
REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO PŁATNEGO 
 

HOTEL FAHRENHEIT 
 

§ 1 
 

1. Teren parkingu stanowi integralną część Hotelu Fahrenheit w Gdańsku, ul Grodzka 19, 80-841 Gdańsk. 
Na terenie parkingu zgodnie z zasadami ruchu drogowego określonymi w ustawie Prawo o ruchu drogowym 
obowiązuje strefa ruchu. 
 

2. Parkingiem zarządza firma Hotel Fahrenheit Krzysztof Berbeć, ul Grodzka 19, 80-841 Gdańsk, NIP 584-095-24-
26, adres do korespondencji: Hotel Fahrenheit, ul. Grodzka 19,80-841 Gdańsk 

 
§ 2 

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

parkingowej; umowa ta obowiązuje do chwili uiszczenia opłaty parkingowej i wyjazdu z parkingu 
 

2. Poprzez skorzystanie z infrastruktury parkingowej rozumie się przejazd przez teren parkingu lub skorzystanie 
z wyznaczonego miejsca postojowego na terenie parkingu Hotel Fahrenheit. 

 
3. 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, czynny przez wszystkie dni w roku (24h/doba). 
 

2. W widocznym miejscu przy wjeździe na terenie parkingu znajduje się tablica informacyjna określająca warunki 
korzystania z parkingu oraz aktualnie obowiązującą stawkę za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z 
parkingu. 
 

3. Należy pozostawić w pojeździe dowód uiszczenia opłaty.  
 

4. W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie i ustawić 
pojazd w wyznaczonych miejscach. 

 
§ 4 

 
1. Pojazd powinien być zamknięty a jego zawartość zabezpieczona. Cenne przedmioty nie powinny znajdować 

się na widoku. 
 

2. Pozostawienie pojazdu na parkingu nie ma znamion zawarcia umowy przechowania, w znaczeniu nadanym 
przez art. 835 KC 
 

3. Hotel Fahrenheit nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu 
pojazdów mechanicznych, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach jak również 
poza nimi. 

 
§ 5 

 
1. Hotel zapewnia ogólny dozór nad pojazdami znajdującymi się na terenie parkingu poprzez: 

 

• wydzielenie i ograniczenie terenu na stałe, 

• bramę przesuwną zabezpieczającą wjazd i wyjazd, 

• monitoring wjazdu na parking wspomagającego dozór, 



• bezpośrednią obsługę parkingu. 
 

2. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących wszelkiego rodzaju broń palną 
oraz materiały niebezpieczne, w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne, chyba, że posiadacz 
ma stosowne zezwolenie i znajdujący się w pojeździe niebezpieczny materiał jest zabezpieczony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

 
§ 6 

 
1. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązuje strefa ruchu oraz maksymalna prędkość 

poruszania się pojazdów do 10 km/h.  ( Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późń. zm.)  
 

2. Kierowca pojazdu korzystający z parkingu zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych 
i poziomych, poleceń obsługi parkingu oraz innych osób posiadających uprawnienia w tym zakresie (Służba 
Ochrony Lotniska, Policja, Straż Graniczna, Urząd Celny). 
 

3. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad i przepisów bhp, p.poż, sanitarnych, regulaminu. 
 

4. Zabrania się wjazdu pojazdów na teren parkingu dozorowanego, których rozmiary uniemożliwiają obsłudze 
hotelu pracę i obsługę gości, uniemożliwiają realizacje dostaw i pralni oraz innym użytkownikom parkingu – 
swobodny przejazd, zajęcie miejsca parkingowego lub wyjazd / wjazd na parking. 
 

§ 7 
 

1. Wjeżdżając na parking, należy obowiązkowo: 
 

• uiścić opłatę parkingową w recepcji Hotelu Fahrenheit lub obsługi parkingu, 

• podać nr rejestracyjny pojazdu obsłudze parkingu lub recepcji Hotelu Fahrenheit 

• otrzymany dokument potwierdzający uiszczenie opłaty ( bilet parkingowy, paragon fiskalny ) umieścić za szybą 
pojazdu, 
 

§ 8 
 

1. Wysokość opłaty za korzystanie z infrastruktury parkingowej określa cennik, który stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu. Ceny określone w załączniku są cenami brutto zawierającymi obowiązujący podatek 
VAT w wysokości 23%. 
 

2. Faktury VAT za usługę korzystania z infrastruktury parkingowej zostają wystawione na życzenie klienta 
bezpośrednio u obsługi recepcji w Hotelu Fahrenheit lub na podstawie przesłanego oryginału paragonu lub 
biletu. 
 

3. Za zagubienie biletu parkingowego pobierana jest dodatkowa opłata w kwocie 50zł brutto. 
 

4. Wobec klientów nieposiadających biletu parkingowego, których postój wskazuje na okres dłuższy niż 3 godziny 
zostaną podjęte czynności weryfikacyjne na podstawie danych z systemu parkingowego. Klienci ci zostaną 
obciążeni opłatą zgodną z obowiązującym cennikiem parkingu. 
 

5. Wobec klientów uchylających się od uiszczenia opłaty będą podejmowane stosowne czynności 
formalnoprawne. 

 
§ 9 

 
1. Cennik i regulamin parkingu są do wglądu u obsługi recepcji Hotelu Fahrenheit, dodatkowo cennik i regulamin 

są wywieszone przed wjazdem na parking, na terenie parkingu, jak również przy wyjeździe z parkingu. 
 

2. Z opłat parkingowych zwolnione są następujące osoby lub pojazdy: 

• pojazdy zwolnione na podstawie umów zawartych z Hotel Fahrenheit , 



• pojazdy personelu i właścicieli obiektu, 

• pojazdy służb ratowniczych będące w akcji, 

• pojazdy służb państwowych (Policja, Straż Pożarna, Pogotowie, BOR, CBA, SG,  itp.) w celach służbowych, które 
poinformowały recepcji o fakcie korzystania z parkingu. 

 
§ 12 

 
1. W przypadku nie respektowania zasad korzystania z parkingu określonych niniejszym „Regulaminem” 

pojazdy będą unieruchomione przez założenie blokady lub odholowany na parking policyjny w asyście 
Policji. Za przednią szybą pojazdu pozostawiona zostanie informacja „parkowanie w miejscu 
niedozwolonym” oraz telefon kontaktowy. Po uiszczeniu opłaty w wysokości 100 zł blokada zostanie 
usunięta przez operatora parkingu. Powtarzające się naruszanie przepisów przez kierowcę spowoduje 
zawiadomienie funkcjonariusza policji celem podjęcia czynności służbowych. 
 

2. 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 na parking 
policyjny przez Hotel Fahrenheit. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko korzystającego z parkingu. 

 
§ 13 

 
1. Na terenie Parkingu Hotelu Fahrenheit w Gdańsku zabronione jest: 

 

• palenie i używanie otwartego ognia oraz spożycie alkoholu i zażywanie środków odurzających, 

• magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, 

• tankowanie pojazdów, 

• pozostawianie samochodu z pracującym silnikiem, 

• parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami, 

• pozostawianie w pojeździe dzieci lub zwierząt bez opieki, 

• prowadzenie na terenie Parkingu jakichkolwiek akcji promocyjnych, reklamowych, czynności usługowych lub 
prowadzenia handlu bez zgody Hotel Fahrenheit, 

• zanieczyszczanie parkingu,  zrywanie kwiatów, niszczenie wyposażenia parkingu i tablic informacyjnych 

• przebywanie na parkingu osób postronnych ( nie korzystających z parkingu ). 
 

§ 14 
 

1. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody na mieniu lub osobie, wyrządzone Hotelowi Fahrenheit  
lub osobom trzecim na terenie parkingu. 
 

2. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać do recepcji lub administracji 
Hotelu Fahrenheit w Gdańsku  ( tel. 058 324 74 00,) lub pisemnie na wskazany  adres do korespondencji. 
 

3. Wszelkie uszkodzenia pojazdów należy natychmiast zgłaszać w komisariacie Policji ( 058) ( 321 46 22 ) oraz 
obsłudze parkingu (tel. +48 (058) 324 74 00). 
 

4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku.  Regulamin został zatwierdzony przez administrację i 
właścicieli obiektu Hotel Fahrenheit w Gdańsku  i wprowadzony w życie z dniem zatwierdzenia. 

 
 

Dyrekcja Hotelu Fahrenheit 


