępniać OSK plac manewrowy
celem   odbycia  jazd  próbnych   pojazdem  OSK.  Jazdy  próbne  odbywać  się  będą  w
uzgodnionych  terminach,  w  okresie  obowiązywania  umowy,  wg  zasad  określonych
Regulaminem udostępniania placu manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Rzeszowie zwanego dalej: „Regulaminem”, którego znajomość OSK niniejszym potwierdza. 

3. Konkretne terminy udostępnienia placu manewrowego OSK, strony uzgodnią odrębnie.

§ 2
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia ………… roku do dnia …………………
roku.

§ 3
1. Udostępnienie  placu  manewrowego  dobywać  się  będzie  odpłatnie.  Wysokość  opłaty  za

udostępnienie placu manewrowego określa zał. nr 1 do Regulaminu. 
2. Opłata ulega zmianie bez potrzeby spisywania aneksu do umowy, w  terminach i na zasadach

określonych  w  Regulaminie  i  załącznikach  do  Regulaminu.  O  zmianie  opłaty  WORD
powiadamia  OSK elektronicznie na adres poczty elektronicznej OSK, o którym mowa w § 7
ust. 2 umowy .

3. OSK zobowiązany jest uiszczać opłaty z dołu na podstawie zbiorczej faktury  VAT wystawianej
przez  WORD w ostatnim  dniu  miesiąca  rozliczeniowego,  na  podstawie  kart  zgłoszeń  oraz
dziennych harmonogramów udostępniania placu manewrowego z danego miesiąca.
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§ 4
1. OSK  ponosi  odpowiedzialność  za  wszelkie  zdarzenia  na  placu  manewrowym,  w  tym  za

przebieg  jazd próbnych, działania i zaniechania zainteresowanych, instruktorów i pojazdy OSK
oraz  za wszelkie szkody  wynikające z  korzystania z placu manewrowego. 

2. OSK szkody wyrządzone w mieniu WORD i/lub osób trzecich,   zobowiązany jest naprawić
niezwłocznie.

3. W  przypadku  szkód  na  osobie  lub  osobach,  OSK  ponosi  odpowiedzialność  wobec
poszkodowanego.

4. W  przypadku  wystąpienia  przez  poszkodowanych  z  roszczeniami  wobec  WORD,  OSK
zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez WORD z tego tytułu. 

5. OSK przyjmuje do wiadomości, że na  placu manewrowym jednocześnie może prowadzić nie
więcej niż 1 jazdę próbną danej kategorii prawa jazdy.

6. OSK zobowiązuje się korzystać z placu manewrowego w sposób niezakłócający korzystania
z  placu  przez  inne  OSK,  a  także  w  sposób  zapewniający  zachowanie  bezpieczeństwa
zainteresowanych i pojazdów OSK.

§ 5
1. WORD  służy prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu

wypowiedzenia   w  przypadku  korzystania  przez  OSK  z  placu  manewrowego  w  sposób
niezgodny z przeznaczeniem albo w sposób sprzeczny z Regulaminem.

2. Każdej  ze  stron  służy  prawo  rozwiązania  umowy  za  tygodniowym  wypowiedzeniem,  ze
skutkiem na koniec tygodnia.

§ 6
1. OSK zobowiązany jest do:

1) przestrzegania postanowień Regulaminu, 
2) przestrzegania obowiązujących przepisów, a w szczególności: Prawa o ruchu drogowym,

przepisów bezpieczeństwa  i porządkowych.
2. OSK  niniejszym  potwierdza  znajomość  postanowień  Regulaminu,  akceptuje  ich  treść

i zobowiązuje się do ich przestrzegania .
§ 7

1. Telefonicznej  rezerwacji  terminów  udostępniania  placu  w  ramach  niniejszej  umowy,  OSK
dokonywał będzie z numeru telefonu: …………………….

2. Zbiorcze faktury VAT, o których mowa w  § 3 ust. 3 umowy, WORD będzie przesyłał w wersji
elektronicznej na adres konta pocztowego OSK: ………………………………………… 

3. OSK niniejszym upoważnia niżej wymienione osoby do podpisywania kart zgłoszeń, o których
mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu:

……………………………………..………………………………………………
§ 8

Jakiekolwiek zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem
§ 3 ust.2 umowy.

§ 9
1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu

cywilnego, ustawy Prawo o ruchu drogowym i Ustawy o kierujących pojazdami oraz przepisów
wykonawczych do tych ustaw, a także Regulaminu.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub
z  nią  związane,  w  przypadku  braku  możliwości  ich  polubownego  załatwienia,  będą
rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby WORD. 

§ 10
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

                     WORD:                                                                                 OSK:
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Załącznik nr 5
do Regulaminu udostępniania

placu manewrowego WORD w Rzeszowie

KARTA ZGŁOSZENIA

CZĘŚĆ A   

Nazwa OSK: ………………………………………………………………………………………...
Numer OSK: ………………………………………………………………………………………...
Numer umowy ramowej, na podstawie której dokonywane jest zgłoszenie: ……………………….

Kat.: motocyklowe/B/ciężkie,   termin jazd: ………………… godzina: od: ………. do: ………….

…......................................................................                 …….…………………………………….   

       (imię i nazwisko zgłaszającego OSK)                                         (podpis zgłaszającego OSK)

…......................................................................                 …….…………………………………….   

(imię i nazwisko przyjmującego zgłoszenie OSK)                     (podpis przyjmującego zgłoszenie OSK)

CZĘŚĆ B    

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia: 

Kat.: motocyklowe/B/ciężkie ,   termin jazd: ……………….. godzina: od: ………… do: …………..

…............................................................................              …….…………………………………….

(imię i nazwisko przyjmującego zgłoszenie OSK)                         (podpis przyjmującego zgłoszenie OSK)
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