
 

Regulamin Parkingu Płatnego Niestrzeżonego („Regulamin”) 

§1. WARUNKI OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin dotyczy korzystania z dróg wewnętrznych oraz 

parkingu (zwanych dalej: „Parkingiem”) położonych we Wrocławiu, przy 

ul. Lekarskiej 1, na terenie Szpitala im. św. Jana Pawła II (zwanym dalej: 

„szpitalem”), zarządzanym przez MEDICO - INVESTMENT Sp. z o. o. 

z siedzibą we Wrocławiu (51-131), ul. Żmigrodzka 242 E (zwaną dalej: 

„Zarządcą”). 

2. Poprzez wjazd na teren Parkingu, korzystający z pojazdu (dalej zwany: 

„Użytkownikiem”) zawiera z Zarządcą umowę najmu miejsca 

parkingowego, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie. 

Dowodem zawarcia umowy jest bilet parkingowy lub potwierdzenie 

nabycia karty abonamentowej. Umowa najmu miejsca parkingowego 

wygasa w przypadku opłaconego biletu parkingowego z chwilą wyjazdu 

z Parkingu, w przypadku karty abonamentowej umowa najmu wygasa 

wraz z upływem okresu na jaki została wydana.  

3. Poprzez wjazd na teren Parkingu i pobranie biletu parkingowego/karty 

abonamentowej, Użytkownik wyraża zgodę na warunki umowy 

przedstawione w niniejszym Regulaminie.  

4. Parking jest parkingiem PŁATNYM NIESTRZEŻONYM. Parking jest 

czynny 7 dni w tygodniu, całą dobę.  Zarządca ma wyłączne prawo 

decydowania o zamknięciu i otwarciu Parkingu w terminach przez siebie 

ustalonych. 

5. Elementy ogrodzenia Parkingu, w szczególności szlabany, mają na celu 

wyłącznie uniemożliwienie korzystania z Parkingu bez wniesienia 

stosownej opłaty. 

6. Pozostawienie pojazdu na Parkingu nie obliguje Zarządcy do sprawowania 

pieczy nad pojazdem Użytkownika. 

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z PARKINGU 

1. Na terenie Parkingu obowiązują przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.). Niezależnie 

od tego każdy Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń 

pracowników Zarządcy.  

2. Użytkownik zobowiązany jest do parkowania pojazdu wyłącznie na 

wyznaczonych miejscach parkingowych. Zabronione jest korzystanie 

przez osoby nieupoważnione z miejsc parkingowych oznaczonych jako 

miejsca przeznaczone do parkowania konkretnych pojazdów lub 

określonych kategorii pojazdów (np. miejsca dla personelu, miejsca 

uprzywilejowane).  

3. Na terenie Parkingu stanowczo zabrania się: 

• parkowania pojazdów, których rozmiary przekraczają możliwość 

pozostawienia pojazdu w ramach jednego miejsca parkingowego 

(z zastrzeżeniem pojazdów uprzywilejowanych); 

• pozostawiania pojazdów z uruchomionym silnikiem; 

• poruszania się i parkowania pojazdów z defektami w szczególności 

powodującymi wycieki płynów eksploatacyjnych, w tym 

w szczególności wycieki olejów, płynów chłodniczego 

i hamulcowego; 

• poruszania się pojazdami z materiałami łatwopalnymi, żrącymi 

i wybuchowymi oraz innymi materiałami określonymi wg ADR jako 

towary niebezpieczne, za wyjątkiem dostawców, którzy realizują 

zamówienia na potrzeby obiektu Vratislavia Medica, pod warunkiem 

odpowiedniego zabezpieczenia przewożonego towaru oraz spełnienia 

obowiązków przewidzianych stosownymi przepisami prawa; 

• palenia oraz używania otwartego ognia; 

• prowadzenia handlu obwoźnego lub obnośnego; 

• prowadzenia akcji promocyjnych, marketingowych, reklamowych, 

w tym pozostawiania przyczep reklamowych lub innych form 

zewnętrznych reklam mobilnych bez pisemnej zgody Zarządcy; 

• mycia, odkurzania, sprzątania pojazdu oraz wymiany płynów 

eksploatacyjnych. 

Zarządca zastrzega sobie prawo usunięcia pojazdu z terenu Parkingu i jego 

zabezpieczenia na koszt Użytkownika pojazdu, którego Użytkownik nie 

stosuje się do wskazanych powyżej zakazów. 

4. Pojazd pozostawiony w ciągu odpowiednio oznaczonych dróg pożarowych 

ze względów bezpieczeństwa zostanie odholowany. Obowiązek pokrycia 

wszelkich kosztów związanych z odholowaniem i zabezpieczeniem 

odholowanego pojazdu leży po stronie Użytkownika pojazdu. 

5. Kontrolę w zakresie zgodności parkowania pojazdów z niniejszym 

Regulaminem prowadzą pracownicy Zarządcy. 

 

 

§3. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PARKINGU 

1. Zarządca ustala następujące opłaty za korzystanie z Parkingu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bilet parkingowy pobierany jest przy wjeździe na teren Parkingu i stanowi 

podstawę naliczenia opłaty. 

3. Opłaty uiszcza się przed opuszczeniem Parkingu w kasach automatycznych 

znajdujących się w holu głównym obiektu Vratislavia Medica i na zewnątrz 

budynku. 

4. Użytkowników posiadających karty abonamentowe obowiązują zasady 

wskazane w niniejszym Regulaminie. Karta abonamentowa uprawnia do 

parkowania w miejscach do tego wyznaczonych przez cały okres 

obowiązywania karty abonamentowej. Opłaty za karty abonamentowe 

uiszcza się w kasie w siedzibie Zarządcy. 

5. Użytkownik po uiszczeniu należnej opłaty ma 15 min. na opuszczenie 

Parkingu. W przypadku przekroczenia czasu na opuszczenie Parkingu, 

zostanie naliczona opłata według zasad §3 Regulaminu. 

6. Opłata dodatkowa dla Użytkownika w wysokości 150 zł zostanie naliczona 

w przypadku naruszenia postanowień zawartych w §2 ust. 2 i 3 Regulaminu 

za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia. Opłata dodatkowa nie 

zwalnia Użytkownika z odpowiedzialności określonej w §5 niniejszego 

Regulaminu. 

7. Pojazd może opuścić teren Parkingu tylko po dokonaniu przez 

Użytkownika opłaty lub po okazaniu ważnej karty abonamentowej. 

 

§4. ZWOLNIENIA Z OPŁAT 

1.  Opłata za parkowanie nie będzie pobierana od: 

• pojazdów uprzywilejowanych i transportu sanitarnego, 

• serwisów, dostawców i obsługi technicznej obiektu Vratislavia 

Medica  po odpowiednim potwierdzeniu wykonanej usługi.  

 

§5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA 

1. Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez niego 

samego oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność.  

2. Użytkownik miejsca parkingowego ponosi odpowiedzialność za 

zanieczyszczenie i uszkodzenia miejsca parkingowego jak i mienia 

znajdującego się na Parkingu. Użytkownik zobowiązany jest do 

niezwłocznego  poinformowania obsługi Parkingu o takim zdarzeniu.  

 

§6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDCY, REKLAMACJE 

1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy oraz pozostawione 

w nich mienie, w szczególności nie odpowiada za szkody spowodowane 

przez siłę wyższą, innych Użytkowników. 

2. Zarządca nie przewiduje specjalnego trybu rozpatrywania ewentualnych 

reklamacji konsumentów.   

3. Wszelkie skargi, wnioski, reklamacje, a także inne roszczenia związane 

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Zarządcę umowy 

powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres Zarządcy wskazany 

w niniejszym Regulaminie, w terminach i w sposób wymagany przepisami 

prawa, w szczególności przepisami kodeksu cywilnego.  

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2017 r. 

W przypadku zauważonego zagrożenia dla zdrowia, życia lub mienia należy 

niezwłocznie powiadomić obsługę Parkingu – tel. 71 387 62 92. 

Za pierwszą godzinę parkowania*:  3 zł  

Każda kolejna godzina parkowania:   2 zł 

Koszt jednej doby parkowania (24h): 40 zł   

Karta abonamentowa (miesięczna) dla pracowników Grupy 

Hasco: 120 zł (dotyczy Najemców, na podstawie odrębnych 

umów) 

Opłata za zgubienie biletu parkingowego: 50 zł 

Czas parkowania bez opłat: do 30 min. 

Opłata dodatkowa: 150 zł 

*po upływie darmowych 30 min. 

 

Opłata dodatkowa: 150 ZŁ 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrthaztg

