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Regulamin Parkingu Wielopoziomowego Pogotowia 

Ratunkowego we Wrocławiu przy ul. Ziębickiej 34-38  

DLA  NAJEMCÓW  

§1 

1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z parkingu niedozorowanego 

zlokalizowanego w budynku garażowym Pogotowia Ratunkowego we 

Wrocławiu przy ul. Ziębickiej 34-38. 

2. Parking jest parkingiem pod zarządem Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu 

(50-507) z siedzibą przy ul. Ziębickiej 34-38.  

 

§2 

1. Wjazd na teren  parkingu posiadają  podmioty wynajmujące miejsce 

parkingowe na podstawie  umowy najmu. 

2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na 

warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania 

jego postanowień. Za użytkownika pojazdu ( dalej zwanego Użytkownikiem ) 

uważa się nie tylko kierowcę pojazdu, ale również pasażera pojazdu oraz 

właściciela pojazdu. 

§3 

1. Parking jest niestrzeżony.  

2. Odpłatność za parking reguluje umowa najmu a w przypadku pracowników 

Pogotowia obowiązują opłaty zgodne z zawartymi umowami użyczenia.  

3. Pogotowie nie ponosi odpowiedzialności  za jakiekolwiek szkody  powstałe w 

znajdujących się  na terenie Parkingu pojazdach mechanicznych jak również 

nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach. 

4. Pogotowie nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

kierujących pojazdami, inne osoby przebywające na Parkingu ani osoby 

trzecie (w tym kradzieże, włamania) a także w wyniku zalania i ognia. 

5. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Pogotowiu 

oraz osobom trzecim na terenie Parkingu. 

6. Kosztami wynikłymi z niezastosowania się do zasad Regulaminu obciążony 

zostaje kierujący pojazdem lub inna osoba, która spowodowała koszty. 

§4 

1. Parking jest czynny całą dobę przez wszystkie dni w tygodnia. 

2. Parking przeznaczony jest tylko dla samochodów, których wysokość i inne 

parametry techniczne (dmc do 3,5 t) pozwalają na bezpieczny wjazd i 

parkowanie na terenie garażu. 

3. Parkowanie dozwolone jest dla pracowników Pogotowia i Najemców w 

miejscach wyznaczonych z wyłączeniem pierwszego najazdu. 

4. Pierwszy najazd przeznaczony jest na parkowanie ambulansów, innych 

pojazdów Pogotowia Ratunkowego, gości oraz  pojazdów posiadających 

stosowne upoważnienie Dyrektora Pogotowia Ratunkowego.  
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§5 

1. Na Parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo 

o ruchu drogowym  - zgodnie ze sztuką legislacyjną. Maksymalna prędkość 

poruszania się pojazdów po terenie Parkingu wynosi 15 km/h. 

2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych 

pionowych i poziomych oraz oznaczeń numerycznych miejsc postojowych na 

Parkingu.  

3. Każdy pojazd parkujący na terenie Parkingu winien posiadać umieszczony w 

widocznym miejscu pojazdu ( za przednią szybą ) identyfikator / przepustkę.  

4. Postój pojazdu może się odbywać wyłącznie na numerowo oznaczonym 

miejscu parkingowym, przyporządkowanym danemu  Użytkownikowi. W razie 

niezastosowania się do niniejszego punktu Pogotowie jest uprawnione do 

żądania usunięcia pojazdu na koszt i ryzyko właściciela oraz do 

wypowiedzenia najmu miejsca postojowego. 

5. Na jednym miejscu parkingowym wyznaczonym dla samochodów osobowych 

dozwolone jest parkowanie nie więcej niż dwóch motocykli. 

6. 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 zatokach/ miejscach bez 

zastawiania linii. Pojazd należy zostawić unieruchomiony, z wyłączonym 

zapłonem i bez włączonych świateł. 

7. Kontrola w zakresie prawidłowości parkowania pojazdów należy do 
pracowników Pogotowia W sprawach niejasnych dotyczących zasad 
korzystania z Parkingu należy kontaktować się z obsługą garażu pod 
numerem telefonu 71 / 77 31 577. 

8. Osoby uprawnione do wjazdu na teren Parkingu i korzystania z miejsc 
postojowych dokonują otwarcia bramy garażowej za pomocą kodu, którego 
nie udostępniają osobom postronnym.  

9. Na teren Parkingu należy wjeżdżać i wyjeżdżać pojedynczo po otwarciu 
bramy. Zabrania się wjazdu lub wyjazdu pojazdów podczas świecenia się 
sygnalizacji ostrzegawczej bramy.  

10. Wjazd podczas świecenia się sygnalizacji ostrzegawczej, niezależnie od 
konsekwencji przewidzianych przepisami prawa i zawartych umów, grozi 
uszkodzeniem pojazdu przez opadającą lub podnoszącą się bramę. W takim 
przypadku, za uszkodzenie pojazdu Pogotowie nie ponosi odpowiedzialności. 
Koszty naprawy bramy ponosi właściciel pojazdu. 

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Pogotowie może podjąć decyzję o 
okresowym wyłączeniu części lub całości Parkingu. 
 

12. Na Parkingu zabronione jest :  

a) Palenie wyrobów tytoniowych lub używanie otwartego ognia 

b) Spożywanie napojów alkoholowych lub zażywanie środków 

odurzających 

c) Zanieczyszczanie Parkingu ( w szczególności rzucanie odpadów )  

d) Mycie lub odkurzanie pojazdu, naprawianie, wymiana płynów 

eksploatacyjnych, paliwa lub oleju. 

e) Nieuzasadnione pozostawianie pojazdu z włączonym silnikiem. 

f) Nieuzasadnione wykonywanie  czynności  serwisowo - naprawczych 

pojazdu lub tankowanie paliwem. 

g) Pozostawienie w samochodzie dzieci i zwierząt bez opieki. 



Strona 3 z 3 
 

h) Poruszanie się na rowerach, rolkach lub deskorolkach. 

i) Przebywanie osób nieupoważnionych. 

j) Holowanie pojazdów z wyjątkiem przypadków określonych w 

niniejszym regulaminie 

k) Poruszanie się zespołem pojazdów, których długość nie pozwala na 

bezpieczne manewrowanie na terenie garażu. 

l) Poruszanie się pojazdami przewożącymi materiały łatwopalne, żrące 

lub wybuchowe, za wyjątkiem pojazdów niezbędnych do statutowej 

działalności Pogotowia. 

m) Poruszanie się pojazdami z nieszczelnościami powodującymi wyciek 

substancji niebezpiecznych (np. paliwa) lub brudzących. 

n) Poruszanie się pojazdami mocno zabrudzonymi  – pojazdy z 
widocznymi złogami błota lub  gliny powodujących zabrudzenia 
parkingu. 

o) Zabrania się parkowania pojazdów w obrębie wjazdu na Parking, a w 
szczególności w części zadaszonej wjazdu. 

p) Działanie niezgodne z przepisami BHP i P/poż. 

 

§6 

1. Korzystanie z Parkingu podlega opłacie czynszowej miesięcznej zgodnej z 

umowami z tytułu kosztów utrzymania miejsca parkingowego. Wysokość 

każdej opłaty określa poszczególna umowa cywilno - prawna.  

13. Regulamin dostępny jest w siedzibie Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu 
przy ul. Ziębickiej 34-38  - Dział Organizacyjny tel. 71/77 31 511 oraz u osób 
obsługujących garaż pod numerem telefonu 71 / 77 31 577. 

2.  

 

§7 

1. Nierespektowanie przez Użytkownika zasad korzystania z Parkingu 

wskazanych w regulaminie może stanowić podstawę  do odholowanie pojazdu 

na wybrane przez Pogotowie we Wrocławiu miejsce. Odholowanie pojazdu 

nastąpi na koszt i ryzyko Użytkownika.  

2. W przypadku zwłoki  Użytkownika w usunięciu pojazdu  po upływie okresu 

obowiązywania umowy,  Pogotowie jest uprawnione do naliczania kosztów  

postoju pojazdu  na parkingu Pogotowia do czasu jego usunięcia.   

3. W przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu 

Pogotowie może  rozwiązać umowę  najmu / użyczenia miejsca parkingowego 

bez wypowiedzenia  - w trybie natychmiastowym.  

 


