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Regulamin parkingu ?CO [1]
REGULAMIN
?wiadczenia us?ug na p?atnych miejscach postojowych, niestrze?onych w ?wi?tokrzyskim Centrum
Onkologii w Kielcach
Poprzez wjazd na teren p?atnego niestrze?onego parkingu znajduj?cego si? na terenie ?wi?tokrzyskiego Centrum
Onkologii w Kielcach przy ulicy Artwi?skiego 3 u?ytkownik zawiera z Centrum Onkologii umow? o najem miejsca
postojowego na warunkach okre?lonych w niniejszym Regulaminie (podstawa prawna art.69 oraz art.384 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r, Kodeks Cywilny).
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach ponosi odpowiedzialno?? za pojazdy jedynie w zakresie okre?lonym
w tym Regulaminie. Centrum nie ponosi odpowiedzialno?ci za mienie pozostawione w pojazdach. W przypadku
braku zaakceptowania zasad niniejszego Regulaminu klient ma prawo do niezw?ocznego opuszczenia parkingu
bez wnoszenia op?aty.
Podstaw? Regulaminu stanowi?:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997 r. Nr 978 poz.602 z pó?n. zm.).
Zatwierdzony przez Dyrektora ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

I.
Postanowienia ogólne.

1.
Regulamin okre?la szczegó?owe warunki korzystania z miejsc postojowych na terenie parkingu
stanowi?cego integraln? cz??? ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach przy ulicy Artwi?skiego 3, a
tak?e wewn?trznych dróg dojazdowych do miejsc postojowych.
2.
Parkingiem zarz?dza ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach. Bezpo?rednia obs?uga parkingu
odbywa si? poprzez pracowników Obs?ugi Parkingu.
3.
Umowa najmu z klientem (zwanym dalej u?ytkownikiem) zostaje zawarta z chwil? wjazdu pojazdu na teren
parkingu, a ko?czy si? wraz z jego wyjazdem z parkingu. Dowodem zawarcia umowy jest bilet parkingowy
lub umowa o abonament wraz z kart? abonamentow? parkingu.
4.
Ka?dy u?ytkownik poprzez wjazd pojazdem na teren akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu i
zobowi?zuje si? do ?cis?ego przestrzegania jego postanowie?.
5.
Parking jest parkingiem p?atnym i niestrze?onym, czynnym ca?odobowo przez wszystkie dni w roku.
6.
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii nie ponosi odpowiedzialno?ci za utrat?, uszkodzenie lub zniszczenie
znajduj?cych si? na terenie parkingu pojazdów mechanicznych, jak równie? nie odpowiada za utrat?,
uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy pozostawionych w poje?dzie.
7.
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?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii nie ponosi odpowiedzialno?ci za szkody na osobie lub mieniu osób
korzystaj?cych z terenu parkingu, wyrz?dzone przez inne osoby, a tak?e spowodowane dzia?aniem si?y
wy?szej (tj. zdarzenia, którego w chwili wjazdu na parking nie mo?na by?o przewidzie?). Parking
przeznaczony jest dla pojazdów o masie dopuszczalnej ca?kowitej do 3500kg.
8.
Na jednym miejscu parkingowym wyznaczonym dla samochodów osobowych dozwolone jest parkowanie
dwóch motocykli.
9.
Wysoko?? op?aty parkingowej okre?la cennik, który stanowi za??cznik do niniejszego Regulaminu.
10.
Cennik i Regulamin s? dost?pne w Obs?udze Parkingu oraz umieszczone w widocznym miejscu przy
wjazdach na parking. Regulamin i cennik dost?pne s? równie? na stronie internetowej www.onkol.kielce.pl
[2]
11.
Za pobyt na parkingu do 30 minut, ustala si? op?at? zerow?.
12.
Zarz?dzaj?cy uznaje osob? przedk?adaj?c? bilet parkingowy lub Kart? abonamentow? przy wyje?dzie z
parkingu za upowa?nion? do kierowania i u?ytkowania danego pojazdu.
13.
Op?ata za parkowanie naliczana jest kwotowo, zgodnie z cennikiem, odpowiednio do czasu postoju i
uiszczana w jednej z pi?ciu kas automatycznych, znajduj?cych si? na terenie obiektu:
obok wej?cia do budynku g?ównego ?CO
przy wje?dzie g?ównym od ul. Artwi?skiego (przy budynku M – Brachyterapii)
przy wyje?dzie nr 4 (od strony Domu Pomocy Spo?ecznej)
w holu budynku Zak?adu Medycyny Nuklearnej z o?rodkiem PET
przy odstojnikach jodoterapii (naprzeciwko tylnego wej?cia do budynku ?CO)
14.
Op?ata za abonament okre?lona jest rycza?tow? stawk? miesi?czn? zgodnie z obowi?zuj?cym cennikiem i
b?dzie potr?cana z listy p?ac lub uiszczana w kasie.
15.
Osoby niepe?nosprawne posiadaj?ce wa?n? kart? parkingow? wydan? dla osób niepe?nosprawnych przez
Zespó? ds. Orzekania o Niepe?nosprawno?ci zwolnione s? z wnoszenia op?at. W tym celu osoby te lub ich
opiekunowie przed wyjazdem z parkingu powinny okaza? wa?n? kart? parkingow? wydan? dla osoby
niepe?nosprawnej w punkcie rabatowania biletów.
16.
Pojazd mo?e by? zabrany z parkingu po dokonaniu op?aty za parkowanie i za okazaniem biletu
parkingowego lub karty abonamentowej.
17.
Za wydanie karty abonamentowej pobierana jest kaucja zwrotna w wysoko?ci 30,00 z?otych.
18.
W przypadku utraty biletu parkingowego u?ytkownik uiszcza nale?n? op?at? za ca?y okres postoju
(ustalon? na podstawie nagra? monitoringu) powi?kszon? dodatkowo o kwot? 50,00 z?otych z tytu?u utraty
biletu. Op?aty u?ytkownik dokonuje w Biurze Obs?ugi Parkingu.
19.
Op?ata za utracony bilet zostanie zwrócona w przypadku jego odnalezienia i zwrotu w terminie 7 dni.
20.
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W przypadku utraty karty abonamentowej pobrana kaucja nie podlega zwrotowi. Op?ata za wydanie drugiej
karty wymaga ponownej kaucji w kwocie 30,00 z?otych.
21.
W przypadku utraty biletu parkingowego (karty abonamentowej) pracownicy parkingu upowa?nieni s? do
??dania z?o?enia pisemnego wyja?nienia przez u?ytkownika oraz do sporz?dzenia kopii prawa jazdy
u?ytkownika i dowodu rejestracyjnego pojazdu.
22.
Po uiszczeniu op?aty parkingowej u?ytkownikowi parkingu przys?uguje 15 minut na jego opuszczenie. W
przypadku, gdy u?ytkownik przekroczy przys?uguj?cy mu limit czasu na opuszczenie parkingu, zostanie
naliczona op?ata zgodnie z cennikiem za dodatkowy czas postoju (liczona od terminu up?ywu czasu
przewidzianego na opuszczenie parkingu).
23.
Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania nale?y zg?asza? natychmiast Obs?udze
Parkingu, a w razie potrzeby tak?e Policji. W przypadku zaistnienia na terenie parkingu zdarzenia
drogowego (kolizja, wypadek) obowi?zuj? zasady okre?lone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz. 908 ze zmianami).
24.
W przypadku wyst?pienia awarii pojazdu na terenie parkingu, która mo?e mie? negatywny wp?yw na
?rodowisko i bezpiecze?stwo innych u?ytkowników i pojazdów, kieruj?cy pojazdem pokrywa koszty
interwencji uprawnionych s?u?b niezb?dnych do usuni?cia zagro?enia.
25.
Pracownicy Szpitala, którzy wyra?? ch?? parkowania na parkingu szpitalnym, b?d? musieli naby? kart?
abonamentow?, na której wpisany zostanie numer pojazdu oraz op?aci? miesi?czny abonament w kwocie
20 z?otych (parking woko?o g?ównego budynku) i 40 z?otych (parking przy budynku administracyjnym oraz
na poziomie kuchni i b. pralni). Abonament jest naliczany z do?u wraz z pensj? za dany pe?ny miesi?c i
potr?cany z nale?nego pracownikowi wynagrodzenia. W przypadku rezygnacji, niewykorzystana cz???
abonamentu nie podlega zwrotowi.

II.
Warunki u?ytkowania parkingu.

1.
U?ytkownik zobowi?zany jest do respektowania przepisów drogowych oraz warunków u?ytkowania
parkingu oraz do wykonywania instrukcji pracowników Obs?ugi Parkingu.
2.
Do korzystania z wyznaczonych stanowisk parkingowych przeznaczonych dla osób niepe?nosprawnych,
upowa?nieni s? tylko u?ytkownicy po uprzednim umieszczeniu w poje?dzie w widocznym miejscu wa?nej
karty inwalidzkiej kierowcy lub pasa?era pojazdu.
3.
W przypadku nierespektowania zasad korzystania z parkingu okre?lonych niniejszym Regulaminem (np.
parkowania w miejscu zabronionym, utrudniania ruchu, stworzenia zagro?enia dla bezpiecze?stwa) pojazdy
b?d? odholowywane na najbli?szy parking strze?ony na koszt w?a?ciciela. W takim przypadku pojazd mo?e
by? wydany dopiero po uiszczeniu przez kierowc? op?aty za odholowanie na podstawie faktury wystawionej
przez upowa?nionego przedsi?biorc? wykonuj?cego us?ugi holowania oraz op?aty za przechowywanie
pojazdu na parkingu strze?onym.
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4.
W przypadku og?oszenia alarmu wynikaj?cego z zaistnienia sytuacji zagra?aj?cej bezpiecze?stwu osób i
infrastruktury Centrum Onkologii, a? do jego odwo?ania, na parkingu mog? zosta? zdemontowane
wszystkie przeszkody, podniesione szlabany, a obs?uga parkingu wskazuje i umo?liwia dojazd
odpowiednim s?u?bom do miejsca akcji. Decyzj? w tym zakresie podejmuje osoba kieruj?ca akcj?.
5.
W czasie parkowania kierowca musi uwa?a? na pojazdy s?siednie i ustawia? pojazd w wyznaczonych
zatokach nie zas?aniaj?c linii.
6.
Wje?d?aj?c na parking nale?y obowi?zkowo:
zatrzyma? si? prze zapor? przy czytniku kart magnetycznych
uruchomi? zapor? przez pobranie biletu parkingowego
pami?ta?, ?e zapora zamyka si? natychmiast po ka?dym przeje?dzie pojazdu; jednoczesny przejazd
dwóch pojazdów grozi uszkodzeniem samochodu i systemu automatycznej obs?ugi parkingu.
7. Przed wyjazdem z parkingu nale?y obowi?zkowo:
ui?ci? op?at? w kasach automatycznych umiejscowionych na terenie parkingu
zatrzyma? si? przed zapor? przy czytniku kart magnetycznych
wsun?? bilet parkingowy do czytnika
pami?ta?, ?e zapora zamyka si? natychmiast po ka?dym przejechaniu pojazdu
8. W przypadku awarii systemu automatycznej obs?ugi parkingu pracownik obs?ugi parkingu otwiera
szlabany r?cznie.
III. Odpowiedzialno?? zarz?dzaj?cego.

1.
U?ytkownik jest zobowi?zany do natychmiastowego poinformowania o zaistnieniu szkody nie pó?niej ni?
przed wyjazdem z parkingu pod rygorem utraty roszczenia.
2.
Zarz?dzaj?cy nie odpowiada za szkody spowodowane umy?lnie przez innych u?ytkowników b?d? osoby
trzecie.

IV. Odpowiedzialno?? u?ytkownika parkingu.

1.
U?ytkownik parkingu odpowiada za wszystkie szkody spowodowane przez niego na terenie parkingu.
2.
U?ytkownik parkingu ponosi pe?n? odpowiedzialno?? za szkody spowodowane oddaniem osobie trzeciej
lub utrat? przez niego biletu parkingowego lub karty abonamentowej.
3.
U?ytkownik parkingu ponosi odpowiedzialno?? za zanieczyszczenie parkingu. U?ytkownik zobowi?zany
jest niezw?ocznie poinformowa? Obs?ug? Parkingu o takim zanieczyszczeniu, nie pó?niej ni? przed
wyjazdem z parkingu.
4.
Za opuszczenie parkingu bez wniesionej nale?nej op?aty, u?ytkownik b?dzie ponosi? op?at? podwy?szon?
w wysoko?ci 500,00 z?otych.
5.
W przypadku pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych (chodniki, wzd?u? dróg
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wewn?trznych, tereny zielone) zostan? poinformowane odpowiednio s?u?by Policji lub Stra?y Miejskiej.

V. Przepisy bezpiecze?stwa.

1. Na terenie parkingu obowi?zuj? przepisy kodeksu drogowego.
2. Na terenie parkingu obowi?zuje maksymalna pr?dko?? 20 km/h.
3. U?ytkownik parkingu zobowi?zany jest do przestrzegania polece? obs?ugi parkingu oraz innych osób
posiadaj?cych uprawnienia w tym zakresie (Policja, Stra? Miejska)
4. Na terenie parkingu zabronione jest:
pozostawianie bez opieki baga?y i innych przedmiotów
palenie i u?ywanie otwartego ognia
nieuzasadnione pozostawienie samochodu z pracuj?cym silnikiem
parkowanie pojazdów z nieszczelnym wlewem paliwa
5. Pozostawione bez opieki baga?e i inne przedmioty mog? zosta? usuni?te lub zneutralizowane na koszt
w?a?ciciela lub osoby, która je tam pozostawi?a. Osoba ta ponosi równie? wszelkie koszty
przeprowadzenia akcji ratunkowej.
6. Na terenie parkingu obowi?zuje bezwzgl?dny zakaz wjazdu pojazdów przewo??cych materia?y ?atwopalne,
?r?ce, wybuchowe oraz innych, je?eli znajduj?cy si? w nich materia? niebezpieczny nie jest zabezpieczony
zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.
7. Na miejscach parkingowych i jego drogach wewn?trznych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie
samochodów, wymiana wody ch?odz?cej, paliwa lub oleju, jak równie? zanieczyszczanie parkingu.
8. Zasady bezpiecze?stwa obowi?zuj? wszystkie osoby przebywaj?ce na terenie parkingu.

Zarz?dca Parkingu
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

Za??cznik:

Cennik op?at na p?atnych miejscach postojowych przy ?CO [3]

Regulamin korzystania z p?atnych miejsc postojowych na terenie ?CO [4]
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