
Regulamin Parkingu Niestrzeżonego
Położonego w Krakowie przy Alei Pokoju 16

Część A REGULAMINU

§ 1
Przedmiot umowy

1. Postanowienia  niniejszego  regulaminu  (dalej  jako  Regulamin)  regulują  zasady
uz�ytkowania parkingu połoz�onego w Krakowie, przy Alei Pokoju 16 wraz z gruntami
przyległymi oznaczonego jako parking (dalej jako Parking) zarządzanego przez City
Parking Group S.A.,  z siedzibą w Grudziądzu, przy ulicy Budowlanych 3 (dalej jako
Zarządca/Udostępniający).

2. Udostępniający zezwala  na  uz�ytkowanie  Parkingu  na  zasadach  okres*lonych  w
Regulaminie.  Regulamin jest  udostępniony  przy  wjez*dzie  na  Parking oraz  przy
Parkomacie.

3. Parking  jest  przeznaczony dla klubu fitness Platinium®  przy  Alei Pokoju 16 oraz
Cystersów 26 w Krakowie (dalej: „Klub”), pracowniko* w i wspo* łpracowniko* w Klubu i
najemco* w  Klubu  i  ich  pracowniko* w  i  wspo* łpracowniko* w  oraz  gos*ci  Klubu  i  jego
najemco* w,  jak  ro* wniez�  dla  kliento* w  Klubu  i  najemco* w,  oraz  podmioto* w
posiadających tytuł do korzystania z miejsc postojowych na Parkingu.

4. Udostępniający umoz� liwia  uz�ytkownikowi  pojazdu  (zwanemu  ro* wniez�
Korzystającym)  odpłatne  (z  zastrzez�eniem §  2  ust.  4  zdanie  trzecie  Regulaminu)
korzystanie  z  miejsca  parkingowego  na  warunkach  opisanych   w  niniejszym
Regulaminie,  kto* re  rozpoczyna  się  z  chwilą  wyjazdu  na  teren  Parkingu  przez
Korzystającego i  ulega  zakon* czeniu  z  chwilą  wyjazdu  przez  Korzystającego  z
Parkingu.

5. Korzystający przed  skorzystaniem  z  Parkingu jest  zobowiązany  zapoznac*  się  z
Regulaminem (kto* ry jest dostępy przy wjez*dzie na Parking oraz przy Parkomacie).

6. Parking jest parkingiem płatnym niestrzez�onym. 
7. Parking jest czynny 7 dni w tygodniu przez 24h/dobę.

§2
Prawa i obowiązki Korzystającego

1. Korzystający jest obowiązany, bezpos*rednio po wjez*dzie na teren Parkingu i zajęciu
miejsca  parkingowego,  do  pobrania  biletu  w  parkomacie,  znajdującym  się  przy
budynku  Klubu  lub  za  wjazdem  od  strony  Alei  Pokoju  lub  rejestracji  wjazdu  na
Parking Klubu w aplikacji dostępnej na tablecie w Klubie, z zastrzez�enie ust. 4 zdanie
trzecie  niniejszego  paragrafu.  Bilet   nalez�y  umies*cic*  w  widocznym  miejscu  za
przednią szybą wewnątrz pojazdu, w celu skontrolowania przez osoby wyznaczone
przez  Udostępniającego,  dopełnienia  obowiązku  wniesienia  stosownej  opłaty  za
korzystanie  z  Parkingu.  W  przypadku  rejestracji  wjazdu  na  Parking  z
wykorzystaniem  tabletu  w  Klubie  Korzystający  nie  otrzyma  biletu.  Słuz�by
kontrolujące  wniesienie  opłat  nie  prowadzą  sprzedaz�y  bileto* w  i  nie  mają  prawa
przyjmowac* jakichkolwiek pieniędzy od Korzystającego.

2. Korzystający jest obowiązany do: 
 po wjez*dzie na teren Parkingu i zajęciu miejsca parkingowego uiszczenia na

rzecz  Udostępniającego  w  parkomacie  umieszczonym  na  terenie  Parkingu,
stosownej  opłaty  parkingowej  za  korzystanie  z  Parkingu,  według  stawek
okres*lonych  w Cenniku  –  częs*c*  B  Regulaminu  z  zastrzez�enie  ust.  4  zdanie
trzecie niniejszego paragrafu, 
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 przestrzegania obowiązującej na Parkingu organizacji ruchu oraz przepiso* w
ruchu  drogowego,  oznakowania  pionowego  i  poziomego,  w  szczego* lnos*ci
ograniczenia  prędkos*ci  do  10  km/h,  jak  ro* wniez�  polecen*  wydanych  przez
Udostępniającego, słuz�b ochrony i obsługi Parkingu, 

 przestrzegania przepiso* w BHP i ppoz� ., 
 zabezpieczenia we własnym zakresie pojazdu przed kradziez�ą i zniszczeniem,
 nienaruszania zakazo* w, o kto* rych mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu,
 informowania  Udostępniającego o  wszelkich  zauwaz�onych

nieprawidłowos*ciach  i  zdarzeniach  na  Parkingu,  kto* re  mogłyby  zagrozic*
bezpieczen* stwu  jego  uz�ytkowniko* w  bądz*  odpowiedzialnos*cią
Udostępniającego, a  w przypadkach  okres*lonych  w  powszechnie
obowiązujących przepisach – do zawiadomienia Policji, słuz�b medycznych lub
innych włas*ciwych podmioto* w,

 przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3. Korzystający  z miejsca  parkingowego  ponosi  pełną  odpowiedzialnos*c*  za  szkody

wyrządzone na Parkingu w tym m.in. w mieniu cudzym znajdującym się na terenie
Parkingu lub w mieniu Udostępniającego, w związku z korzystaniem z Parkingu, w
szczego* lnos*ci   za  uszkodzenia  lub  zanieczyszczenia.  W  razie  powstania  szkody,
Korzystający, kto* rego zachowanie doprowadziło do powstania szkody lub kto* remu
szkoda została wyrządzona, jest obowiązany do poinformowania  Udostępniającego
o wynikłej  szkodzie oraz do złoz�enia stosownych wyjas*nien*  co do okolicznos*ci  jej
powstania,  a na z�ądanie Udostępniającego – ro* wniez�  pisemnych os*wiadczen* . 

4. Korzystający jest  zobowiązany  do  zapłaty  na  rzecz  Udostępniającego  opłaty
dodatkowej,  zgodnej  z  Cennikiem  –  częs*c*  B  Regulaminu -  za  naruszenie  zasad
korzystania  z  Parkingu  wskazanych  w  § 4  ust.  2-5  Regulaminu.  W  przypadku
naruszenia zasad korzystania  z Parkingu wskazanych w  § 4 ust.  2-5  Regulaminu,
wyznaczone przez  Udostępniającego słuz�by kontrolne,  pozostawią za wycieraczką
pojazdu wezwanie do dokonania zapłaty opłaty dodatkowej w okres*lonej wysokos*ci.
Ponadto  Korzystający  zobowiązany  jest  do  zapłaty   opłaty  dodatkowej,  zgodnie  z
Cennikiem – częs*c*  B  Regulaminu  - za kaz�dy przypadek utraty lub zgubienia biletu,
jak  ro* wniez�  za  kaz�dy  przypadek  niepobrania  biletu  w  parkomacie   albo
niezarejestrowania wjazdu na parking w aplikacji dostępnej w tablecie (z tym jednak
zastrzez�eniem,  z�e  osoby  posiadające  identyfikator,  kto* rego  wzo* r  okres*la
Udostępniający mogą korzystac*  z Parkingu bezpłatnie przez cały czas korzystania z
Parkingu,  oraz  z  zastrzez�eniem,  z�e  Klub,  pracownicy  i  wspo* łpracownicy  Klubu  i
najemcy Klubu i ich pracownicy i wspo* łpracownicy oraz gos*cie Klubu i jego najemcy,
jak ro* wniez�  klienci Klubu i najemcy, oraz podmioty posiadające tytuł do korzystania z
miejsc  postojowych  na  Parkingu,  kto* ry  zarejestrowały  korzystanie  z  Parkingu  na
tablecie  znajdującym  się  w  budynku  przy  Alei  Pokoju  16  oraz  Cystersów  26,
uprawnione  są  do  bezpłatnego  korzystania  z  Parkingu  przez  okres  pierwszych  3
godzin od chwili rejestracji. Po upływie pierwszych 3 godzin od chwili rejestracji, ww.
osoby  zobowiązane  są  do  pobrania  biletu  w  parkomacie  i  uiszczenia  stosowanej
opłaty zgodnie z Cennikiem częs*c* B Regulaminu).

5. W przypadku braku wniesienia stosownej opłaty zgodnie z  § 2 ust. 1  Regulaminu
za korzystanie  z  Parkingu wyznaczone przez  Udostępniającego słuz�by kontrolne
pozostawią za wycieraczką pojazdu informację o braku uiszczenia opłaty w nalez�ytej
wysokos*ci.

6. Korzystający  jest  zobowiązany  do  zapłaty  zryczałtowanej  opłaty  dodatkowej,
zgodnej             z Cennikiem – częs*c* B Regulaminu, pokrywającej koszty dodatkowych
czynnos*ci  podjętych  przez  Udostępniającego w  związku  z  brakiem  uiszczenia
nalez�nos*ci  z  tytułu  korzystania  z  Parkingu w  odpowiedniej  wysokos*ci  przez
Korzystającego. Na koszt ww. dodatkowych czynnos*ci składają się: 
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a) koszt  opłaty  od  wniosku  do  Centralnej  Ewidencji  Pojazdo* w  i  Kierowco* w
o  udostępnienie  danych  osobowych  włas*ciciela  pojazdu  w  wysokos*ci
obowiązującej w dniu składania ww. wniosku; oraz 

b) koszt wysłania do  Korzystającego wezwania do zapłaty nalez�nos*ci z tytułu
nieuiszczonej  opłaty  za  korzystania  z  Parkingu (listem  poleconym
za potwierdzeniem odbioru). 

7. Zastosowanie  opłaty  dodatkowej  wyłącza  moz� liwos*c*  dochodzenia  przez
Udostępniającego odsetek ustawowych za opo* z*nienie w spełnieniu ww. s*wiadczenia
przez Korzystającego. 

8.  Jeden bilet  parkingowy  upowaz�nia  do zajęcia  jednego  miejsca  postojowego,  przy
czym  Korzystający  jest  zobowiązany  do  parkowania  pojazdu  w  taki  sposo* b,  aby
umoz� liwic*  uz�ytkownikowi pojazdu zaparkowanego na sąsiednim miejscu swobodny
wjazd    i wyjazd oraz wsiadanie i wysiadanie z pojazdu.

§3
Prawa i obowiązki Udostępniającego

1. Za korzystanie  z  Parkingu,  Udostępniający pobiera od  Korzystającego opłatę  (z
zastrzez�eniem § 2 ust. 4 zdanie 3 Regulaminu), zgodnie z aktualnym cennikiem-częs*c*
B Regulaminu, wywieszonym na terenie Parkingu.

2. Udostępniający jest  obowiązany  do  niezwłocznego  usuwania  nieprawidłowos*ci
zgłaszanych  przez  Korzystających,  za  kto* re  odpowiedzialnos*c*  ponosi
Udostępniający.

3. Na Udostępniającym nie ciąz�y obowiązek sprawowania pieczy nad pozostawionymi
przez  uz�ytkowniko* w  Parkingu pojazdami  i  rzeczami  ruchomymi  w  nich  się
znajdującymi bądz*  ich przechowywania.

4. Udostępniający nie  ponosi  odpowiedzialnos*ci  za  szkody powstałe  w wyniku:  siły
wyz�szej,  z�ywioło* w,  kradziez�y  (włamania,  rozboju  itp.)  rabunku,  zniszczenia  lub
uszkodzenia pojazdo* w znajdujących się na terenie  Parkingu, jak ro* wniez�  kradziez�y
bądz*  zniszczen*  rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposaz�enie.

5. Udostępniający nie  ponosi  odpowiedzialnos*ci  z  tytułu  szko* d  komunikacyjnych
parkingowych, spowodowanych przez osoby korzystające z Parkingu.

6. Udostępniający jest uprawniony do usunięcia pojazdu z terenu Parkingu   i oddania
go do odpłatnego przechowania na parking strzez�ony, co nastąpi na koszt i ryzyko
osoby  naruszającej  Regulamin lub  włas*ciciela  pojazdu,  znajdującego  się  na
Parkingu, w przypadku:

a) zaparkowania  pojazdu  z  naruszeniem  znako* w  pionowych  lub  poziomych
usytuowanych na Parkingu,

b) pozostawienia  pojazdu  w  miejscu  utrudniającym  lub  blokującym  ruch
na terenie Parkingu,

c) zaparkowania  pojazdu  poza  wyznaczonymi  w  tym  celu  miejscami
parkingowymi, albo na więcej niz�  jednym miejscu postojowym lub w miejscu
przeznaczonym dla oso* b niepełnosprawnych (bez waz�nej karty parkingowej),

d) pozostawienia  pojazdu  na  Parkingu poza  godzinami  otwarcia  Parkingu
(gdyby  takie  wystąpiły),  co  zostanie  zakomunikowane  z  wyprzedzeniem
poprzez wywieszenie stosownej informacji przy wjez*dzie na teren Parkingu. 

e) gdy pozostawienie  pojazdu stanowic*  będzie  zagroz�enie  dla bezpieczen* stwa
oso* b lub mienia.

7. Działanie lub zaniechanie uz�ytkownika pojazdu/Korzystającego, znajdującego się na
terenie  Parkingu,  skutkujące wystąpieniem kto* rejkolwiek z okolicznos*ci, o kto* rych
mowa w ust. 6 powyz�ej, jest ro* wnoznaczne z wyraz�eniem zgody na usunięcie pojazdu
z Parkingu  na jego koszt i ryzyko.

8. Usunięcie pojazdu nie wyłącza odpowiedzialnos*ci osoby naruszającej Regulamin lub
włas*ciciela  pojazdu  za  szkody  poniesione  przez  Udostępniającego bądz*  osoby
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trzecie  w  związku  z  niezgodnym  z  Regulaminem zachowaniem  uz�ytkownika
pojazdu/Korzystającego. 

9. Administratorem  danych  osobowych  Korzystającego  jest  Udostępniający,  tj.  City
Parking Group S.A., z siedzibą w Grudziądzu, przy ulicy Budowlanych 3. Informacja o
przetwarzaniu  danych  osobowych  jest  opisana  na  urządzeniach  parkingowych,
funkcjonujących na terenie Parkingu.

§4
Szczegółowe zasady korzystania z Parkingu

1. Na  Parkingu obowiązują przepisy ruchu drogowego,  zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. Nr 128, tekst
jednolity). Parking jest strefą ruchu w rozumieniu art. 2 ust. 16a tej ustawy.

2. Parkowanie odbywa się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. 
3. Do parkowania pojazdo* w na miejscach przeznaczonych dla oso* b niepełnosprawnych

uprawnieni  są  wyłącznie  uz�ytkownicy  pojazdo* w/Korzystający,  posiadający waz�ną
kartę  parkingową  dla  oso* b  niepełnosprawnych,  umieszczoną  kaz�dorazowo  w
widocznym miejscu,  za przednią szybą wewnątrz samochodu.

4. Po  ustawieniu  pojazdu  na  miejscu  parkingowym,  Korzystający  powinien  go
unieruchomic*, wyłączyc*  zapłon  i  s*wiatła,  zamknąc*  okna,  drzwi  i  bagaz�nik,  oraz
wyłączyc* pozostawione w pojez*dzie urządzenia radiofoniczne.

5. Na terenie Parkingu zabrania się:
a) pozostawienia pojazdu poza wyznaczonymi miejscami postojowymi lub

w sposo* b  uniemoz� liwiający bądz*  utrudniający wyjazd lub wjazd innym
osobom korzystającym z Parkingu oraz wsiadanie i wysiadanie z innego
pojazdu,

b) mycia  i  czyszczenia  pojazdo* w  samochodowych  oraz  dokonywania
napraw,

c) uzupełniania zbiorniko* w paliwa,
d) pozostawiania pojazdo* w z włączonym silnikiem, 
e) prowadzenia pojazdo* w bez włączonych s*wiateł mijania lub dziennych,
f) pozostawiania w parkowanym pojez*dzie samochodowym wartos*ciowych

rzeczy ruchomych,
g) pozostawienia w pojez*dzie – w czasie postoju na miejscu parkingowym –

dzieci oraz zwierząt bez opieki,
h) palenia tytoniu i uz�ywania otwartego ognia,
i) wjazdu na teren Parkingu pojazdo* w: 

 przewoz�ących  materiały  łatwopalne,  z� rące,  wybuchowe  oraz  inne
podobne materiały i substancje mogące stworzyc*  zagroz�enie dla oso* b
i mienia,

 z nieszczelnym układem paliwowym/hamulcowym itp.,
 campingowych (campervan),

j) prowadzenia  działalnos*ci  bądz*  akcji  marketingowych,  promocyjnych,
reklamowych  lub  podobnych,  w  tym  organizowanie  zgromadzen*
publicznych oraz jakichkolwiek innych manifestacji,

k) przeprowadzania ankiet lub działalnos*ci podobnej,
l) prowadzenie  handlu  obwoz*nego  lub  innej  działalnos*ci  podobnej,

w szczego* lnos*ci oferowanie usług lub rzeczy do sprzedaz�y,
m) spoz�ywania substancji odurzających,

.

§5
Informacja prawna
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1. Zgodnie z art. 121 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczen*  (Dz. U. z 2015 r.
poz.  1094,  ze  zm.)  [„Kodeks  Wykroczeń”],  kto  bez  zamiaru  uiszczenia  nalez�nos*ci
wyłudza poz�ywienie  lub napo* j  w zakładzie  z�ywienia  zbiorowego,  przejazd s*rodkiem
lokomocji  nalez�ącym  do  przedsiębiorstwa  niedysponującego  karami  pienięz�nymi
okres*lonymi  w  taryfie,  wstęp  na  imprezę  artystyczną,  rozrywkową  lub  sportową,
działanie  automatu  lub  inne  podobne  s*wiadczenie,  o  kto* rym  wie,  z�e  jest  płatne,
popełnia wykroczenie stypizowane w ww. przepisie (tzw. szalbierstwo).

2. Zgodnie z art. 8 Kodeksu Wykroczeń na zasadach w nim okres*lonych odpowiada ten,
kto popełnia czyn zabroniony po ukon* czeniu lat 17.

3. Zgodnie  z  art.  15  Kodeksu  Wykroczeń nie  popełnia  wykroczenia  kto  w  obronie
koniecznej odpiera bezpos*redni bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione
prawem.

4. Zgodnie  z art.  16  Kodeksu Wykroczeń nie popełnia  wykroczenia  kto działa  w celu
uchylenia bezpos*redniego niebezpieczen* stwa groz�ącego dobru chronionemu prawem,
jez�eli  niebezpieczen* stwa  nie  moz�na  inaczej  uniknąc*,  a  dobro  pos*więcone  nie
przedstawia wartos*ci oczywis*cie większej niz�  dobro ratowane. 

5. Zgodnie  z  art.  17  Kodeksu  Wykroczeń nie  popełnia  wykroczenia  kto  z  powodu
choroby  psychicznej,  upos*ledzenia  umysłowego  lub  innego  zakło* cenia  czynnos*ci
psychicznych, nie mo* gł w czasie czynu rozpoznac* jego znaczenia lub pokierowac* swoim
postępowaniem.  Jez�eli  w  czasie  popełnienia  wykroczenia  zdolnos*c*  rozpoznawania
znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona,
moz�na odstąpic* od wymierzenia kary lub s*rodka karnego.

6. Ewentualne  stwierdzenie  popełnienia  wykroczenia  następuje  na  drodze  sądowej
na mocy prawomocnego wyroku.

§6
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin Parkingu oraz Cennik – czes*c*  B Regulaminu są wywieszone przy
wjez*dzie na Parking oraz przy Parkomatach znajdującym się przy Klubu i n Parkingu.

2. Przedmiotowy  Parking nie stanowi  częs*ci  strefy płatnego parkowania na drogach
publicznych.

3. Informacji  o  funkcjonowaniu  Parkingu udziela  się  pod  numerem  telefonu
56 663 76 32

4. Wjazd  na  teren  Parkingu i pozostawienie  na  nim  pojazdu  jest  ro* wnoznaczne
z  os*wiadczeniem  uz�ytkownika  pojazdu/Korzystającego o  zapoznaniu  się  z
obowiązującym Regulaminem i zaakceptowaniem jego tres*ci w całos*ci. 

5. Udostępniającemu przysługuje  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania
przenoszącego wysokos*c* zastrzez�onych w Regulaminie kar umownych.

6. Integralną częs*c* Regulaminu stanowi Cennik – częs*c* B Regulaminu.
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Część B Regulaminu

PARKING PŁATNY NIESTRZEŻONY
Kraków, Aleja Pokoju 16

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PARKING PŁATNY przez całą dobę

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

POBIERZ BILET PARKINGOWY Z PARKOMATU
 I UMIEŚĆ GO ZA PRZEDNIĄ SZYBĄ WEWNĄTRZ POJAZDU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CENNIK

Pierwsze 3h – BEZPŁATNIE DLA Klubu, pracowników i współpracowników Klubu, najemców Klubu i ich
pracowników i współpracowników oraz gości Klubu i jego najemców, jak również dla klientów Klubu i
najemców, oraz podmiotów posiadających tytuł do korzystania z miejsc postojowych na Parkingu pod

warunkiem zarejestrowania korzystania z parkingu na tablecie, niezwłocznie po rozpoczęciu korzystania
z tego Parkingu

       Pierwsza godzina:                                                                       4,00 zł
       Druga i każda kolejna godzina:                                                5,00 zł

                                  
      Opłata dodatkowa:                                                   100,00 zł
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