
REGULAMIN PARKINGU MONITOROWANEGO 
 

§1 

1. Teren parkingu stanowi integralną część posesji przy ul. Zdrojowej 1 w Augustowie. 

2. Zarządzającym jest Hotel Warszawa Sp. z o.o. 

 

§2 

1. Poprzez wjazd na teren parkingu dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne 

korzystanie z miejsca postojowego. Umowa kończy się wraz z wyjazdem z terenu 

parkingu. 

2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki  

niniejszego „Regulaminu” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego 

postanowień. 

 

§3 

1. Parking jest monitorowany, płatny. Pozostawienie pojazdu na parkingu nie ma 

znamion zawarcia umowy przechowania, w znaczeniu nadanym jej przez art. 835  

i nast. Kodeksu cywilnego. Posiadacz pojazdu zostawiając go na parkingu najmuje 

jedynie miejsce postojowe. Elementy ogrodzenia parkingu, w szczególności szlabany  

i barierki, mają na celu wyłącznie uniemożliwienie korzystania z parkingu  

bez wniesienia stosownej opłaty. 

2. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być zamknięty a jego zawartość 

zabezpieczona. Cenne przedmioty nie powinny być pozostawione w pojeździe. 

3. Hotel Warszawa Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie 

znajdujących się na terenie parkingu pojazdów mechanicznych, jak również  

nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach. 

 

§4 

1. Parking jest czynny przez wszystkie dni w roku (24h/dobę). 

2. Parking jest monitorowany w sposób ciągły w celu sprawdzenia przestrzegania 

postanowień Regulaminu przez użytkowników parkingu, w szczególności na potrzeby 

weryfikacji sposobu korzystania z parkingu i wnoszenia opłat za zajęcie miejsca 

postojowego. 

 

 



§5 

1. Parking jest strefą ruchu i na jego terenie, obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu 

drogowym. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązuje 

maksymalna prędkość poruszania się pojazdów do 20 km/h. 

2. Kierowca pojazdu korzystający z parkingu zobowiązany jest do przestrzegania znaków 

drogowych pionowych i poziomych, poleceń obsługi parkingu oraz innych osób 

posiadających uprawnienia w tym zakresie (przykładowo pracownicy recepcji, 

Dyrektor Obiektu) 

 

§6 

1. Wjeżdżając na parking lub wyjeżdżając z parkingu należy obowiązkowo: 

a. zatrzymać się przed szlabanem, 

b. wjeżdżając pobrać bilet parkingowy, wyjeżdżając zbliżyć do czytnika bilet 

parkingowy po wcześniejszym opłaceniu w recepcji hotelu, 

c. rozpocząć wjazd/wyjazd po całkowitym otwarciu szlabanu. Należy przy tym 

pamiętać, iż szlaban zamyka się natychmiast po każdym przejeździe samochodu. 

Jednoczesny przejazd dwóch samochodów grozi uszkodzeniem samochodu  

lub szlabanu. 

 

§7 

1. W przypadku braku dostępnych miejsc postojowych obsługa ma prawo odmówić 

wjazdu pojazdu na teren parkingu bez obowiązku wskazania alternatywnego miejsca 

postoju. 

 

§8 

1. Wysokość opłaty postojowej określa cennik. Podane ceny są cenami brutto 

zawierającymi obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%. 

2. Faktury VAT za usługę parkingową zostają wystawione na życzenie, bezpośrednio  

w recepcji w ostatnim dniu pobytu gości lub na podstawie przesłanego oryginału 

paragonu. 

 

§9 

1. Regulamin parkingu jest do wglądu u obsługi parkingu oraz w recepcji. 

 

 



§10 

1. W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy 

sąsiednie i ustawiać pojazd w wyznaczonych zatokach nie zasłaniając linii 

wyznaczających miejsca dla parkowania. 

2. Nie wolno parkować pojazdu: 

a. na pasie ruchu,  

b. na ciągach dla pieszych, 

c. drogach dojazdowych oraz drogach włączenia się do ruchu, 

d. innych drogach odpowiednio oznakowanych znakiem zakazu postoju lub znakami 

poziomymi, na miejscach wydzielonych i oznakowanych za wyjątkiem pojazdów  

do tego upoważnionych,  

e. w miejscach, w których zaparkowanie samochodu może powodować zagrożenie  

dla ruchu pojazdów, osób lub mienia. 

 

§11 

1. W przypadku nie respektowania zasad korzystania z parkingu określonych niniejszym 

„Regulaminem”, a w szczególności zaparkowania pojazdu w sposób mogący mieć 

bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia, pojazd może zostać usunięty  

z terenu parkingu i odholowany. Kosztem usługi holowania będzie obciążony 

użytkownik pojazdu. 

 

§12 

1. Na terenie Parkingu zabronione jest: 

a. palenie i używanie otwartego ognia oraz spożycie alkoholu i zażywanie środków 

odurzających, 

b. tankowanie pojazdów, 

c. pozostawianie samochodu z pracującym silnikiem, 

d. parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami, 

e. pozostawianie w pojeździe dzieci lub zwierząt bez opieki, 

f. prowadzenie na terenie Parkingu jakichkolwiek akcji promocyjnych, działań 

handlowych lub reklamowych bez uprzedniej zgody zarządcy parkingu, 

g. naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana wody chłodzącej, paliwa  

lub oleju jak również prowadzenie wszelkich innych prac mogących zanieczyścić 

obszar parkingu. 

 



§13 

1. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zarządzającemu  

oraz osobom trzecim na terenie parkingu lub wokół parkingu na zasadach ogólnych 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§14 

1. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać  

do recepcji hotelu. 

2. Wszelkie uszkodzenia pojazdów należy natychmiast zgłaszać w recepcji hotelu  

lub obsłudze parkingu oraz w najbliższej jednostce Policji. 


