
VERSJA 011013

JUNOSZA Nieruchomości

REGULAMIN PARKINGU 
NIESTRZEŻONEGO 

przy ul. Jana III Sobieskiego 12 w Sanoku

§1
1. Parking  jest  własnością  Junosza  Nieruchomości  Agnieszka  Jankowska,  Ul. 

Sobieskiego 12, 38-500 Sanok, NIP: 687-189-72-70.
§2

1. Poprzez  wjazd  na  teren  parkingu  dochodzi  do  zawarcia  umowy  na  odpłatne 
korzystanie z miejsca postojowego.

2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na 
warunki niniejszego „Regulaminu" i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania 
jego postanowień.

§3
1. Parking jest niestrzeżony, płatny.

2. Junosza Nieruchomości, 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 (24h/doba).
2. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących 

materiały niebezpieczne w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz 
innych,  jeżeli  znajdujący  się  w  nich  niebezpieczny  materiał  nie  jest 
odpowiednio zabezpieczony.

§ 5
1. Wysokość opłaty parkingowej wynosi odpowiednio:
- umowa podpisana na 1 miesiąc- 100zł+VAT,
- umowa podpisana na 3 miesiące- 90zł+VAT,
- umowa podpisana na 6 miesięcy- 80zł+VAT,
- umowa podpisana na 1 rok- 50zł+VAT.
2. Za zagubienie pilota do szlabanu parkingowego pobierana jest  dodatkowa 

opłata w kwocie 100 zł (sto) netto
3. Przy wykupieniu 3-go miejsca parkingowego udzielany jest rabat w wysokości 

10%.

§6
1. Cennik i regulamin są do wglądu u administratora parkingu oraz w budynku przy 

ul.  Sobieskiego  12.  Regulamin  i  cennik  dostępne  są  również  na  stronie 
internetowej www.sobieskiego12.org

§7
1. W przypadku uszkodzenia systemu automatycznej obsługi parkingu - użytkownicy 

zgłaszają awarię bezpośrednio administratorowi a on serwisowi w celu szybkiego 
usunięcia  usterki. 
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2. W  przypadku  uszkodzenia  elementów  systemu  parkingowego  przez  osoby 
korzystające  z  infrastruktury  parkingowej  zostaje  spisane  oświadczenie  o 
dokonaniu szkody przez sprawcę.

§8
1. W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na 
pojazdy sąsiednie.

§9
1. Nie wolno parkować pojazdu:

a) w miejscach, w których zaparkowanie samochodu uniemożliwi korzystanie 
z parkingu innym użytkownikom,

b)  w  miejscach,  w  których  zaparkowanie  samochodu  może  powodować 
zagrożenie dla ruchu pojazdów, osób lub mienia.

2.  W przypadku  nie  respektowania  zasad  korzystania  z  parkingu  określonych 
niniejszym  „Regulaminem"  za  przednią  szybą  pojazdu  pozostawiona  zostanie 
informacja  „parkowanie  w  miejscu  niedozwolonym",  zostaną  spisane  numery 
rejestracyjne pojazdu, zostanie zdobione zdjęcie dowodowe, zostanie zostawiony 
telefon  kontaktowy.  Koszt  pouczenia  wynosić  będzie  100  zł.  Powtarzanie  się 
nieprzestrzegania  przepisów  przez  kierowcę  spowoduje  zawiadomienie 
funkcjonariusza policji celem podjęcia czynności służbowych.
3. W przypadku niezgodnego z regulaminem zaparkowania pojazdu jeśli ma ono 
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia korzystający z parkingu 
wyrażają  zgodę  na  odholowanie  pojazdu  w  wybrane  miejsce.  Odholowanie 
pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko korzystającego z parkingu.

§10
1. Na  miejscach  parkingowych,  drogach  wewnętrznych  oraz  rampie  wjazdowo- 

wyjazdowej  zabronione  jest  naprawianie,  mycie,  odkurzanie  samochodu, 
wymiana  płynów  chłodzących,  paliwa  lub  oleju  jak  również  zanieczyszczanie 
parkingu.

§11
1. Użytkownik  pojazdu  odpowiada  za  wszelkie  szkody  wyrządzone  Właścicielowi 

oraz osobom trzecim na terenie parkingu.
Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy 
zgłaszać do administratora parkingu (nr tel 790 46 66 30)
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