Regulamin parkingów płatnych - niestrzeżonych
przy ul. Szosa Chełmińska 25 i ul. Szosa Chełmińska 29
1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z parkingów oraz sposób pobierania opłaty
za parkowanie pojazdów.
2. Opłaty pobierane są od poniedziałku do niedzieli całodobowo.
3. Parkingi przeznaczone są do parkowania:
- samochodów osobowych,
- samochodów dostawczych o ciężarze do 1,5 tony.
4. Do korzystania z parkingu upoważnieni są użytkownicy pojazdów opisanych w punkcie 3
niniejszego regulaminu, którzy dokonają pobrania pokwitowania z terminalu wjazdowego.
Opłatę uiszcza się przy wyjeździe z parkingu w terminalu wyjazdowym.
5. Opłata za parkowanie pojazdów obowiązuje w każdym miejscu parkingów, bez względu na
zgodność parkowania z wyznaczonymi polami parkingowymi oraz bez względu na zgodność
parkowania z przepisami o ruchu drogowym.
6. Nałożenie mandatu karnego przez Policję lub Straż Miejską za naruszenie przepisów
ustawy - prawo o ruchu drogowym nie zwalnia od uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu
na terenie w/w parkingów.
7. Cennik opłat parkingowych znajduje się na tablicy informacyjnej przy wjeździe na
parkingi.
8. Użytkownicy parkingu zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom inkasenta, a
ponadto:
- nie przekraczania obowiązującej prędkości jazdy na terenie parkingu,
- zajęcia wskazanego przez inkasenta parkingu miejsca na parkingu,
- zamknięcia pojazdu w tym okien i drzwi, zabezpieczenia go przed osobami trzecimi oraz
odłączenia zapłonu w pojeździe po jego zaparkowaniu.
9. Pokwitowanie powinno być czytelne i zawierać datę i czas wystawienia.
10. Wszystkie pokwitowania należy włożyć za przednią szybę pojazdu samochodowego, tak
aby były widoczne i czytelne dla inkasenta parkingowego oraz upoważnionych kontrolerów.
11. Niepełne wykorzystanie opłaconego czasu parkowania nie uprawnia do żądania zwrotu
uiszczonej opłaty.
12. Do kontroli opłacenia czasu parkowania pojazdów samochodowych na parkingach
upoważnieni są wyłącznie kontrolerzy wskazani przez Urbitor Sp. z o.o.
13. Za szkody powstałe na parkingu w wyniku kradzieży, włamania, uszkodzenia przez osoby
trzecie właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności.

14. Na terenie parkingu zakazana jest:
- naprawa pojazdów,
- wymiana oleju,
- mycie pojazdu,
- spożywanie napojów alkoholowych.
15. Użytkownicy pojazdów zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów w
zakresie p. poż.
16. Użytkownicy pojazdów zobowiązani są zapoznać się z postanowieniami niniejszego
Regulaminu
i bezwzględnie je przestrzegać. Powoływanie się przez nich na nieznajomość postanowień
niniejszego Regulaminu jest bezskuteczne.

