
ZARZĄDZENIE NR 5ó/2018

Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego

Zakłada Opieki Zdrowotnej,,Zdroje"

z dnia 19.03.2018r-

w sprawie zmiany zatządzenia nr 4112018 z dnta 12.03.2014 r.

Na podstawie art, 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz.U,2018.160 j.t. z późm. zm.) zarządzam, co następuje:

§1
Niniejszym wprowadzam zmianę w Regulaminie funkcjonowania parkingu niestrzeżonego na

terenie SPS ZOZ ,,Zdrole" przy u1. Mącznej 4 w Szczecinie.

Tekst jednolity Regulaminu funkcjonowania parkingu niestrzezonego na terenie SPS ZOZ ,,Zdroje"

PrzY ul. Macznej 4 w Szczecinie z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany, który stanowi załącznik

do niniejszego zarządzeńa.

§2
Z dnięm 19.03.2018 r. traci moc Zarządzenie nr 4112018 wraz z zńącznikiem do niniejszego

zarządzeńa.

§3
Zarządzęnie nr 5612018 wchodzi w życie z dniem 19.03.2018 r.
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REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PARKINGU -
PARKING PŁATNY NIESTRZEŻONY

obowiązujący na terenie Szpitala SPS ZOZ ,,Zdroje" w Szczecinie, u|. Mączna 4

Podstawę Regulaminu stanowia:
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj.Dz.U. ż017, poz. 1260 ze zm.)
- prawo do dysponowania nieruchomością przysługujące SPS ZOZ,,Zdtoje" (zwanego dalej też
jako: "SZpital")

I. PRZEPISYOGÓLNE
l. Umowa o korzystanie z parkingu, z zastrzeżeniem postanowień pkt. lV ust.4, zosl,aje zawarla

z chwilą wjazdu na teren Szpitala, a kończy się wraz z wyjazdem ze Szpitala. Dowodem zawarcia
. umowy jest bilet parkingowy lub potwierdzenie nabycia abonamentu. Przeb}rvanie na terenie

Szpitala powyżej l5 minut jest płatne. Opłatę, z zasizeżenięm przewidujących inne rozwiązanie
postanowień niniejszego Regulaminu, uiszcza się w momencie uyjazdu w automacie parkingowym
wyłącznie gotówką.

2. OpłaĘ 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 glówny - brama od ul. Mącznej 30 (zlokalizowana w pobliżu Oddziału Ginekologii

i Położnictwa)
a) stawka podstawowa wynosi 3,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę parkowania;
b) stawka dzienna ( l2h) wynosi 15,00 PLN.

Po upĄ.nięciu 12 h od czasu pobrania biletu parkingowego opłata będzie naliczana wg
stawki podstawowej:

c) w prrypadku awarii systemu parkingowego za wjazd pobierana jest opłata jednorazowa w
wysokości 3,00 PLN. Opłatę uiszcza się przy wjeździe w biurze parkingu.

2.2 stawki dla osób parkujących na podstawie abonamentów (kańy elektroniczne - wjazd techniczny
- doĘchczasowa brama wjazdowa od ul. Mącznej 4) wynosi:
a) 35,00 PLN za każdy miesiąc kalendarzowy parkowania pojazdu dla osób zatrudnionych w

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

uzyskały zgodę Dyrektora SPS ZOZ ,,Zdroje".
3. Zwolnieni od opłat za wjazd i parkowanie są:

a) inwalidzi posiadający wńne zaświadczenie o inwalidawie (dokument, którego wzór określa
roąorządzenie Ministra Infrashuktury z dnia 30 marca 2004r. w sprawie wzorów kaIt
parkingowych dta,osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub
edukacją tych osób (Dz. U. ż004 nr 67 poz. 616) oraz ich opiekunowie;

b) pacjenci korzystający z zabiegów rehabilitacyjnych Szpitala;
c) pacjenci korzystający ze świątecmej inocnej opieki medycznej;
d) pojazdy transpotu sanitamego i Pogotowia Ratunkowego;
e) pojazdy Straźy Pożamej, Policji, Żandarmerii Wojskowej, StraĘ Więziennej, StraĄ Miejskiej,

StraĄ Granicznej i innych służb wjeżdżających na teren szpitala w związku z wykonywaniem
czynności sfużbowych;

f) pojazdy zaopŃrzenia Szpitala - na podstawie okazania faktury listu przewozowego lub innego
dokumentu potwierdzającego zasadnośó wjazdu na teren Szpitala;

g) karawany pogrzebowe;' h) uĄ4kownicy pojazdów korzystalący z parkineu w czasie niepr zekraczającym 1 5 minut,
z v,,yłączeniem s}tuacji, o której mowa w ust. 2 .l lit, c;

i) pojazdy innych podmiotów zr,volnionych na podstawie indylvidualnej decyzji Dyrektora SPS
ZOZ ,,Zdroje". Poza godzinami urzędowania Dyrekcj i indywidualne zlvolnienia od opłat
podejmuje Biuro Obsługi Parkingu po uprzednim wpisie do Ksiązki Dyżurów.

4. Na terenie Szpitala obowiązuje strefa zamieszkania, na któĘ obowiązują szczególne zasady ruchu
drogowego:

o prawo pieszego do korzystania z caĘ szerokości drogi ipierwszeństwo przed pojazdami,



/
o prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h,

o zakaz postoju w strefie zamieszkania rł innym miejscu niż wyznaczone w tym celu,

Niedostosowanie się do w/w przepisów prawa skutkuje odpowiedzialnością kamą,

5. Miejsca przeznaczone do parkowania oznakowane są znakiem D-l8 ,,Parking", miejsca

prirou"ron" na postój pojazdu osób uprawnionych znakiem D_l3a ,,parking _ miejsce

zastrzeżone" . parkowanie na tórenie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest zabronione.

6. Opłaty za parkowanie wnosi się w następujący sposób:

a)' parkujący wnosi opłatę przy wyjeżdzie w kasie automatycmej parkingu na podstawie biletu

parkingowego;
b) w pńadku abonamentu dziennego opłatę nalezy uiśció w Biurze parkingu (brama główna)

niezwłocmie - do 15 min. od momentu pobrania biletu parkingowego;

c) użytkownicy uprawnieni do korzystania z abonamentu parkingowego - przy wykupyrłaniu

abonamentu;
d) w prrypadku awarii systemu parkingowego za wlazd pobierana jest opłata jednorazowa. opłatę

uiszcza się przy wjeździe w biurze parkingu.

7. za osobę upowżnioną do wyjazdu pojazdem z terenu szpitala uznaje się osobę przedkładającą przy

wyjeżdzie głównym opłacony bilet parkingowy, przy wyleździe technicznym opłaconą kaftę

abonamentową.
8. W przypadku utraty bilefu parkingowego opłata za parkowanie wynosi i00,00 PLN,
s. opiati za wydanie elektroniczn"j kuńy ubonu-"ntowej wynosi 20,00 pLN, a wydanie jej duplikatu

w razie zagubienia 50,00 PLN (po wcześniejszym potwierdzeniu uprawnień do korzystania

z abonamentu).
l0. w przypadku utraty biletu parkingowegoi kart abonamentowej korzystający z parkingu przy

*vjlzaźi" zobowiązany jest wykazić się w sposób wiarygodny uprawnieniami do korzystania

z pojazdu_ Do czasu w}kazania stosownych uprawnień pojazd nie może opuścić terenu szpitala.

11. Maksymalny czas parkowania wynosi 5 dni. po upĘ"lvie tego czasu Szpital będzie miał prawo

usunięcia pojazdu z terenu Szpitala na kosź i ryzyko właściciela pojazdu. Do czasu usunięcia

poj-du opłń jest naliczana w dalszym ciągu. Szpital podejmuje swobodną decyzję co do tego czy

usuwać pojazd, czy teżw dalszym ciągu naliczać opłatę.

II. ZASADY KORZYSTANIAZ PARKINGU, KONTROLA
PARKOWANIA I OPŁATY DODATKOWE

Na terenie Szpitala są wymaczone miejsca do parkowania.

Na drogach wewnętiznych Szpitala i na parkingach obowiązują przepisy ustawy prawo o Ruchu

Drogowym oraz przepisy niniejszego Regulaminu.
3. roit oię w zakesió zgodności parkowania pojazdów z zasa6ami określonymi w_ Regulaminie

prowadzą upowaznieńi ,:pracownióy Wykonawcy usług w zakesie ochrony obiektów, osób
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i mienia na terenie,
Wjazd i wyjazd bramą główną.
4.1 Przy w jeżdzie naleĄ obowiązkowo:

- zatrzymać się przy automacie biletowym;
- uruchomió zaporę przez pobrarrie biletu parkingowego;

- należy poczekać do pełnego otwarcia ramienia szlabanu.

4.ż Przy wyjeździe na|eży obowiązkowo:
- uiścić przygotowaną uprzednio opłalę w kasie automatycznej parkingu;

- zalrzyńń się prry szlabanie wyjazdowym;
- opłacony bilet parkingoły umieścić w automacie biletowym;
- naleĄ poczekać do pełnego otwarcia ramienia szlabanu.

4.3 przy wjeżdzie i wyjeździe zabrania się jednoczesnego przelazdu pod otwartą zaporą dwóch

pojardow. Zapora zimyka się natychmiast za każdym pojazdem. W przypadku niezastosowania

iię do powyZsz ego zakazu koszĘ zlviązane z uszkodzeniem samochodu i systemu

automatycznej obsługi obciązają użlĄkownika pojazdu.

Wjeżdżając i łyjeżdżając wjazdem technicznym naleĘ obowiązkowo:
_ iatrzymaó się przy szlabanie czekając na uruchomienie się sz|abanu przezkarftę abonamentową

wyłożoną za przednią szybą, poczekać do pełnego otwarcia ramienia szlabanu.



/ Przy wjeżdzie i wyjeżdzie zabrania się j ednoczesnego przejazdu pod otwańą zaporą dwóch
pojazdów. Zapora zamyka się natychmiast za każdym pojazdem. W przypadku niezastosowania się

do powyższego zakazu koszty związane z uszkodzenięm samochodu i systemu automatycznej

obsługi obciązają użytkownika pojazdu.
Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewTowania naleĄ natychmiast zgłaszać obsłudze

wj azdu.
Użytkownik pojazdu korzystający z parkingu zobowiązany jest do parkowania pojazdu wyłącznie na

wyznaczonych miejscach postojowych. Bilet parkingołry (strona z widoczna data wiazdu) lub
przeoustke stała wvdawana z kańa abonamentowa należv umieśció za przednia szvba poiazdu.
w mieiscu umożliwiaiacvm kontmle. Zabronione jest parkowanie pojazdów w miejscach

oznaczonych iako miejsca przeznalczonę do parkowania konkretnych pojazdów lub określonych

kategorii pojazdów (miejsca zastrzeżone, stanowiska sfużbowe np. oznaczone numerem

rejestracyj nym pojazdu ).

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWANIA PARKINGU
Korzystający z parkingu odpowiada za wszystkie szkody w}T ządzone przez niego samego lu6 przez

osoby, za które ponosi odpowiedzialnośó.
Korzrystający z parkingu ponosi odpowiedzialność za zanieczyszczenie parkingu. Zobowiązany jest

on do niezwłocznego poinformowania Biura Parkingu o takowym zdarzeniu, nie później niż przed

opuszczeniem parkingu.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚC SZPITALA
prowadzącego działalnoŚĆ parkingową

Szpital w Zamian Za opłatę umożliwia wjazd na teren Szpitala.
Szpital nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy, ani za pozostawione w nich mienie.
Szpital nie prowadzi działalności związanej z nadzorem nad bezpieczeństwem zaparkowanych
pojazdów.
Szpital nie zapew nia wjeżdżającym istnienia wolnych miejsc parkingowych ani informacj i o rym czy
w danej chwili są wolne miejsca parkingowe. Osoby wjeżdżające na teren Szpitala czynią to na

własne ryzyko, co do tego czy w danej chwili jest wolne miejsce parkingowe. W przypadku, gdy

wszystkie miejsca parkingowe są zajęte kierujący pojazdem obowiąany jest niezwłocznie opuścić
teren Szpitala. Zabrania się dfugotrwałego poruszania się pojazdem po terenie Szpitala w

oczekiwaniu na zwolnienie się miejsca parkingowego lub w oczekiwaniu na załatwienie sprawy

przez pasńera pojazdu niezależnie od tego, iż przekoczenie czasu określonego w pkt. I ust. 3 lit. 0
skutkować będzie koniecznością uiszczenia opłaty.

V. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
Na terenie szpitala nie wolno poruszaó się z prędkością większą niż 20 km/h.
Na terenie szpitala bezwzględnie zabronione są:

a) palenie tyoniu i uzylvan ie otwarte8o ognia:
b) składowanie paliĘ substancji łatwopalnych i toksycznych, jak również pustych pojemników po

takich substancjach;
c) postoj pojazdu z pracujących silnikiem;
d) parkowanie pojazdów z nieszczelnym układem paliwowym, układem olejowym, układem

chłodzenia lub z innymi uszkodzeniami mogącymi spowodować zanieczyszczenie parkingu.

Na miejscach parkingowych i drogach wewnętrznych zabronione jest naprawianie, mycie.
odkurzanie pojazdów, wymiana cieczy chłodzące1, napełnianie/uzupełnianie paliwa lub olejóq jak

również inne cąłrności mogące spowodować zalieczyszczsnie terenu i środowiska. w przypadku

niekontrolowanego wycieku płynów eksploatacyjnych pojazdu i innych substancji przewożonych

naleĄ niezwłocznie powiadomió pracownika Działu Techniczno - Eksploatacyjnego.
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vI.KARY
Na terenie Szpitala obowiązuje strefa zamieszkanią na której obowiązują szczególne zasady ruchu

drogowego:
o prawo pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami,
o prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 k:rnlh,
o zakaz postoju w strefie zamieszkania w inryłn miejscu niżwyznaczone w Ęm celu.

Niedostosowanie się do w/w przepisów prawa skutkuje odpowiodzialnością kamą.
Wobec osób, które dopuszczą się naruszenia zasad korzystania z parkingu lub przepisów bezpieczeństwa
będą wyciągane konsekwencje wynikające z właściwych przepisów prawa.

VII. ZMIANYREGULAMINU
Zmiany niniejszego regulaminu ustala się w formie pisemnej pod rygorem niewaźności.
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