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Obowiązuje od dnia 19.06.2015 r. 
 

1. Poprzez wjazd na teren Parkingu Użytkownik Pojazdu zawiera z Operatorem umowę 
o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie 
i akceptuje Regulamin. Umowa najmu kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z 
Parkingu. 

2. Dla celów interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu, następujące zwroty 
otrzymują brzmienie: 

a. Operator – podmiot profesjonalnie świadczący usługę obsługi parkingu, 
którym jest Apcoa Parking Polska Sp. z o.o. 

b. Darmowy Czas Postoju – jest to okres 90 minut (słownie: dziewięćdziesiąt), w 
którym Klienci CH Vis a Vis nabywają prawo do darmowego parkowania, 

c. Miejsce Parkingowe – miejsce przeznaczone do parkowania Pojazdów; 
d. Korzystający z Parkingu – najemca Miejsca Parkingowego będący 

właścicielem bądź posiadaczem Pojazdu, którym wjeżdża na Parking; 
e. Opłata Parkingowa – czynsz należny z tytułu zawarcia Umowy Najmu; 

wysokość czynszu zależna jest od Czasu Postoju Pojazdu na Parkingu i 
określona jest w informacji umieszczonej na Parkometrze oraz cenniku; 

f. Opłata Dodatkowa – kara umowna w kwocie wskazanej w informacji 
umieszczonej na Parkometrze, płatna przez Korzystającego z Parkingu w 
przypadkach określonych w punkcie 8 Regulaminu; 

g. Parking – teren wyznaczony przez działki o numerach ewidencyjnych 87/1, 23/2, 

24/4 i 25/3 (obr. IV, ark.33) i będący Parkingiem niestrzeżonym; 
h. Parkometr – urządzenie umieszczone na terenie Parkingu przystosowane do 

pobierania Opłaty Parkingowej należnej za najem Miejsca Parkingowego 
(instrukcja obsługi Parkometru umieszczona jest na Parkometrze); 

i. Regulamin – treść niniejszego dokumentu, będącego regulaminem parkingu 
niestrzeżonego. 

3. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla pojazdów, dla których uiszczono opłatę za 
czas parkowania oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na 
parkowanie (Kartę Abonamentową). 

4. Na Parkingu zabrania się:  
a. używania otwartego ognia,  
b. mycia samochodów,  
c. wymiany płynów lub oleju oraz wszelkiego zanieczyszczania Parkingu.  

5. Klienci Centrum Handlowego Street Mall Vis a Vis nabywają prawo darmowego 
parkowania przez 1,5 godziny (90 minut) po pobraniu darmowego biletu z 
parkometru. Darmowe parkowanie obowiązuje wyłącznie w godzinach otwarcia CH 
Vis a Vis. 

6. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest uiścić Opłatę Parkingową odpowiednio dla 
danego planowanego Czasu Postoju Pojazdu, według wskazań wynikających z 
informacji umieszczonej na Parkometrze. 



7. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest pobrać bilet parkingowy uprawniający  
do darmowego postoju na terenie Parkingu zgodnie z instrukcją umieszczoną na 
Parkometrze. 

8. Opłatę Parkingową uiszcza się poprzez umieszczenie odpowiedniej kwoty w 
Parkometrze. 

9. Dowodem uiszczenia Opłaty Parkingowej jest bilet parkingowy wydany przez 
Parkometr po uiszczeniu Opłaty Parkingowej. Korzystający z Parkingu zobowiązany 
jest umieścić bilet parkingowy za przednią szybą Pojazdu, w miejscu dobrze 
widocznym z zewnątrz Pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie treści biletu 
parkingowego, w szczególności wysokości uiszczonej Opłaty Parkingowej i 
opłaconego Czasu Postoju Pojazdu. 

10. Z Opłaty Parkingowej zwolnieni są Użytkownicy Parkingu posiadający identyfikator 
abonamentowy uprawniający do postoju pojazdu na Parkingu lub w określonej jego 
strefie. 

11. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby 
niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na 
drogach publicznych. 

12. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty Parkingowej, a w 
przypadkach przewidzianych w punkcie 17. Regulaminu również do uiszczenia Opłaty 
Dodatkowej w wysokości 50,00 złotych oraz kosztów związanych z pozyskaniem 
danych Właściciela Pojazdu z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) i 
egzekucją Opłaty Dodatkowej. 

13. Korzystający z Parkingu odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone na terenie 
Parkingu wynikające zarówno z przyczyn leżących po stronie Korzystającego z 
Parkingu jak i związanych z przebywaniem Pojazdu na Parkingu. 

14. Operator odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub 
zleceniobiorców. Operator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.  

15. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do korzystania z Parkingu w taki sposób, 
aby nie utrudniać korzystania z Parkingu innym osobom. 

16. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do zatrzymywania Pojazdu w odległości  
umożliwiającej dostęp do sąsiednich Pojazdów innym osobom.  

17. Operator jest uprawniony do naliczenia kary umownej w postaci Opłaty 
Dodatkowej w przypadku gdy: 

a. Korzystający z Parkingu nie umieści ważnego biletu parkingowego, tj. 
upoważniającego do postoju w czasie, w którym pojazd znajduje się na 
terenie Parkingu, wydanego przez Parkometr za przednią szybą Pojazdu, w 
sposób określony w punkcie 9 Regulaminu, 

b. Korzystający z Parkingu nie umieści ważnego identyfikatora abonamentowego 
uprawniającego do postoju na Parkingu w danym czasie w danej strefie 
Parkingu, w sposób określony w punkcie 9 Regulaminu. 

c. Korzystający z Parkingu zaparkuje Pojazd poza Miejscem Parkingowym i 
jednocześnie w sposób powodujący zagrożenie ruchu, ograniczający 
widoczność lub utrudniający dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego 
pojazdu. 

18. Oryginał potwierdzenia naliczenia Opłaty Dodatkowej Operator umieści na Pojeździe, 
w miarę możliwości na przedniej szybie Pojazdu, kopię potwierdzenia naliczenia 
Opłaty Dodatkowej zachowuje Operator. 



19. Opłatę Dodatkową uiszcza się poprzez dokonanie wpłaty w sposób wskazany w 
dokumencie potwierdzającym naliczenie Opłaty Dodatkowej, o którym mowa w 
punkcie 18 w terminie wskazanym w tym dokumencie. 

20. Operator uprawniony jest do odholowania Pojazdu na koszt Korzystającego w razie 
zaistnienia nagłego zagrożenia, oraz w przypadku gdy nie wykona on ciążących na 
nim obowiązków wynikających z treści Regulaminu. 

21. W razie odholowania Pojazdu, informacja o miejscu pozostawienia Pojazdu będzie 
dostępna pod numerem telefonu Operatora umieszczonym na Parkometrze.  

22. Koszty odholowania, o których mowa powyżej zostaną zwrócone Operatorowi przez 
Korzystającego z Parkingu.  

23. Nieopłacone w terminie: 
a. Opłata Dodatkowa, lub 
b. koszty odholowania Pojazdu w przypadku, o którym mowa w punkcie 20,  

będą dochodzone w drodze postępowania egzekucyjnego z wykorzystaniem danych 
Właściciela Pojazdu uzyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). 
Korzystający z Parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztem pozyskania danych 
Właściciela Pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w § 6 rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie centralnej 
ewidencji pojazdów (Dz.U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1166 z późn.zm.), a także kosztami 
postępowania egzekucyjnego i windykacji. 


