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REGULAMIN FUNKCJONOWANIA 

PARKINGU 
Przy Lubuskim Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. 

w ŚWIEBODZINIE 

 

 
1. Teren Parkingu przy Lubuskim Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. w 

Świebodzinie stanowi integralną część Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha 

Wierusza Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zamkowa 1 w Świebodzinie, 

(działka oznaczona geodezyjnie 291/6 i 291/7) — zwanej dalej LCO Sp. z o.o. 

 

2. Poprzez wjazd na teren Parkingu, użytkownik zawiera z LCO Sp. z o.o. umowę najmu 

miejsca parkingowego, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowią-

zuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień. Najem rozpoczyna się z momentem 

pobrania paragonu fiskalnego od przedstawiciela firmy ochroniarskiej. Dowodem zawarcia 

umowy najmu jest paragon fiskalny. Uznaje się osobę okazującą paragon fiskalny za upo-

ważnione do korzystania z pojazdu, którym wyjeżdżają.  

3. Parking jest płatny niestrzeżony. LCO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub 

uszkodzenie znajdujących się na terenie Parkingu pojazdów mechanicznych i rzeczy w nich 

pozostawionych.  

4. Parking jest przeznaczony dla pojazdów samochodowych osobowych i dostawczych o do-

puszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. oraz powyżej 3,5 t.  

5. Za wszelkie inne pojazdy (motocykle, motorowery, rowery itp.) LCO Sp. z o.o. pobiera 

opłatę jak za samochód osobowy.  

6. Pobrany przez użytkownika paragon fiskalny uprawnia do korzystania tylko z jednego 

miejsca postojowego. Paragonu fiskalnego nie wolno udostępniać osobom trzecim. Użyt-

kownik odpowiedzialny jest za zachowanie paragonu fiskalnego w odpowiednim stanie, 

umożliwiającym jego odczytanie.  

7. Wysokość opłaty parkingowej określa cennik, który stanowi integralną część niniejszego 

regulaminu.  

Cennik jest do wglądu u pracownika ochrony Parkingu  

8. W przypadku zgubienia lub zniszczenia paragonu fiskalnego albo jego uszkodzenia w ta-

kim zakresie, że nie jest możliwe jego odczytanie, pojazd może wyjechać z Parkingu tylko 

po okazaniu przez kierującego pracownikowi ochrony  Parkingu dowodu rejestracyjnego 

pojazdu i dowodu tożsamości potwierdzających, że kierujący jest osobą uprawnioną oraz 

po dokonaniu opłaty parkingowej zgodnej z cennikiem opłat parkingowych. W przypadku 

odmowy wylegitymowania się przez osobę odbierającą pojazd bez paragonu fiskalnego, 

pracownik ochrony Parkingu ma obowiązek zawiadomić Policję.  

9. Parking jest czynny 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 6
00

 - 18
00

  

10. W czasie parkowania kierujący pojazdem zobowiązany jest uważać na pojazdy sąsiednie i 

ustawiać pojazd w odpowiedniej od nich odległości.  

11. Na terenie Parkingu obowiązują zasady ruchu drogowego przewidziane w ustawie - Prawo 

o ruchu drogowym. Kierujący pojazdem korzystający z Parkingu zobowiązany jest w 

szczególności do przestrzegania: 

a) znaków drogowych pionowych i poziomych,  
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b) poleceń pracownika ochrony Parkingu oraz innych osób posiadających uprawnienie w 

tym zakresie,  

12. Zakazane jest parkowanie pojazdu:  

a) na przejściach dla pieszych,  

b) na drogach dojazdowych,  

c) innych drogach odpowiednio oznakowanych znakiem zakazu,  

d) na miejscach wydzielonych i oznakowanych, za wyjątkiem pojazdów do tego upoważ-

nionych.  

13. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na teren Parkingu pojazdów przewożących mate-

riały łatwopalne, żrące, wybuchowe i inne materiały zaklasyfikowane jako niebezpiecznie, 

o ile nie są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

14. Na terenie Parkingu wolno jechać z prędkością do 10 km/h.  

15. Na terenie Parkingu zakazane jest: 

a) palenie oraz używanie otwartego ognia,  

b) składowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,  

c) tankowanie, w tym z kanistrów,  

d) pozostawienie pojazdu z pracującym silnikiem bez koniecznej potrzeby,  

e) parkowanie pojazdów z nieszczelnym wlewem lub zbiornikiem paliwa oraz wyciekami 

innych płynów, 

f) wykonywanie czynności obsługi technicznej pojazdu, czynności naprawczych, mycie, 

odkurzanie pojazdów, uzupełnianie lub wymiana płynów, w szczególności płynu chło-

dzącego lub oleju,  

16. Wjeżdżając na Parking należy obowiązkowo zatrzymać się przy terminalu wjazdowym 

(szlabanie) uiścić opłatę i odebrać od pracownika ochrony Parkingu paragon fiskalny z datą 

i godziną wjazdu.  

17. Dowodem rozliczenia za czas parkowania jest paragon fiskalny, który należy zachować 

do czasu opuszczenia Parkingu.  

18. Z opłat parkingowych zwolnione są następujące pojazdy:  

a) karetki Pogotowia Ratunkowego (z wyłączeniem transportu sanitarnego chorych reali-

zowanego przez firmy prywatne) 

b) pojazdy Straży Pożarnej  

c) pojazdy organów ścigania (Policja, ABW itp.) 

d) pojazdy służb awaryjnych (pogotowie energetyczne, gazowe, wodociągowe itp.) 

e) pojazdy służb szpitala  

f) pojazdy osób zaproszonych przez Dyrekcję Szpitala  

g) pojazdy firm serwisujących aparaturę medyczną LCO Sp. z o.o.  

19. Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania należy natychmiast zgłaszać pra-

cownikowi ochrony Parkingu. 

20. Pracownik ochrony Parkingu ma prawo spowodować odholowanie pojazdu zaparkowanego 

niezgodnie z niniejszym regulaminem oraz oznaczeniami drogowymi, na koszt właściciela 

pojazdu. 

21. Użytkownik Parkingu odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone LCO Sp. z o.o. oraz 

osobom trzecim spowodowane przez niego samego oraz osoby mu towarzyszące.  
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22. Użytkownik Parkingu ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie zanieczysz-

czenie lub zaśmiecenie Parkingu. 

23. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, LCO Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody powstałe z 

przyczyn leżących po stronie innych użytkowników lub osób trzecich. 

 

Wysokość opłat za parking 

 

Lp Wykaz opłat Cena brutto 

1.  Opłata za wjazd na parking LCO Sp. z o.o. w godz. 6
00

-18
00

 3,00 zł 

2.  
Opłata abonamentowa miesięczna za samochód osobowy o dopusz-

czalnej masie całkowitej do 3,5 t 
100,00 zł 

3.  
Opłata abonamentowa miesięczna za pojazd o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 3,5 t 
250,00 zł 

4.  
Opłata karna za zanieczyszczenie podłoża olejem lub innymi płyna-

mi  
200,00 zł 

5.  
Opłata dla pacjentów przebywających na leczeniu w szpitalu (turnus 

21 dni)  
80,00 zł 

6.  

Dla rodziców lub opiekunów przebywających całodobowo z dziec-

kiem w szpitalu możliwość wykupienia abonamentu:  

 

turnus 21 dni  ........................................................................................  

 

pobyt kilkudniowy/doba  ......................................................................  

 

 

 

  .............  50,00 zł 

 

  ...............  5,00 zł 

 


