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ZARZ4DZENTE NR 0U20r8

Prezesa Zarz1du Sp6lki

,,Terminal Promowy SwinoujScie" Sp. z o.o.

z dnra 16.02.2018 r.

w sprawie: zmiany w R oraz zmiany w Cenniku oplat zcr

uslusi parkingu strzeionego TpS.

s 1.

Prezes Zarzqdu Sp6lki zmienia postanowienia Regulaminu

wprowadzonego przez Prezesa Zarzqdu Sp6lki w dniu 10.12.2009 r.

Przyjmuje sig jednolit4 wersjg dokumentu ,,R.egulamin parkingu

Durtskiej 2", stanowiqc4zalqcznik nr 1 do niniejszego zarzqdzenia.

Regulaminu parkingu strze|onego TPS z dnia 10.12.2009 r. przestaje obowi4zywad z dniem

01.03.2018 r.

$2.
Prezes Zarz4du Sp6lki zmienra postanowienia Cennika oplat za uslugi parkingu strzezonego TpS

wprowadzonego zarzqdzeniem Prezesa Zarzqdu Sp6lki ff 0S12016 z dnia 01.07.2016 r.

i obowi4zuj4cego od dnia 01.07.2016 r.

Przyjmuje sig jednolit4 wersjg dokumentu ,,,Cennika oplat za uslugi parkingu straei6nsg6 fpi
przy ulicy Dur4skiej 2", stanowiqc4zaN4cznik nr 2 do niniejszego zarz4dzenra.

Zarzqdzeme nr 08/201 6 z dnia 01.07 .2016 r. przestaje obowi4zywa6 z dniem 01.03.2018 r.

$3.
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podjgcia, ale ze skutkiem na dzieh 01.03.2018 r.

PREZES

Marek Kt

Zarzqd: Marek Kowalewski -PrczesZa.zqdu, Agnieszka St6j - Czlonek Zarzqdu
konto:PKOBPSA RegionalnyOddziatKorporacyjnywSzczecinie09102047950OO093O2o1416486,

sqd reJestrowy : Sqd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, Xlll Wydzial Gospodarczy KRS, KRS OOOOO25277, NIP 855-14-96-019, pKD 6A922.
REGON 812364920, kapital zakladowy 1 000 000 PLN

parkingu strzezonego TPS

strze2onego TPS przy uticy

Prezes Zarzydu



.t\ TERiltilAt Egz. nr l-ZarzqdTPS
Egz. nr 2 - Dyr. ds. Technicznych

Obowiqzujq od: 01.03.2018 r. Strona I z 3

REGULAMIN PARKINGU STRZEZOTTEGO TPS

PRZY ULICY DUNSKIEJ 2

15.02.2018 r.

16.02.2018r.



.lN Terminal Promowy Swinoujscie Sp. z o.o.
IT
! 7 ul, Dworcowa 1,72-6l|Swinouj6cie, tel. +48 91 322 61 12, fax +48 91 32261 70, emait: terminatpromowy@sft.pt, www.sft,pl

Postanowienia o96lne

Podstawq prawnq regulaminu stanowiq:

a) przepisy Kodeksu Cywilnego,

b) przepisy Ustawy - Prawo o ruchu drogowym,

l. Zasady og6lne

1. Parking jest czynny catq dobq pzez wszystkie dni roku.

2. Parking zarzqdzany przezTerminal Promowy Swinouj6cie sp, zo.o.ITPS]jest parkingiem
strzeZonym.

3. Podjqcie kwitu parkingowego oznacza akceptacjq "Regulaminu parkingu strzezonego TPS
przy ulicy Duriskiej 2".

4. Doba parkingowazaczyna siq od pelnej godziny zaparkowania pojazdu. WysokoSd oplat
za parkowanie okre6la obowiqzujqcy cennik umiejscowiony na budce parkingowej.
"Cennik optat za uslugi parkingu strze2onego TPS przy ulicy Duhskiej 2" stanowi zalqcznik
do niniejszego "Regulaminu parkingu strzeZonego TPS przy ulicy Dufiskiej 2" i jest jego
integralnq czg6ciq.

5, Wjazd na parking moZliwy jest po uprzednim pobraniu kwitu parkingowego z budki
parkingowej, Kwit ten nale2y zachowaC gdyZ jest on jedynq podstawq do naliczenia oplaty
postojowej przy vtyje2dzie z parkingu.

6. W nastgpstwie zawarcia umowy z TPS przedmiotem przechowania jest wytqcznie sam
samoch6d oraz rzeczy stanowiqce jego wyposaZenie fabryczne.

7. U2ytkownik pojazdu zobowiqzany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem siq do
jego wngtrza os6b niepowolanych, oraz stosowania posiadanych system6w zabezpieczefi.

8. Przed pozostawieniem pojazdu osoba oddajqca go na parking, ma obowiqzek okazae
obsludze parkingu pojazd i jego zabezpieczenia oraz dow6d rejestracyjny (na 2qdanie)
izgfosi6:

- wszystkie uszkodzenia pojazdu, jak r6wnie2 braki w jego wyposaZeniu i osprzgcie
zewngtrznym,

- dodatkowe wyposa2enie zewnqtrzne (np. antena, kolpaki, wycieraczki, reflektory
przeciwmgielne itp.)

9. UZytkownik ponosi calkowite ryzyko pozostawienia wewnqtrz samochodu przedmiot6w nie
naleZqcych do wyposa2enia pojazdu (radio, telefon, bqd? inne wartoSciowe rzeczy).
W razie kradzie2y TPS nie ponosi odpowiedzialno6ci za powstate szkody.

10.W przypadku zgubienia kwitu parkingowego pojazd moze wyjecha6 z parkingu wytqcznie
po okazaniu przez kierujqcego na budce parkingowej dowodu rejestracyjnego pojazdu,
dowodu to2samo6ci.

11.W przypadku odmowy wylegitymowania sig przez osobg odbierajqcq pojazd bez kwitu,
pracownik parkingu ma obowiqzek powiadomi6 policjq.

Reguhmin parkingu strze2onego TPS
przy ulicy Dufskiej 2
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12.W przypadku zgubienia kluczyk6w bqd2zamkniQcia ich wewnqtrz pojazdu, pr6by dostania
siq do wnetrza samochodu mogq by6 podjqte przez klienta dopiero po okazaniu dowodu
rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu osobistego.

13' Pojazd moze pozostawa6 na parkingu wylqcznie celem jego parkowania. Bez zgody
dyspozytora parkingu zabrania sig prowadzenia jakiejkolwiek dzialalno6ci nandlowej
z pojazdu, dokonywania napraw pojazd6w, ich mycia, i.t.p.

14. Na parkingu obowiqzuje bezwzgledny zakazwjazdu pojazdow:

- przewozqcych materiaty latwopalne, Zrqce, wybuchowe

- innych, je2eli znajdujqcy sig w nich niebezpieczny material nie jest zabezpieczony
zgodnie z obowiEzujqcymi przepisami

15. Na terenie parkingu obowiqzuje cafkowity zakaz spo2ywania alkoholu.

16.Osobom w stanie nietrze2wym lub ktorych stan wskazuje na spozycie alkoholu, obsluga
parkingu mo2e odm6wi6 pzyjqcia na parking lub wydania z parkingu pojazdu.

17.W przypadku kolizji i wypadk6w drogowych powstalych na terenie parkingu obowiqzujq
zasady prawa drogowego.

lS,Wszelkie uwagi iwnioski uzytkownik6w parkingu, a w szczeg6lno6ci dotyczqce jego
funkcjonowania prosze kierowad do kierownika parkingu. Nazwisko i numer telefonu
dostqpny jest na budce parkingowej.

ll. Postanowienia kohcowe

1. Uzytkownik pojazdu. odpowiad a za wszelkie szkody wyrzqdzone osobom trzecim na
terenie parkingu TPS przez niego samego, jego pracownik6w, zleceniobiorc6w lub jego
osoby towarzyszqce. Ponadto ponosi on odpowiedzialno6d za zawinione
zanieczy szczenie p a rk i n g u .

2. TPS jest upowa2nione do usuniqcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienia naglego
i uzasadnionego zagro2enia.

TPS nie ponosi odpowiedzialno6ci za skutki wynikajqce z dziaNania sily wy2szej oraz
nieprzestrzegania pzez korzystajqcego z parkingu postanowiefi niniejszego regulaminu.

W przypadku stwierdzenia powstania szkody w pqe2dzie, u2ytkownik winien zglosiC ten
fakt niezwlocznie obsludze parkingu bez uruchomienia pojazdu i podporzqdkowa6 sig ich
zaleceniom.

Roszczenia dotyczqce szk6d powstatych na parkingu strze2onym regulowane sq przez
ubezpieczyciela parkingu, kt6rego nazwe iadres mo2na uzyska6 u dyspozytora parkingu.

3.

4.

5.

Regulamin parkingu strzeZonego TPS
przy ulicv Dufskiei 2
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GENNIK OPTAT ZA USLUGI PARKINGU STRZEZONEGO TPS
PRZY ULICY DUNSKIEJ 2
obowiqzuje od dnia 01.03.2018r.

LP Rodzaj pojazdu jednostka stawka
podstawowa

1. Samochod osobowy doba 30,OO PLN
2. Samochod dostawczy doba 35,00 PLN
3. Ciqgnik siodlowy doba 35,00 PLN
4. P rzy czepka sa mochodowa doba 2O,OO PLN
5. Przyczepa-laweta doba 30,OO PLN
6. Autobus doba 50,OO PLN
7. Motor doba 15,00 PLN
8. Skuter doba 8.OO PLN
9. Rower doba 5,OO PLN

10.
w przypadku skladowania pojazdow powyzqT dni - zakahdq nastgpnq
dobe, udzielane jest 50o/o rabatu od stawki podstawowei.

11.

Pracownicy promow
samochod osobowy

x nie mniej ni2 50,00 PLN jednorazowo - w innym
przypadku oplata za post6j na warunkach og6lnych.
Obowi4zuje od 01.03.201 8r.

doba 7,OO PLN*

12.
Krotkoterm i nowy postoj
pojazdu godzina 4,OO PLN

13.
wszystkie podane stawki, sq stawkami brutto ( VAT wriczony).
Dowodem dokonania wptaty za postoj jest paragon fiskalny wydawany
przez dy spozytora pa rki n g u.

Cennik zatwierdzam:

Prezes Zarzqdu TPS

Swinouj6cie, dn. 1 marca 2018 r.

Zatzqd: Marck Kowalewski - Prczes Zatzqdu, Agnieszka St6J - Czlonek zarzqdu
konto:PKoBPSA ReglonalnyOddzialKorporacyjnywszczecinieoglo2o4Tg5oooog3o2ol4lo4S6,

sqdrejestrowy:sqdRejonowy szczecin-cenlrumwszczecinle,xlll wydtiatGospodarczyKRS,KRSooooo252TT,Ntpgss-la-so-018, pKD68322.
REGON 812364920, kapital zakladowy 1 000 000 pLN


