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REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA
przy ulicy Dworcowej Świnoujście-Warszów
Postanowienia ogólne
Regulamin Strefy Płatnego Parkowania [SPP], zwany dalej Regulaminem SPP określa
obowiązujące zasady parkowania pojazdów samochodowych na wyznaczonym przez Terminal
Promowy Świnoujście [TPŚ] obszarze SPP przy ulicy Dworcowej Świnoujście-Warszów oraz
sposób pobierania opłat.
Podstawę prawną Regulaminu SPP stanowią:
a) przepisy Kodeksu Cywilnego,
b) przepisy Ustawy - Prawo o ruchu drogowym,
I. Zasady ogólne
1. Postój pojazdów samochodowych w SPP jest płatny w godzinach 07:00-17:00 codziennie
w sezonie letnim.
2. SPP jest zarządzana przez Terminal Promowy Świnoujście Sp. z o.o. [TPŚ] i w podanych
w punkcie 1 terminach, jest płatnym miejscem postojowym. W pozostałych godzinach i poza
sezonem letnim SPP traktowana jest jako niestrzeżone i nieodpłatne miejsce postojowe.
3. Podjęcie biletu postojowego oznacza akceptację "Regulaminu SPP” przy ulicy Dworcowej
Świnoujście-Warszów”.
4. "Cennik opłat za usługi płatnego postoju pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego
Parkowania przy ulicy Dworcowej Świnoujście-Warszów" [Cennik SPP] stanowi załącznik do
niniejszego "Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania przy ulicy Dworcowej ŚwinoujścieWarszów " i jest jego integralną częścią.
5. Postój w SPP w czasie podanym w punkcie 1, jest możliwy po dokonaniu opłaty na zamierzony
okres postoju u pracownika TPŚ nadzorującego parking. Dowód wpłaty należy zachować, gdyż
jest on jedyną podstawą do rozliczenia opłaty postojowej przy wyjeździe z parkingu.
6. W następstwie zawarcia umowy z TPŚ przedmiotem postoju jest wyłącznie sam pojazd
samochodowy, oraz rzeczy stanowiące jego wyposażenie fabryczne. Odpowiedzialność TPŚ
obejmuje wyłącznie czasokres podany w punkcie 1 niniejszego Regulaminu.
7. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego
wnętrza osób niepowołanych, oraz stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń.
8. Przed pozostawieniem pojazdu, osoba parkująca go w SPP ma obowiązek okazać obsłudze
TPŚ pojazd i jego zabezpieczenia oraz dowód rejestracyjny (na żądanie) i zgłosić:
- wszystkie uszkodzenia pojazdu, jak również braki w jego wyposażeniu i osprzęcie
zewnętrznym,
- dodatkowe wyposażenie zewnętrzne (np. antena, kołpaki, wycieraczki, reflektory
przeciwmgielne itp.)
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9. Użytkownik ponosi całkowite ryzyko pozostawienia wewnątrz pojazdu samochodowego
przedmiotów nie należących do wyposażenia pojazdu (radio, telefon, bądź inne wartościowe
rzeczy). W razie kradzieży TPŚ nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody.
10. W przypadku zgubienia dowodu wpłaty pojazd może wyjechać z SPP wyłącznie po okazaniu
przez kierującego na budce parkingowej TPŚ dowodu rejestracyjnego pojazdu, dowodu
tożsamości.
11. W przypadku odmowy wylegitymowania się przez osobę odbierającą pojazd bez kwitu,
pracownik SPP TPŚ ma obowiązek powiadomić policję.
12. W przypadku zgubienia kluczyków bądź zamknięcia ich wewnątrz pojazdu, próby dostania się
do wnętrza samochodu mogą być podjęte przez klienta dopiero po okazaniu dowodu
rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu osobistego.
13. Pojazd może pozostawać w SPP wyłącznie celem jego parkowania. Bez zgody dyspozytora
SPP zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej z pojazdu, dokonywania
napraw pojazdów, ich mycia, itp.
14. Na obszarze SPP obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów:
-

przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe

-

innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony
zgodnie z obowiązującymi przepisami

15. Na terenie SPP obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
16. Osobom w stanie nietrzeźwym oraz których stan wskazuje na spożycie alkoholu, obsługa
parkingu może odmówić przyjęcia na parking lub wydania z parkingu pojazdu.
17. W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie parkingu obowiązują zasady
prawa drogowego.
18. Wszelkie uwagi i wnioski użytkowników SPP, a w szczególności dotyczące jego funkcjonowania
proszę kierować do kierownika SPP. Nazwisko i numer telefonu dostępny jest na budce
parkingowej.
II. Postanowienia końcowe
1. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie
SPP TPŚ przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub jego osoby
towarzyszące. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za zawinione zanieczyszczenie parkingu.
2. TPŚ jest upoważnione do usunięcia pojazdu z SPP w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego
zagrożenia.
3. TPŚ nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej oraz
nieprzestrzegania przez korzystającego z parkingu postanowień niniejszego regulaminu.
4. W przypadku stwierdzenia powstania szkody w pojeździe, użytkownik winien zgłosić ten fakt
niezwłocznie obsłudze SPP bez uruchomienia pojazdu i podporządkować się ich zaleceniom.
5. Roszczenia dotyczące szkód powstałych na obszarze SPP regulowane są przez
ubezpieczyciela parkingu, którego nazwę i adres można uzyskać u dyspozytora parkingu.
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