Regulamin parkingu niestrzeżonego na terenie Wojewódzkiego
Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w
Kościanie

§1
1. Teren parkingu stanowi własność Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego
im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, zwanego dalej Szpitalem.
2. Na terenie Szpitala obowiązuje strefa ruchu zgodnie z zasadami określonymi w
ustawie Prawo o ruchu drogowym.
3. Obszar Szpitala jest monitorowany.
§2
1. Poprzez wjazd na teren Szpitala dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne
korzystanie z miejsca postojowego, która kończy się wraz z uiszczeniem opłaty
parkingowej i wyjazdem ze Szpitala.
2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Szpitala wyraża zgodę na
warunki niniejszego „Regulaminu” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego
postanowień.
§3
1. Parking jest niestrzeżony, płatny.
2. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być zamknięty, a jego zawartość
zabezpieczona. Cenne przedmioty nie powinny znajdować się na widoku.
3. Szpital 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, przez 24h/dobę.
2. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących
materiały niebezpieczne w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe, itp.
§5
1. Na terenie Szpitala obowiązuje maksymalna prędkość poruszania się pojazdów do
20 km/h.
2. Kierowca pojazdu korzystający z parkingu zobowiązany jest do przestrzegania
znaków drogowych.
§6
1. Wjeżdżając na teren Szpitala należy obowiązkowo:

a) zatrzymać się przed zaporą (szlabanem) przy automacie biletowym/czytniku
kart kryptograficznych;
b) uruchomić zaporę (szlaban) przez pobranie biletu parkingowego lub przyłożenie
karty kryptograficznej do czytnika.
2. Przejazd każdego pojazdu jest rejestrowany, a system wyposażony jest w
zabezpieczenie anti-passback, które uniemożliwia ponowne otwarcie zapory
(szlabanu) wjazdu, jeżeli nie użyto karty do otwarcia zapory (szlabanu) wyjazdu.
3. Przy użyciu jednej karty może wjechać tylko jeden pojazd, obowiązuje przejazd
pojazdów pojedynczo za każdorazowym otwarciem zapory.
4. Zapora zamyka się natychmiast po każdym przejeździe samochodu. Jednoczesny
przejazd dwóch samochodów (na tzw. zderzaku) grozi uszkodzeniem samochodu lub
systemu automatycznej obsługi parkingu.
§7
1. Wyjeżdżając ze Szpitala należy obowiązkowo:
a) uiścić opłatę w automacie płatniczy umiejscowionym przy bramie wyjazdowej
od strony ul. Kilińskiego (dotyczy wyłącznie posiadaczy biletów wjazdu);
b) zatrzymać się przed zaporą (szlabanem) przy czytniku, włożyć bilet we
wskazane miejsce lub przytknąć do czytnika kartę kryptograficzną.
2. Zapora zamyka się natychmiast po każdym przejeździe samochodu. Jednoczesny
przejazd dwóch samochodów (na tzw. zderzaku) grozi uszkodzeniem samochodu i
systemu automatycznej obsługi parkingu.
§8
1. Opłata w automacie płatniczym:
a) opłatę parkingową uiszcza się przed opuszczeniem Szpitala;
b) aby uiścić opłatę parkingową w automacie płatniczym należy:
 przybliżyć bilet do czytnika;


uiścić należną kwotę wg cennika parkingu (należna kwota jest
automatycznie wyświetlana),
2. Automat płatniczy przyjmuje nominały: 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł, 10 zł, 20 zł, 50 zł,
100 zł i automatycznie wydaje resztę w bilonie;
3. Opłacony bilet należy posiadać przy wyjeździe ze Szpitala.
4. Opcjonalnie w automacie parkingowym można wybrać wariant paragonu wg
wyświetleń kasy parkingowej.
§9
1. Po uregulowaniu płatności za pobyt, należy opuścić teren Szpitala w przeciągu 10
minut bramą od strony ul. Kilińskiego.
2. W przypadku przekroczenia czasu na opuszczenie Szpitala, o którym mowa w ust.
1, system naliczy ponownie opłatę parkingową wg cennika opłat parkingowych.
3. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu i pobieraniu opłaty poprzez automat
płatniczy należy zgłosić u portierów za pomocą domofonu na automacie płatniczym
lub dzwoniąc pod numer tel. +48 65 51 15 280.

§10
1. Wysokość opłaty parkingowej określa cennik, który stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego „Regulaminu”. Ceny określone w załączniku są cenami brutto
zawierającymi obowiązujący według przepisów podatek VAT.
2. Za zagubienie biletu parkingowego pobierana jest opłata w kwocie 120 zł brutto
(słownie: sto dwadzieścia złotych).
3. Wobec uchylających się od uiszczenia opłaty będą podejmowane stosowne
czynności formalnoprawne.
§11
Cennik i niniejszy „Regulamin” dostępne są do wglądu w Portierni Szpitala oraz w
każdym oddziale szpitalnym. Dodatkowo są wywieszone przed wjazdem na teren
Szpitala, jak również przy wyjeździe z terenu przy automacie płatniczym oraz na
stronie internetowej: www.wsn.koscian.pl.
§12
1. W przypadku awarii systemu automatycznej obsługi parkingu na terenie Szpitala
obowiązuje ręczne wydawanie przez portierów dowodów wjazdu oraz kasowanie
opłat za potwierdzeniem pobranej należności poprzez wydanie paragonu fiskalnego.
2. W przypadku uszkodzenia elementów systemu parkingowego przez osoby
korzystające z infrastruktury parkingowej zostaje spisane oświadczenie o dokonaniu
szkody przez sprawcę i zostaje wezwany partol policji. Sprawca szkody obciążony
zostanie kosztami naprawy.
§13
Z opłat parkingowych zwolnione są następujące osoby lub pojazdy:
a) pracownicy pozostający w stosunku pracy oraz osoby wykonujące obowiązki
w ramach umów cywilnoprawnych, którzy otrzymali karty kryptograficzne;

b) kontrahenci, dostawcy, przedstawiciele firm i osoby stale lub okresowo
współpracujące ze Szpitalem, dzierżawcy, najemcy i mieszkańcy, którzy
otrzymali karty kryptograficzne;
c) pojazdy służb ratowniczych oraz służb państwowych (policji, straży pożarnej,
straży miejskiej itp.).
§14
Nie wolno parkować pojazdu:
a) na trawnikach, drogach pożarowych i w miejscach utrudniających ruch
pieszych i pojazdów;
b) innych drogach odpowiednio oznakowanych znakiem zakazu postoju;
c) w miejscach, w których zaparkowanie samochodu może powodować
zagrożenie dla ruchu pojazdów, osób lub mienia.

§15
Na terenie Szpitala zabronione jest:
a) palenie i używanie otwartego ognia oraz spożywanie alkoholu i zażywanie
środków odurzających,
b) magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po
paliwie,
c) tankowanie pojazdów,
d) pozostawianie samochodu z pracującym silnikiem,
e) parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami,
f) pozostawianie w pojeździe zwierząt bez opieki,
h) na miejscach parkingowych oraz drogach wewnętrznych zabronione jest
naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana płynu chłodzącego,
paliwa lub oleju, jak również zanieczyszczanie parkingu.
§16
Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Szpitalowi oraz
osobom trzecim na terenie parkingu.
§17
Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać
portierom Szpitala na piśmie lub telefonicznie pod nr tel. +48 65 51 15 280.
§18
Regulamin obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016r. na podstawie Zarządzenia Nr 37a
Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego
w Kościanie z dnia 30.11.2016r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 37a
Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala
Neuropsychiatrycznego im. Oskara
Bielawskiego w Kościanie z dnia
30.11.2016r.

CENNIK OPŁAT PARKINGOWYCH

Do 25 minut od wjazdu opłata nie jest pobierana
Za pierwszą godzinę:

3 zł

Za drugą godzinę:

3 zł

Za trzecią, czwartą, piątą i szóstą godzinę:

1 zł

1 doba:

12 zł

Powyżej 1 doby, do 7 dni:

15 zł

Powyżej 7 dni, do 14 dni:

30 zł

Powyżej 14 dni, do 21 dni:

45 zł

Powyżej 21 dni, do 30 dni:

60 zł

Za każde następne rozpoczęte 30 dni

krotność 60 zł

OPŁATY SPECJALNE:
Dla niepełnosprawnych i korzystających
z zabiegów fizjoterapeutycznych po
uprzednim okazaniu karty zabiegów:
Dla korzystających z sali sportowej:
Za zgubienie biletu:

opłata jednorazowa 5 zł
1 zł za każdy wjazd na zajęcia
120 zł

