REGULAMIN PARKINGU PŁATNEGO NIESTRZEŻONEGO
PRZY SZPITALU WOJEWÓDZKIM W BIELSKU-BIAŁEJ

1.

2.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Postanowienia niniejszego regulaminu (dalej zwany „Regulamin”) określają zasady korzystania z parkingu
(dalej zwany „Parking”) należącego do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej (dalej zwanego
„Szpitalem”).
W rozumieniu niniejszego regulaminu:

2.1. Zarządcą Parkingu jest Projekt Parking Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Poznaniu przy ul. Drużbickiego 11, 61-693 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000459709, REGON 302422078, NIP
7831699408;
2.2. Korzystającym jest osoba fizyczna korzystająca z Parkingu (osoba kierująca pojazdem), a w
przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem - właściciel pojazdu. Za
Korzystającego uważa się w szczególności osobę kierującą pojazdem w chwili wjazdu i wyjazdu z
Parkingu;
2.3. karta parkingowa – należy przez to rozumieć dokument, o którym mowa
w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

3.

Parking jest płatny, niestrzeżony, czynny 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia.

4.

Parking jest przeznaczony dla samochodów osobowych, w szczególności pojazdów osobowych
pracowników, pacjentów oraz gości Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

5.

Korzystający z Parkingu poprzez wjazd na teren Parkingu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu
i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

6.

Korzystający z Parkingu, z chwilą zaparkowania pojazdu na Parkingu zawiera umowę użyczenia miejsca
postojowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny. Umowa kończy się z momentem wyjazdu pojazdu z terenu Parkingu.

7.

Pozostawienie pojazdu na Parkingu nie stanowi zawarcia umowy przechowania w rozumieniu art. 835
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.

8.

W przypadku niezaakceptowania zasad Regulaminu Korzystający ma prawo do odstąpienia od umowy w
terminie 5 minut od wjazdu na Parkingu, co wymaga niezwłocznego opuszczenia terenu Parkingu.
Przekroczenie w/w terminu będzie poczytywane za wolę kontynuowania umowy.

9.

Korzystający zobowiązani są do stosowania się do przepisów ruchu drogowego zawartych w ustawie z dnia
20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym, w tym do stosowania się do wszelkich znaków drogowych,
oznakowania poziomego i pionowego zastosowanego na Parkingu oraz zasad organizacji ruchu.

§2 ZASADY KORZYSTANIA Z PARKINGU

10. Aby wjechać na teren parkingu należy podjechać do terminala wjazdowego i pobrać bilet zawierający
informację o dacie i godzinie wjazdu poprzez wciśnięcie przycisku TICKET.

11. Opłata za parkowanie jest naliczana i pobierana w kasie automatycznej zlokalizowanej w widocznym
miejscu. Korzystający na opuszczenie terenu parkingu ma 15 minut od czasu dokonania opłaty do czasu
podjazdu pod terminal wyjazdowy. Szlaban wyjazdowy otworzy się jedynie w momencie prawidłowo
rozliczonego biletu i przyłożeniu go do czytnika.

12. Opłaty obowiązujące na parkingu pobierane są według następującego cennika:
- 5,00 zł – za rozpoczęcie parkowania i wyjazd w ciągu 1 godziny postoju
- 2,00 zł – za każdą kolejną rozpoczętą godzinę postoju

13. W przypadku utraty przez Korzystającego biletu parkingowego, naliczana jest opłata dodatkowa w
wysokości 50,00 zł za zgubiony bilet, niezależnie od cennika obowiązującego na parkingu.

14. Korzystający, posiadający kartę parkingową, zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i
zwrotu kart parkingowych, może dokonać postoju w miejscu do tego wyznaczonym. Karta parkingowa
powinna zostać umieszczona za przednią szybą wewnątrz pojazdu w miejscu widocznym dla służb
kontrolnych tak, by możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności. Posiadanie karty parkingowej nie
zwalnia korzystającego z opłat wymienionych w niniejszym Regulaminie.

15. Zabroniony jest wjazd na Parking pojazdami przekraczającymi wagę 3,5 tony; pojazdami z przyczepą,
naczepą; których rozmiary przekraczają możliwość pozostawienia pojazdu w ramach jednego miejsca
postojowego, z uwzględnieniem swobodnego opuszczenia pojazdu przez osoby znajdujące się w danym
pojeździe i pojazdach sąsiednich; z materiałami łatwopalnymi, wybuchowymi, żrącymi lub podobnymi,
które mogą spowodować zagrożenie dla osób i mienia, w tym z dodatkowymi (niepodającymi paliwa do
silnika) zbiornikami z paliwem oraz z pustymi zbiornikami i opakowaniami po takich materiałach, z których
wyciekają płyny.

16. Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h. Korzystający jest zobowiązany do
korzystania z parkingu w taki sposób, aby nie utrudniać/uniemożliwiać korzystania z Parkingu innym
Korzystającym.

17. Pojazd może być parkowany tylko w wyznaczonych miejscach postojowych. Pojazd po ustawieniu na
miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony silnik i światła, zamknięte okna,
drzwi oraz bagażnik oraz powinien być należycie zabezpieczony przez samoczynnym przemieszczeniem.

18. Na parkingu nie można przeprowadzać żadnych napraw. W przypadku awarii pojazdu, fakt ten należy
zgłosić obsłudze parkingu.

19. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na Parkingu; w szczególności Zarządca nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, kradzieży
(włamania, rozboju itp.) rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie
Parkingu. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez innych Korzystających z
Parkingu lub osoby trzecie.

20. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe ani za rzeczy stanowiące
wyposażenie pojazdu. Korzystający we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.

21. W przypadku zajścia na terenie Parkingu zdarzenia, które mogłoby powodować jakąkolwiek
odpowiedzialność Korzystającego wobec Zarządcy lub innych osób, jest on zobowiązany do
poinformowania o tym fakcie pracownika Zarządcy lub inną osobę upoważnioną przez Zarządcę najpóźniej

przed opuszczeniem terenu Parkingu oraz do złożenia stosownego pisemnego oświadczenia. W
przypadkach określonych w przepisach prawa Korzystający zobowiązany jest również do zawiadomienia
policji lub innych służb publicznych.
22. Korzystający jest odpowiedzialny za wszystkie szkody spowodowane na terenie Parkingu z przyczyn
leżących po jego stronie / osób za które ponosi odpowiedzialność oraz szkody związane z przebywaniem
jego pojazdu na terenie Parkingu.

23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu
drogowym.

24. Regulamin obowiązuje od 01.07.2020r.
25. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Parkingu Korzystający może zgłaszać telefonicznie pod numer
61 664 71 00 lub mailowo reklamacje@parking-serwis.pl.

