
 
 

REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO 

  hoteli Crowne Plaza Warsaw – The HUB oraz Holiday Inn Express Warsaw – The HUB  

("Hotel") 

§1 RODZAJ PARKINGU 

1. Parking jest parkingiem niestrzeżonym, płatnym. 

2. Wjeżdżając na parking użytkownik zawiera z właścicielem parkingu umowę o 

odpłatne korzystanie z miejsca postojowego (umowa najmu), zgodnie z cennikiem 

umieszczonym przy wjeździe na parking i dostępnym w recepcji Hotelu lub w 

przypadku miejsca postojowego wynajmowanego w systemie abonamentowym na 

zasadach ustalonych w odrębnej umowie oraz zobowiązuje się przestrzegać 

warunków niniejszego regulaminu.   

§2 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA PARKINGU 

Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie 

znajdujących się na terenie parkingu pojazdów, jak również nie ponosi 

odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych w pojazdach z 

wyłączeniem szkód powstałych z winy właściciela parkingu. 

§3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA 

1. Użytkownik parkingu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego 

właścicielowi parkingu lub osobom trzecim na terenie parkingu.  

2. Użytkownik parkingu ponosi odpowiedzialność za zanieczyszczenia parkingu 

wynikające z wycieków paliwa, oleju i innych płynów technicznych pojazdu oraz inne 

zanieczyszczenia wynikające z winy użytkownika.  

3. Użytkownik parkingu zobowiązany jest niezwłocznie, przed wyjazdem z parkingu, 

poinformować właściciela parkingu (poprzez przekazanie informacji pracownikowi 

recepcji Hotelu) o powstałych szkodach, o których mowa w §3 pkt 1 i 2 niniejszego 

regulaminu. 

4. Użytkownik parkingu na czas pozostawienia pojazdu na parkingu zobowiązany jest 

zamknąć zaparkowany na parkingu pojazd oraz stosować posiadane systemy 

zabezpieczeń. 

 

§4 OPŁATA ZA PARKING 

1. Wjeżdżając na parking użytkownik zobowiązany jest pobrać bilet parkingowy w 

automacie umiejscowionym przy wjeździe na parking. 



 
 

2. Wysokość opłaty za parking określa cennik znajdujący przy wjeździe na parking oraz 

dostępny w recepcji Hotelu. 

3. Płatność za parking krótkoterminowy następuje przed wyjazdem z parkingu na 

podstawie biletu parkingowego, w recepcji Hotelu lub w automacie zlokalizowanym 

na poziomie -2  lub przy bramce wyjazdowej (płatność tylko kartą). Płatność za 

miejsce postojowe wynajmowane w systemie abonamentowym następuje w recepcji 

Hotelu na zasadach ustalonych w odrębnej umowie pomiędzy właścicielem parkingu 

a użytkownikiem parkingu.  

4. W razie utraty biletu parkingowego może zostać pobrana opłata dodatkowa w 

wysokości 100 zł.  

§5 WARUNKI UŻYTKOWANIA PARKINGU 

1. Pojazdy mogą być parkowane jedynie na wyznaczonych w tym celu miejscach 

postojowych, z wyjątkiem miejsc zarezerwowanych dla określonych podmiotów i 

stosownie oznakowanych.  

2. Pojazd pozostawiony w miejscu niedozwolonym lub zarezerwowanym albo blokujący 

wyjazd pojazdu innego użytkownika parkingu może zostać odholowany na koszt i 

ryzyko użytkownika parkingu.  

3. W przypadku zajęcia przez pojazd więcej niż jednego miejsca postojowego naliczona 

zostanie opłata dodatkowa w wysokości opłaty za parking za dodatkowo zajmowane  

miejsce postojowe.  

4. Użytkownik parkingu zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych 

pionowych i poziomych na terenie parkingu oraz poleceń porządkowych obsługi 

parkingu. 

5. W razie zaistnienia zagrożenia dla życia lub zdrowia lub mienia znacznej wartości 

właściciel parkingu uprawniony jest do usunięcia pojazdu z terenu parkingu. 

 

§6 PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA 

1. Kierowca zobowiązany jest do stosowania się do zasad ruchu drogowego zawartych 

w ustawie Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku 

2. Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h. 

3. Na terenie parkingu nie mogą znajdować się pojazdy: 

a. wyposażone w instalację gazową LPG,  

b. których wysokość przekracza 2 m,  

c. których rzeczywista masa całkowita przekracza 3,5 tony, 

d. z nieszczelnymi układami , 

e. przewożące broń palną lub materiały niebezpieczne, w szczególności łatwopalne, 

wybuchowe lub żrące.  



 
 

4. Na terenie parkingu zabronione jest: 

a. palenie i używanie otwartego ognia oraz spożywanie alkoholu i przyjmowanie 

środków odurzających, 

b. magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, 

c. tankowanie, wymiana płynów technicznych, naprawianie, mycie,  sprzątanie 

pojazdu, 

d. pozostawienie pojazdu z włączonym silnikiem, 

e. pozostawienie w pojeździe zwierząt, 

f. przebywanie w pojeździe w czasie dłuższym niż konieczny do zaparkowania 

pojazdu lub wyjechania z parkingu. 

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

       1.  Właścicielem parkingu jest Ghelamco PL 17 Sp. Z o.o Hotel SKA 

       2.  Tekst niniejszego regulaminu dostępny jest na tablicy informacyjnej przy wjeździe na 

parking, w recepcji Hotelu oraz na stronie internetowej Hotelu. 


