
ZARZĄDZENIE NR 11/2014

Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Specj alisty cznego

Zal<ładu Opieki Zdrowotnej,,Zdroje"

z dnia 27.01.20t4 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania parkingu płatnego niestrzeżonego
na terenie SPS ZOZ ,oZdroje" przy ul. Mącznej 4

Napodstawie art.46 ust. 1 ustawy zdnta 15 kwietnia2011 r. o działalnościleczniczej (tj.Dz.U.

2013 r. poz.2I7 ze zm.) zarządzam. co następuje:

§1

Niniejszym wprowadzam Regulamin funkcjonowania parkingu płatnego niesttzeżonego na terenie
SPS ZOZ ,,Zdroje" przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie.

§2
Regulamin funkcjonowania parkingu płatnego niestrzeżonego na terenie SPS ZOZ ,,Zdroje" przy
ul. Mącznej 4 w Szczęcinie stanowi załącznlk do niniejszego zarządzenia.

§3
Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenta wraz z zńączntktem tracą wużność
dotychczasowe przepustki stałe uprawniające do wjazdu na teren SPS ZOZ "Zdroje" przy ul.
Mącznej 4.

§4
Zarządzenie wchodzi w życte z dnień 03.02.2014 r.
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REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PARKINGU _

PARKING PŁATNY NIESTRZEZONY
obowią.zujący na terenie Szpitala SPS ZOZ ,,Zdroje" w Szczecinie, ul. Mączna4

Podstawę Re8ulaminu stanowią
- ustawa z dnia}} czervvca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj.Dz. U. 2005 r. Nr 108 poz. 908
zpóźn. zm.)

- prawo do dysponowania nieruchomościąprzysługujące SPS ZOZ,,Zdroje" (zwanego dalejteż
jako: "Szpital")

I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Umowa o korzystanie z parkingu, z zastrzeżeniem postanowień pkt. IV ust.4, zostaje zawarta

z chwilą wjazdu na teren Szpitala, a końcry się wraz z wyjazdem ze Szpitala. Dowodem zavłarcia
umowy jest bilet parkingowy lub potwierdzenie nabycia abonamentu. Przebpvanie na terenie
Szpitala powyżej 15 minut jest płatne. Opłatę, z zastrzeżęniem przewidujących inne rozwiąanie
postanowień niniejszego Regulaminu,uiszcza się w momencie wyjazdu w automacie parkingowym.

2, Opłaty za parkowanie obowiązują 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, wg następujących stawek
brutto:
2.1 Stawki dla osób parkujących na podstawie biletów parkingowych
Wjazd główny - brama od ul. Mącznej 30 (zlokalizowana w poblizu Oddziafu Ginekologii

iPołoznictwa)
a) stawka podstawowa wynosi 3,00 PLN zakażdąrozpoczętągodzinę parkowania;
b) stawka dzienna (l2h) wynosi 15,00 PLN.

Po upłynięciu 12 h od czasu pobrania biletu parkingowego opłata będzie naliczana wg
stawki podstawowej. Bilet dzienny uprawnia do jednorazowego wjazdu i wyjazdu z terenu
Szpitala;

ż.2 stalvki dla osób parkujących na podstawie abonamentów (karty elektroniczne - wjazd techniczny
- doĘchczasowa brama wjazdowa od ul. Mącznej 4) wynosi:
a) 35,00 PLN za kńdy miesiąc kalendarzowy parkowania pojazdu dla osób zatrudnionych w

SPS ZOZ ,,Zdroje";
b) 100,00 PLN za kużdy miesiąc kalendarzowy parkowania pojazdu dla innych osób, które

uryskĄ zgodę Dyrektora SPS ZOZ,,Zdroje".
3. Zwolnieni od opłat zawjazd iparkowanie są

a) inwalidzi posiadający wazne zaświadczenie o inwalidżwie (dokument, którego wzór określa
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004r. w sprawie wzorów kart
parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką rehabilitacją lub
edukacjąĘch osób (Dz. U. 2004 nr 67 poz.616) oraz ich opiekunowie;

b) pacjenci korzystaj ący z zabiegów rehabilitacyjnych Szpitala;
c) pojazdy transportu sanitarnego i Pogotowia Ratunkowego;
d) pojazdy StraĘ Pożarnej, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Więziennej, Strazy Miejskiej,

StraZy Granicznej i innych sfużb wjeżdżających na teren szpitala w zrviąku z wykonywaniem
czynności służbowych;

e) pojazdy zaopatrzenia Szpitala - na podstawie okazania faktury |istu przewozowego lub innego
dokumentu potwierdzającego zasadnośó wjazdu na teren Szpitala;

f) karawany pogrzebowe;
g) uĄrtkownicy pojazdów korrystający z parkingu w czasie nieprzekraczającym 15 minut;
h) pojazdy innych podmiotów zwolnionych na podstawie indyrvidualnej decyzji Dyrektora SPS ZOZ

,,Zdroje".
4. Na teręnie Szpitala obowiąpuje strefa zamieszkania, na któĘ obowiąują szczególne zasady ruchu

drogowego:
. prawo pieszego do korązstania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami,
o prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamięszkania wynosi 20km{h,
o zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niżwyznaczone w Ęm celu.

Niedostosowanie się do w/w przepisów prawa skutkuje odpowiedzialnością karną.



5. Miejsca przeznaczone do parkowania oznakowane są znakiem D-18 ,,Parking", miejsca
przeznaazone na postój pojazdu osób uprawnionych znakiem D-l8a,,Parking - miejsce
zastrzężone". Parkowanie na terenie pozawznaczonymi miejscami parkingowymi jest zabronione.

6. Opłaty za parkowanie wnosi się w następujący sposób:
a) parkujący wnosi opłatę przy wyjeżdzie w kasie automaĘcznej parkingu na podstawie biletu

parkingowego;
b) w przypadku abonamentu dziennego opłatę naleĘ uiśció w Biurze Parkingu (brama główna)

niezwłocznie - do 15 min. od momentu pobrania biletu parkingowego;
c) uĄltkownicy uprawnieni do korzystania z abonamentu parkingowego - przł wykupowaniu

abonamentu.
7. Za osobę upowaźnioną do wyjazdu pojazdem z terenu szpitala uznaje się osobę przedkładającąprzy

v,ryjeździe głównym opłacony bilet parkingowy, przy wyjeździe techniaznym opłaconą kartę
abonamentową.

8. W przypadku utraty biletu parkingowego opłata za parkowanie wynosi 100,00 PLN.
9. Opłata za wydanie elektronicznej kafiy abonamentowej wynosi 20,00 PLN, a wydanie jej duplikatu

w razię zagubienia 50,00 PLN (po wcześniejszym potwierdzeniu uprawnień do korzystania
z abonamentu).

10. W prrypadku utraty biletu parkingowego/kart abonamentowej korzystający z parkingu przy
v,ryjeździe zobowiązany jest wykazać się w sposób wiarygodny uprawnieniami do korzystania
zpojazdu. Do czasu wykazania stosownych uprawnień pojazd nie może opuśció terenu szpitala.

l l. Maksymalny czas parkowania wynosi 5 dni. Po upĘwie tego czasu Szpital będzie miał prawo
usunięcia pojazdu z terenu Szpitala na kosź i ryzyko właściciela pojazdu. Do czasu usunięcia
pojazdu opłata jest naliczana w dalsrym ciągu. Szpital podejmuje swobodną decyzję co do tego czy
usuwaó pojazd, czy też w dalszym ciągu naliczaó opłatę.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z PARKINGU, KONTROLA
PARKOWANIA I OPŁATY DODATKOWE

1. Na terenie Szpitala sąwyznaczone miejsca do parkowania.
2, Na drogach wewnętrznych Szpitala i na parkingach obowiązują przepisy ustawy Prawo o Ruchu

Drogowym oraz przepisy niniej szego Regulaminu.
3. Kontrolę w zakresie zgodności parkowania pojazdów z zasadami określonymi w Regulaminie

prowadzą upowaźnieni pracownicy Wykonawcy usług w zakresie ochrony obiektów osób
i mienia na terenie.

4. Wjazd i wyjazd bramą główną.
4.1 P rzy wjeździe naleĘ obowiązkowo:

- zatrzymaó się przy automacie biletowym;
- uruchomió zaporę przęz p:obranie biletu parkingowego;
- naleĘ poczekaó do pełnego otwarcia ramienia szlabanu.

4.2 P rzy wyjeździe należry obowiązkowo;
- uiścić przygotowanąuprzednio opłatę w kasie automatycznej parkingu - czas wyjazdu w ciągu

15 minut;
- zatrzymaó się przy szlabanie wyjazdowym;
- opłacony bilet parkingowy umieśció w automacie biletowym;
- naleĘ poczekaó do pełnego otwarcia ramienia szlabanu.

4.3 Przy wjeździe i wyjeździe zabrania się jednoczesnego przejazdu pod otwartą zaporą dwóch
pojazdów. Zapora zamyka się natychmiast za każdym pojazdem. W prrypadku niezastosowania
się do powyższego zakazu koszty zwięane z uszkodzeniem samochodu i systemu
automatycznej obsługi obciążaj ą użytkownika poj azdu.

5. Wjeżdżając i łvyjeżdżając wjazdem technicznym naleĘ obowiązkowo:
- zatrzymać się przy szlabanię czekając na uruchomienie się szlabanu przezkartę abonamentową
wyłożoną za ptzedniąsrybą poczekać do pełnego otwarcia ramienia szlabanu.
Przy wjeździe i vłyjeździę zabrania się jednoczesnego przejazdu pod otwartązaporą dwóch
pojazdów. Zaporazamyka się natychmiastza każdym pojazdem. W przypadku niezastosowania się
do powyższego zakazu koszty zllliązane z uszkodzeniem samochodu i systemu automaĘcznej
ob sfu gi obciĘaj ą użrytkown ika poj azdu.

6. Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania naleĘ natychmiast zg}aszaó obsłudze
wjazdu.



7. UĄrtkownik pojazdu korzystający z parkingu zobowiąany jest do parkowania pojazdu wyłącznie na
wznaczonych miejscach postojowych. Bilet parkingowv (strona z widoczna datą wiazdu) lub
przepustke stała wvdawana z kańa abonamentowa należv umieścić za przednia szvba poiazdu.
w mieiscu umożliwiaiacvm kontrole. Zabronione jest parkowanie pojazdów w miejscach
oznaczonych jako miejsca przeznaczone do parkowania konkretnych pojazdów lub określonych
kategorii pojazdów (miejsca zastrzeżone, stanowiska służbowe np. oznaczone numerem
rej estracyj nym poj azdu).

III. ODPOWIEDZIALNOŚC UZYTKOWANIA PARKINGU
l. Korrystający z parkingu odpowiada za wsrystkie szkody wyrządzone przezniego samego lub ptzez

osoby, za którę ponosi odpowiedzialnośó.
2. Korzystający z parkingu ponosi odpowiedzialność zazanieczyszczenie parkingu. Zobowiąany jest

on do niezwłocznego poinformowania Biura Parkingu o takowym zdarzeniu, nie pózniej niż przed
opuszczeniem parkingu.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚC SZPITALA
prowadzącego działalność parkingową

l. Szpital w zamian za opłatęumożliwia wjazd na teren Szpitala.
ż. Szpital nie ponosi odpowiedzialności zapojazdy, ani zapozostawione w nich mienie.
3. Szpital nie prowadzi działalności złlięanej z nadzorem nad bezpieczeństwem zaparkowanych

pojazdów.
4. Szpital nie zapewniawjeżdżĄącym istnienia wolnych miejsc parkingowych ani informacji oĘm czy

w danej chwili są wolne miejsca parkingowe. Osoby wjeżdżające na teren Szpitala czynią to na
własne ryzyko, co do tego czł w danej chwili jest wolne miejsce parkingowe. W przypadku, gdy
wszystkie miejsca parkingowe są zajęte kierujący pojazdem obowiązany jest niezwłocznie opuśció
teren Szpitala. Zabrania się długotrwałego poruszania się pojazdem po terenie Szpitala w
oczekiwaniu na zwolnienie się miejsca parkingowego lub w oczekiwaniu na zńatwienie sprawy
przezpasużera pojazdu niezalężnie od tego, iżptzekroczenie czasu określonego w pkt.I ust. 3 lit. g)
skutkowaó będzie koniecznością uiszczenia opłaĘ.

V. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
l . Na terenie szpitala nie wolno poruszać się z prędkością większą niż20 kmJh.
2. Na terenie szpitala bezwzględnie zabronione są

a) palenie §ńoniu i używanie otwartego ognia;
b) składowanie paliw, substancji łatwopalnych i toksycznych, jak również pustych pojemników po

takich substancjach;
c) postój pojazdu z pracujących śilnikiem;
d) parkowanie pojazdów z nięszczęlnym układem paliwowym, układem olejowym, układem

chłodzenia lub z innymi uszkodzeniami mogącymi spowodowaó zanieczyszczenie parkingu.
3. Na miejscach parkingowych i drogach wewnętrznych zabronione jest naprawianie, mycie,

odkurzanie pojazdów, wymiana cieczy chłodzącej, napełnianie/uzupełnianie paliwa lub olejów, jak
również inne czynności mogące spowodowaó zanieczyszczenie terenu i środowiska. W przypadku
niekontrolowanego wycieku pĘnów eksploatacyjnych pojazdu i innych substancji przewożonych
naleĘ niezwłocznie powiadomió pracownika Działu Techniczno - Eksploatacyjnego.

vI. KARY
Na terenie Szpitala obowiąpuje strefa zamieszkania, na której obowipują szczególne zasady ruchu

drogowego:
. prawo pieszego do korzystan ia z cńej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami,
o prędkośó dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20krnlh,
o zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niżwyznaczone w tym celu.

Niedostosowanie się do w/w przepisów prawa skutkuje odpowiedzialnościąkarną.
Wobec osób, które dopuszczą się naruszenia zasad korzystania z parkingu lub przepisów bezpieczeństwa
będą wyciągane konsekwencj e wynik ające z właściwych przepisów prawa.
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