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REGULAMIN PARKINGU 
REGULAMIN WJAZDU PARKINGU I KORZYSTANIA Z MIEJSC PARKINGU 

 

§1 

1. Postanowienia niniejszego regulaminu okres lają zasady korzystania z miejsc parkingowych połoz onych  w 
Gdyni przy ulicy 10 Lutego 21-23 z wjazdem od ulicy Stefana Batorego i zarządzanego przez firmę Starmed 
Sp. z o. o. w Gdan sku zwanej dalej Zarządcą. 

2. Miejsca parkingowe usytuowane są na terenie prywatnym - niestrzez onym. 

 

§2 

1. Poprzez wjazd na teren Parkingu następuje zawarcie umowy z Zarządcą na odpłatne korzystanie z miejsc 
postojowych na warunkach okres lonych w niniejszym Regulaminie, Cenniku (Załącznik nr 1) oraz zgodnie z 
Instrukcją korzystania z niestrzez onych miejsc postojowych (Załącznik nr 2). 

2. Kaz dy uz ytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren obiektu wyraz a zgodę na warunki niniejszego 
Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowien . 

3. Umowa najmu miejsca parkingowego dla oso b, kto re pobrały bilet wygasa z chwilą opuszczenia terenu 
parkingu. 

4. Opłaty okres lone w Cenniku korzystania z niestrzez onych miejsc parkingowych upowaz niają do 
całodobowego parkowania pojazdu. Niedostosowanie się do tego zapisu, skutkowac  będzie usunięciem 
pojazdu z parkingu na koszt włas ciciela pojazdu. 

 

§3 

NA TERENIE PARKINGU: 

1. Uz ytkownik zobowiązany jest respektowac  zasady ruchu drogowego oraz pozostałe warunki uz ytkowania 
miejsc postojowych. 

2. Obowiązuje ograniczenie prędkos ci do 15 km/h. 

3. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu dla pojazdo w przewoz ących materiały łatwopalne, z rące, 
wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyc  zagroz enie dla oso b i mienia, za 
wyjątkiem pojazdo w stanowiących własnos c  (lub do kto rych Zarządca posiada inny tytuł uz ytkowania) 
Zarządcy miejsc parkingowych, bądz  tych, kto rym udzielił zgodę na parkowanie. 

4. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien byc  unieruchomiony, miec  wyłączony zapłon, 
s wiatła, zamknięte okna, drzwi oraz bagaz nik; Uz ytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych 
w pojez dzie urządzen  radiofonicznych (jes li Uz ytkownik opuszcza samocho d). 

5. Uz ytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swo j pojazd przed kradziez ą. 

 

§4 

1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialnos ci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyz szej, z ywioło w, 
kradziez y (włamania, rozboju itp.) rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdo w znajdujących się na 
terenie parkingu, jak ro wniez  rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposaz enie. 

2. Wyłącza się odpowiedzialnos c  Zarządcy z tytułu szko d komunikacyjnych i parkingowych dotyczących 
pojazdo w i oso b korzystających z miejsc parkingowych. 

 

§5 

1. Wjazd na teren parkingu jest czynny całodobowo, przez 7 dni w tygodniu. 

2. W szczego lnie uzasadnionych przypadkach, Zarządca moz e podjąc  decyzje o okresowym wyłączeniu częs ci 
miejsc parkingowych z uz ytkowania. 
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§6 

1. W przypadku naruszenia przez Uz ytkownika postanowien  niniejszego Regulaminu, Zarządca moz e 
rozwiązac  umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz 
zastosowac  s rodki niezbędne dla przywro cenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym ro wniez  poprzez 
usunięcie pojazdu z terenu parkingu. 

2. W przypadkach okres lonych w ust. 1 Uz ytkownik zobowiązany jest do pokrycia koszto w związanych z: 
usunięciem pojazdu z terenu parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru 
pojazdu przez Uz ytkownika. 

3. Uz ytkownik ponosi odpowiedzialnos c  za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub powstałe w 
związku z korzystaniem z miejsca parkingowego. 

 

§7 

NA TERENIE ZABRONIONE JEST: 

1. Posto j i parkowanie pojazdo w w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 

2. Spoz ywanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 

3. Zas miecanie. 

4. Niszczenie urządzen . 

5. Uz ywanie otwartego ognia. 

6. Posto j pojazdo w z nieszczelnos ciami. 

7. Działanie niezgodne z przepisami BHP i PPOZ . 

 

§ 8 

Integralną częs cią Regulaminu stanowi Instrukcja korzystania z niestrzez onych miejsc parkingowych i Cennik 
opłat za wjazd i posto j na terenie parkingu. 

 

§ 9 

Wszelkie skargi i wnioski związane z korzystaniem z miejsc parkingowych nalez y wnosic  do Zarządcy miejsc 
parkingowych drogą elektroniczną pod adresem parking@przychodniastarmed.pl. 

 

 

OPŁATY ZA WJAZD I POSTÓJ NA TERENIE PARKINGU 

1. Wjazd i posto j na terenie parkingu w czasie do 5 minut jest bezpłatny. 

2. Opłata za pierwszą godzinę wynosi 5.00 PLN i dodatkowo za kaz dą kolejną rozpoczętą godzinę wynosi 5.00 
PLN. 

3. Opłata za zagubiony bilet wynosi 120 PLN. 

 

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z NIESTRZEŻONYCH MIEJSC PARKINGOWYCH 

1. Osoby chcące skorzystac  z miejsc parkingowych pobierają bilet w terminalu wjazdowym. W tym celu nalez y 
podjechac  pojazdem do szlabanu wjazdowego i w terminalu wjazdowym nacisnąc  przycisk - pobierz bilet. 
Nastąpi wydruk biletu z kodem na podstawie, kto rego będzie moz liwe dokonanie opłaty w terminalu 
wyjazdowym. 

2. W momencie otrzymania biletu z terminala wjazdowego rozpoczyna się czas parkowania. 

3. Bilet nalez y zachowac  w celu dokonania opłaty za posto j i opuszczenia terenu parkingu. 

4. Wysokos ci opłat za posto j pojazdu okres lone są w Cenniku. 

5. Opłaty za posto j moz emy dokonac  w terminalu wyjazdowym. 

6. Terminal wyjazdowy realizuje płatnos c  w monetach 0,50 PLN,1 PLN, 2 PLN, 5 PLN i wydaje resztę. 

7. W celu dokonania opłaty za parkowanie nalez y zeskanowac  swo j bilet w terminalu wyjazdowym. Terminal 
wyjazdowy na podstawie odczytanego kodu oraz Cennika obliczy opłatę za parkowanie oraz wys wietli ją na 
wys wietlaczu i poprosi o dokonanie płatnos ci. Po dokonaniu płatnos ci szlaban otworzy się automatycznie i 
moz liwy jest wyjazd. 

8. Wydawanie i korzystnie z kart abonamentowych okres lone jest w Cenniku. 
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OPŁATY ZA POSTÓJ 

 

CZAS POSTOJU 

 

OPŁATA ZA 
POSTÓJ 

 

Do 5 min. 0,00 zł 

Do 15 min. 2,00 zł 

30 min. 3,00 zł 

1 godz. 5,00 zł 

1 Doba 60,00 zł 

Tydzień 250,00 zł 

2 Tygodnie 350,00 zł 

Abonament Na 
Miesiąc 

500,00 zł 

Opłata za Kartę 
Abonamentową 

10,00 zł 

 

 
Każda kolejna godzina 5 zł 
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ZAKAZ PRZEJŚCIA POD SZLABANEM 
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1. Zatrzymaj pojazd na wysokości terminalu wyjazdowego. 

2. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat, należy wprowadzić 

bilet kodem kreskowym do góry w wyznaczone miejsce. 

3. Wyświetli się kwota do zapłaty. Płatność można uregulować 

wrzucając monety lub zbliżeniowo kartą płatniczą po 

uprzednim wybraniu przycisku „PayPass”. 

PŁATNOŚĆ PO ZAKOŃCZENIU PARKOWANIA 
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Zgłoszenie awarii: +48 587 197 197 

Wcis nij, aby otrzymac   

POTWIERDZENIE 
PŁATNOŚCI 


