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 1. Teren parkingu (dalej jako „Parking”) stanowi plac zlokalizowany w Ustce przy ul. Wczasowej 4  
na terenie obiektu Hotel Grand Lubicz.

 2. Właścicielem Parkingu jest Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o. z siedzibą w Ustce, przy ul. Wczasowej 4, 
76-270 Ustka.

 3. Kierujący pojazdem z chwilą wjazdu na Parking zawiera umowę o najem miejsca parkingowego 
z właścicielem Parkingu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz ustawie z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm., tj. z dnia 10 maja 2018 r. 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).

 4. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu, akceptuje postanowienia niniejszego 
Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego jego przestrzegania. Za użytkownika pojazdu (zwanego 
dalej Użytkownikiem) uważa się nie tylko kierowcę pojazdu, ale każdego pasażera i właściciela 
pojazdu.

 5. Parking jest płatny i niestrzeżony. 

 6. Parking jest czynny całodobowo, we wszystkie dni tygodnia.

 7. Parking stanowi miejsce otwarte, dostępne dla Gości Hotelu Grand Lubicz oraz osób spoza  
terenu Hotelu Grand Lubicz pod warunkiem uiszczenia opłaty parkingowej w  wysokości  
50 zł/doba parking, 80 zł/doba garaż. Postój jednorazowy cena za godz. wynosi 5 zł, za każde 
rozpoczęte 30 min. 2,5 zł. Parkowanie do 30 min jest bezpłatne. Opłata parkingowa obowiązuje 
całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

 8. W  widocznym miejscu, przy wjeździe na teren Parkingu, znajduje się tablica informacyjna 
określająca warunki korzystania z Parkingu (Regulamin) oraz wysokość obowiązującej opłaty za 
korzystanie z niego. 

 9. Pozostawienie pojazdu na terenie Parkingu nie stanowi wniesienia rzeczy w rozumieniu art. 846 
§1 i nast. Kodeksu Cywilnego. Pozostawienie pojazdu na terenie Parkingu nie zawiera przesłanek 
umowy przechowania w rozumieniu art. 835 i nast. Kodeksu Cywilnego. Istnienie szlabanu ma 
na celu jedynie uniemożliwienie korzystania z Parkingu bez wniesienia opłaty za najem miejsca 
parkingowego, zaś ogrodzenie Parkingu – wydzielenie placu parkingowego.

10. Właściciel Parkingu nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe w znajdujących się na Parkingu 
pojazdach, w  tym zwłaszcza utratę lub uszkodzenie zaparkowanych na Parkingu pojazdów 
mechanicznych i rzeczy w nim pozostawione.

11. Właściciel Parkingu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez kierujących 
pojazdami, inne osoby przebywające na Parkingu ani osoby trzecie (w tym kradzieże, rozboje, 
włamania).

REGULAMIN KORZYSTANIA 
z PARKINGU NIESTRZEŻONEGO PŁATNEGO 

w Hotelu Grand Lubicz
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12. Korzystający z Parkingu powinien upewnić się, że jego pojazd jest prawidłowo zaparkowany 
i zabezpieczony przed ewentualną kradzieżą lub włamaniem.

13. Na terenie Parkingu obowiązują zasady ruchu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997 r., Nr 98, poz. 602 z późn. zm.). Korzystający 
z Parkingu obowiązani są stosować się do obowiązujących przepisów o ruchu drogowym oraz 
zachowania szczególnej ostrożności.

14. W czasie wykonywania manewrów parkowania kierujący pojazdem zobowiązany jest zachować 
szczególną ostrożność, a wszelkie manewry wykonywać tak, aby nie uszkodzić znajdujących się 
na Parkingu innych pojazdów oraz ustawiać pojazd w wyznaczonych miejscach. Pojazd należy 
zostawić unieruchomiony, z wyłączonym zapłonem i bez włączonych świateł. 

15. Nierespektowanie przez Użytkownika zasad korzystania z Parkingu wskazanych w Regulaminie 
spowoduje odholowanie pojazdu w wybrane przez właściciela Parkingu miejsce. Odholowanie 
pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko Użytkownika. Właściciel jest również uprawniony do usunięcia 
na koszt i  ryzyko Użytkownika pojazdu pozostawionego na Parkingu po upływie okresu, za 
który została uiszczona opłata.

16. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Parkingu należy zgłaszać do właściciela Parkingu 
pod nr tel. 59 841 82 00 lub na e-mail: hotel@grandlubicz.pl

17. Doba parkingowa dla Gości Hotelowych, trwa zgodnie z godzinami zameldowania i wymeldowania 
Gości.

18. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2017 r.


