REGULAMIN PARKINGU
ul. Turystyczna 2
84-360 ŁEBA
§1
Teren parkingu stanowi własność Atlantis Sp.J. ul. Emilii Plater 27/41 00-688 Warszawa
§2
Parkingiem zarządza Atlantis Sp.J. z siedzibą w Warszawie, adres do korespondencji: 84-360 Łeba
ul. Turystyczna 2.
§3
1. Poprzez wjazd na teren parkingu dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z
miejsca postojowego.
2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki
niniejszego „Regulaminu” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
§4
1. Parking jest niestrzeżony, płatny.
2. Atlantis Sp.J. nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na
terenie parkingu pojazdów mechanicznych jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w
pojazdach i wokół nich.
§5
1. Parking jest czynny przez wszystkie dni tygodnia od Lipca do Sierpnia w godz. 7.00 – 19.00
2. Parkowanie i przebywanie na terenie parkingu poza wyznaczonymi godzinami otwarcia
parkingu jest zabronione.
3. Pozostawienie auta na parkingu po skończonej dobie pracy tj. godz. 19.00 – skutkuje
naliczeniem dodatkowej opłaty w kwocie 250pln (dwieście pięćdziesiąt złotych ) za każdy dzień
postoju.
4. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały
niebezpieczne w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w
nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§6

1. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy ustawy prawo o
ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 tj. z późniejszymi zmianami) oraz maksymalna
prędkość poruszania się pojazdów 10 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.
§7
Wjeżdżając na parking należy obowiązkowo:
a. zatrzymać się przed zaporą przy automacie biletowym lub czytniku kart magnetycznych
b. uruchomić zaporę przez pobranie biletu parkingowego lub przyłożenie karty
magnetycznej do czytnika (dot. pojazdów uprzednio wpisanych w systemie
parkingowym)
c. pamiętać, że zapora zamyka się natychmiast po każdym przejeździe samochodu.
Jednoczesny przejazd dwóch samochodów grozi uszkodzeniem samochodu lub systemu
automatycznej obsługi parkingu.
§8
Wyjeżdżając z parkingu należy obowiązkowo:
a. uiścić opłatę w automacie płatniczym umiejscowionym w 2 miejscach na terenie
parkingu albo w biurze operatora parkingu
b. posiadanie wcześniej opłaconej abonamentowej karty parkingowej pozwala na
zwolnienie zapory przy pomocy czytnika magnetycznego umiejscowionego na terminalu
wyjazdowym
c. tylko wcześniejsze opłacenie biletu parkingowego w automacie płatniczym i zczytanie
kodu kreskowego w terminalu wyjazdowym automatycznie zwalnia zaporę.
d. pamiętać, że zapora zamyka się natychmiast po każdym przejeździe samochodu.
2. Jednoczesny przejazd dwóch samochodów grozi uszkodzeniem samochodu i systemu
automatycznej obsługi parkingu.
§9
1. Wysokość opłaty parkingowej określa cennik, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
„Regulaminu”. Ceny określone w załączniku są cenami brutto zawierającymi podatek VAT w
wysokości 23%.
2. Za zagubienie biletu parkingowego pobierana jest dodatkowa opłata w kwocie 100 zł (sto
złotych) brutto.
§10
Cennik i regulamin są do wglądu u obsługi parkingu, dodatkowo cennik jest wywieszony przed
wjazdem na parking, na terenie parkingu jak również przy wyjeździe z parkingu a także na

automatach płatniczych. Regulamin i cennik dostępne są również na stronie internetowej
www.parking-leba.pl
§11
1. W przypadku uszkodzenia systemu automatycznej obsługi parkingu – operatorzy zgłaszają
awarię bezpośrednio przełożonemu i serwisowi a na parkingu obowiązuje ręczne wydawanie
przez operatorów parkingu dowodów wjazdu oraz kasowanie opłat za potwierdzeniem pobranej
należności poprzez wydanie paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
2. W przypadku uszkodzenia elementów systemu parkingowego przez osoby korzystające z
infrastruktury parkingowej zostaje spisane oświadczenie o dokonaniu szkody przez sprawcę oraz
zostaje wezwany partol policji.
§12
Pracownicy Atlantis-Investments i pracownicy firm korzystających z pomieszczeń na terenie
Parkingu w Łebie przy ul. Turystycznej 2 korzystają wyłącznie z wydzielonego parkingu dla
pracowników. Korzystanie z parkingu ogólnodostępnego może odbywać się wyłącznie na
zasadzie odpłatności zgodnie z cennikiem z zastrzeżeniem § 15 Regulaminu.
§13
1. Parking posiada płatne oraz wydzielone miejsca postojowe dla:
a. autokarów i mikrobusów
b. taxi
c. przewoźników prowadzących wahadłowy przewóz osób,
d. samochodów osób niepełnosprawnych,
2. Miejsca parkingowe określone w ust. 1 są odpowiednio oznakowane.
3. Użytkownicy pojazdów wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, którzy prowadzą
zarobkowy przewóz osób zobowiązani są do respektowania poleceń ze strony służb Atlantis Sp.J.
oraz zobligowani są do dbania o estetykę zajmowanego stanowiska oraz wizerunek Parkingu w
Łebie przy ul. Turystycznej 2.
§15
1. Z opłat parkingowych zwolnione są następujące osoby lub pojazdy:
a. pojazdy zwolnione na podstawie umów zawartych z Atlantis Sp.J.
b. pojazdy służb ratowniczych będące w akcji
c. pojazdy służb państwowych (Policja, Straż Graniczna , Urząd Morski itp.) przebywające na
terenie w celach służbowych,
§16

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.
§17
1. Nie wolno parkować pojazdu:
a.
b.
c.
d.

w ciągach komunikacyjnych parkingu
na stanowiskach wyznaczonych dla przewoźników prowadzących wahadłowy przewóz
drogach dojazdowych oraz drogach włączenia się do ruchu
innych drogach odpowiednio oznakowanych znakiem zakazu postoju lub znakami
poziomymi
e. na miejscach wydzielonych i oznakowanych za wyjątkiem pojazdów do tego
upoważnionych
f. w miejscach, w których zaparkowanie samochodu może powodować zagrożenie dla
ruchu pojazdów, osób lub mienia.
§18
1. W przypadku nie respektowania zasad korzystania z parkingu określonych niniejszym
„Regulaminem” pojazdy będą unieruchomione przez założenie blokady. Za przednią szybą
pojazdu pozostawiona zostanie informacja „parkowanie w miejscu niedozwolonym” oraz telefon
kontaktowy. Po uiszczeniu opłaty w wysokości 100 zł blokada zostanie usunięta przez operatora
parkingu. Powtarzanie się nieprzestrzegania przepisów przez kierowcę spowoduje
zawiadomienie funkcjonariusza policji celem podjęcia czynności służbowych.
2. W przypadku niezgodnego z regulaminem zaparkowania pojazdu jeśli ma ono bezpośredni
wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia korzystający z parkingu wyrażają zgodę na
odholowanie pojazdu w wybrane przez Atlantis Sp.J. miejsce. Odholowanie pojazdu nastąpi na
koszt i ryzyko korzystającego z parkingu.
§19
W przypadku ogłoszenia alarmu lub ewakuacji na parkingu zostają, aż do odwołania,
zdemontowane wszystkie przeszkody, podniesione szlabany a obsługa parkingu wskazuje i
umożliwia dojazd odpowiednim służbom do miejsca akcji.
§20
Na miejscach parkingowych, drogach wewnętrznych oraz rampach wjazdowych i wyjazdowych
zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana płynów chłodzących,
paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie parkingu.
§21
Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zarządzającemu oraz osobom
trzecim na terenie parkingu.
§22

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać do
administracji Atlantis Sp.J. tel. +48 502 570 067 e-mail biuro@parking-leba.pl ul. Turystyczna 2
84-360 Łeba
§23
Wszelkie uszkodzenia pojazdów należy natychmiast zgłaszać na komisariat Policji 112 oraz
obsłudze parkingu tel. +48 502 570 067.
§24
Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2014r. Regulamin został zatwierdzony uchwałą
Zarządu Atlantis Sp.J. nr 02/I/2014 z dnia 18.12.2013 r.

