
I ORGANIZACJA PARKINGU

1. Zarz¹dc¹ Parkingu podziemnego przy Narodowym Forum Muzyki we Wroc³awiu (zwanego dalej „Parkingiem”)
jest Projekt Parking Sp. z o.o. z siedzib¹ w Poznaniu ul. Dru¿bickiego 11, 61-693 Poznañ – lider konsorcjum
³¹cznie z firmami Stadtraum Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Poznaniu ul. Dru¿bickiego 11, 61-693 Poznañ oraz

 Parking Control Sp. z o.o. z siedzib¹ w Poznaniu ul. Dru¿bickiego 11, 61-693 Poznañ („Zarz¹dca Parkingu”),
który dzia³a na rzecz Gminy Wroc³aw zgodnie z umow¹ nr ZP/PO/04020/01/2015 z dnia 03.12.2015r.

2. W³aœcicielem obiektu jest Gmina Wroc³aw – z siedzib¹ we Wroc³awiu pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wroc³aw,
w imieniu  i na rzecz której dzia³aj¹ Wroc³awskie Inwestycje Sp. z o.o. z siedzib¹ we Wroc³awiu, przy
ul. Ofiar Oœwiêcimskich 36, 50 – 059 Wroc³aw, wpisana do Krajowego Rejestru S¹dowego pod
nr KRS 0000285920, prowadzonego przez S¹d Rejonowy dla Wroc³awia - Fabrycznej, VI Wydzia³
Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego; reprezentowana przez Paw³a Rychela – Prezesa Zarz¹du,
dzia³aj¹cego na podstawie pe³nomocnictwa nr 7/III/Z/11 Prezydenta Wroc³awia, z dnia 10 marca 2011r.

II WARUNKI KORZYSTANIA Z MIEJSCA PARKINGOWEGO I PRZEDMIOT UMOWY 

1. Ka¿dorazowo poprzez wjazd na teren Parkingu, w³aœciciel lub u¿ytkownik pojazdu wje¿d¿aj¹cego na Parking
(„U¿ytkownik Parkingu” lub zamiennie „Korzystaj¹cy") zawiera z Zarz¹dc¹ Parkingu umowê o odp³atne
korzystanie z miejsca parkingowego zlokalizowanego na Parkingu (umowa najmu). Umowa, o której mowa w 
zdaniu poprzedzaj¹cym, zawierana jest na czas okreœlony, do chwili uiszczenia op³aty parkingowej i wyjazdu
z Parkingu, z zastrze¿eniem przypadków okreœlonych w niniejszym regulaminie („Regulamin”). 

2. Do korzystania z miejsca parkingowego uprawnia karta abonamentowa lub bilet parkingowy. Zabrania siê 
wjazdu na parking bez aktywnej karty abonamentowej.

3. Warunkiem korzystania z miejsca parkingowego jest: 

a) korzystanie z miejsca parkingowego w systemie godzinowym za pobraniem biletu parkingowego, lub 

b) podpisanie umowy z Zarz¹dc¹ Parkingu, na korzystanie z miejsca parkingowego w systemie 
abonamentowym. 

4. Poprzez wjazd na teren Parkingu, U¿ytkownik Parkingu wyra¿a zgodê na brzmienie Regulaminu i zobowi¹zuje 
siê do jego przestrzegania. 

5. Regulamin i Cennik udostêpniane s¹ na terenie Parkingu, jak równie¿ na stronie internetowej Zarz¹dcy Parkingu 
www.projekt-parking.com oraz www.wi.wroc.pl.

6. Parking jest czynny we wszystkie dni tygodnia ca³odobowo. Godziny funkcjonowania Parkingu mo¿na zmieniæ. 
Zmiana ta nie wymaga zmiany Regulaminu pod warunkiem opublikowania takiej informacji na stronie 
internetowej Zarz¹dcy Parkingu www.projekt-parking.com lub www.wi.wroc.pl oraz wywieszenia takiej
informacji przy wjeŸdzie na Parking.

7. Parking przeznaczony jest dla motocykli, pojazdów osobowych, samochodów dostawczych, ciê¿arowych
o dopuszczalnej masie do 3,5 t i wysokoœci maksymalnej do 1,9 metra. Wjazd innych pojazdów jest zakazany, 
chyba ¿e zostanie uprzednio udzielona pisemna zgoda przez Zarz¹dcê Parkingu.

8. Korzystaj¹cy legitymuj¹cy siê kart¹ parkingow¹ dla osoby niepe³nosprawnej zobowi¹zany jest przy wjeŸdzie 
pojazdu na Parking do umieszczenia jej w widocznym miejscu, za przedni¹ szyb¹ pojazdu, w sposób 
umo¿liwiaj¹cy jej skontrolowanie i identyfikacjê posiadacza karty.

9. Op³ata za parkowanie w systemie godzinowym nastêpuje przed wyjazdem z Parkingu w automatach kasowych 
umieszczonych przy wyjœciach z Parkingu lub w biurze Parkingu. Po op³aceniu biletu nale¿y w ci¹gu 15 min. 
opuœciæ parking. Przekroczenie ustalonego czasu na wyjazd skutkuje naliczeniem dodatkowej op³aty zgodnie
z Cennikiem. 

10. Czas wynikaj¹cy z pozostawania pojazdu na Parkingu z takich przyczyn jak awaria lub nieprawid³owe 
funkcjonowanie pojazdu, kontrola policyjna lub przeprowadzona przez inne uprawnione s³u¿by, nie jest 
podstaw¹ do pomniejszenia op³aty o ten czas lub naliczenia op³aty w mniejszej wysokoœci. 

11. Za ka¿dorazowe wydanie karty abonamentowej: nowej lub kolejnej w miejsce uszkodzonej lub zagubionej 
obowi¹zuje op³ata zgodna z obowi¹zuj¹cym Cennikiem. 

12. Zabrania siê parkowania pojazdów nieuprawnionych na miejscach zarezerwowanych. 

III CENA I CZAS PARKOWANIA 

1. Op³ata za korzystanie z miejsca parkingowego w systemie godzinowym naliczana jest proporcjonalnie do czasu 
parkowania zgodnie z wywieszonym Cennikiem za ka¿de zajête miejsce parkingowe („Op³ata za parkowanie”). 

2. Op³ata za udostêpnienie kolumny do ³adowania aut elektrycznych naliczana jest ka¿dorazowo za pod³¹czenie 
pojazdu do ³adowania zgodnie z wywieszonym Cennikiem („Op³ata za udostêpnienie kolumny do ³adowania 
aut elektrycznych”). Op³ata za parkowanie naliczana jest niezale¿nie od korzystania z kolumny do ³adowania 
aut elektrycznych.

3. Pojazd mo¿e zostaæ zabrany z Parkingu tylko po dokonaniu Op³aty za parkowanie. 

4. Op³ata za parkowanie nastêpuje przed wyjazdem w kasie automatycznej lub biurze Parkingu. 

5. Za zgubiony bilet parkingowy lub kartê abonamentow¹ obowi¹zuje op³ata porz¹dkowa w wysokoœci
100,00 z³ + op³ata za faktyczny czas parkowania auta na parkingu. 

IV  ODPOWIEDZIALNOŒÆ 

1. Z zastrze¿eniem postanowieñ niniejszego paragrafu odpowiedzialnoœæ stron okreœlaj¹ odpowiednie przepisy 
kodeksu cywilnego.

2. Zarówno w³aœciciel Parkingu, jak i Zarz¹dca Parkingu nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci za szkody z tytu³u 
kradzie¿y, utraty lub zniszczenia pojazdu, jak i rzeczy pozostawionych w pojeŸdzie. Parking dzia³a jako Parking 
niestrze¿ony.

3. Pojazd pozostawiony na Parkingu powinien byæ nale¿ycie zabezpieczony przed samoczynnym (mechanicznym) 
przemieszczeniem, zapaleniem i uszkodzeniem. Zaparkowany samochód powinien mieæ równie¿ szczelnie 
zamkniête okna, aby dostêp do wnêtrza by³ niemo¿liwy. Ryzyko skutków niezabezpieczenia lub nienale¿ytego 
zabezpieczenia pojazdu ponosi U¿ytkownik Parkingu. 

4. Osoba posiadaj¹ca kartê abonamentow¹ lub bilet parkingowy jest uznawana przez Zarz¹dcê Parkingu jako 
upowa¿nion¹ do wjazdu na Parking, kierowania pojazdem na terenie Parkingu oraz wyjazdu z Parkingu. 

5. Korzystaj¹cy odpowiada za wszelkie szkody wyrz¹dzone w zwi¹zku z korzystaniem z Parkingu, w tym innym 
Korzystaj¹cym i osobom trzecim.  

6. Korzystaj¹cy zobowi¹zany jest do niezw³ocznego poinformowania obs³ugi Parkingu o spowodowaniu i/lub 
poniesieniu na Parkingu szkody i z³o¿enia stosownego „oœwiadczenia” w formie pisemnej w 2 egzemplarzach, 
nie póŸniej ni¿ przed opuszczeniem Parkingu, pod rygorem utraty uprawnieñ z tego tytu³u. 

7. Korzystaj¹cy zobowi¹zany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem siê do jego wnêtrza osób 
niepowo³anych oraz stosowania posiadanych systemów zabezpieczeñ. 

8. Korzystaj¹cy zobowi¹zany jest do nie pozostawiania w pojeŸdzie biletów/kart parkingowych, a tak¿e 
przedmiotów nie bêd¹cych wyposa¿eniem fabrycznym pojazdu. 

9. O zagubieniu karty abonamentowej Korzystaj¹cy zobowi¹zany jest niezw³ocznie powiadomiæ Zarz¹dcê 
Parkingu na piœmie. Nowa karta zostanie wydana po wp³aceniu przez Korzystaj¹cego op³aty, o której mowa
w par. III ust. 5. 

10. Nieprzestrzeganie regulaminu Parkingu podlega op³acie porz¹dkowej w wysokoœci 1000,00 z³ oraz 
zablokowaniu pojazdu do czasu uiszczenia tej op³aty. Pojazdy stwarzaj¹ce zagro¿enie mog¹ zostaæ 
odholowane na koszt i ryzyko Korzystaj¹cego. 

11. U¿ytkownicy Parkingu zobowi¹zani s¹ do przestrzegania wszelkich poleceñ obs³ugi Parkingu, jak równie¿ 
innych osób uprawnionych przez Zarz¹dcê Parkingu do wydawania poleceñ w zakresie organizacji ruchu na 
terenie Parkingu. 

12. Zarz¹dca Parkingu i W³aœciciel obiektu nie przyjmuje pozostawionych na nim pojazdów, jak równie¿ 
pozostawionych w nich przedmiotów, na przechowanie i nie ponosi odpowiedzialnoœci za pojazd lub 
przedmioty pozostawione na jego terenie. W szczególnoœci Zarz¹dca Parkingu nie odpowiada za kradzie¿ 
pojazdów lub przedmiotów pozostawionych na terenie Parkingu, bez wzglêdu na to, czy z tytu³u korzystania z 
Parkingu poniesione zosta³y op³aty, czy korzystanie z Parkingu odbywa³o siê nieodp³atnie. 

13. W przypadku zg³oszenia wzglêdem Zarz¹dcy Parkingu lub W³aœciciela obiektu jakichkolwiek roszczeñ przez 
osobê trzeci¹ w zwi¹zku z dzia³aniami lub zaniechaniami, za które odpowiedzialnoœæ ponosi U¿ytkownik 
Parkingu, U¿ytkownik Parkingu zwolni Zarz¹dcê Parkingu od odpowiedzialnoœci z tego tytu³u oraz pokryje 
wszelkie koszty poniesione przez Zarz¹dcê Parkingu lub W³aœciciela obiektu w zwi¹zku z tymi roszczeniami. 

14. W razie w¹tpliwoœci domniemywaæ siê bêdzie, i¿ U¿ytkownikiem Parkingu jest w³aœciciel pojazdu, z którego 
korzysta³ U¿ytkownik Parkingu.

V WARUNKI U¯YTKOWANIA PARKINGU

1. Pojazdy wolno stawiaæ tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych w systemie 1 samochód – 1 miejsce. 
Parkowanie na liniach wyznaczaj¹cych miejsca parkingowe jest niedozwolone. Je¿eli Korzystaj¹cy nie dotrzyma 
niniejszego zobowi¹zania Zarz¹dca Parkingu jest uprawniony do usuniêcia/odholowania pojazdu na koszt 
i ryzyko Korzystaj¹cego lub te¿ naliczania dodatkowej op³aty w przypadku zajêcia 2 miejsc. 

2. Na miejscach dla niepe³nosprawnych mog¹ parkowaæ tylko pojazdy do tego uprawnione. Miejsca oznaczone 
znakiem „zarezerwowane”, s¹ przeznaczone jedynie dla pojazdów do tego uprawnionych. 

3. Zabrania siê parkowania na wjazdach, wyjazdach, pasach ruchu, przejazdach, przejœciach dla pieszych,
lub innych miejscach nieoznaczonych. 

4. Korzystaj¹cy zobowi¹zany jest do respektowania znaków drogowych i pozosta³ych warunków u¿ytkowania 
Parkingu oraz stosowania siê do poleceñ obs³ugi Zarz¹dcy Parkingu.

5. Pojazd powinien byæ zamkniêty, a jego zawartoœæ zabezpieczona. Prosimy nie zostawiaæ zawartoœci pojazdu na 
widoku. 

6. Zarz¹dca Parkingu jest upowa¿niony do usuniêcia/odholowania pojazdu na koszt i ryzyko Korzystaj¹cego
w razie zaistnienia nag³ego i/lub uzasadnionego zagro¿enia. 

7. W przypadku nie zastosowania siê do wymogów pkt. 4 powy¿ej, U¿ytkownik Parkingu zostanie obci¹¿ony 
wszelkimi i pe³nymi kosztami zwi¹zanymi z powstaniem ewentualnej szkody. 

VI PRZEPISY BEZPIECZEÑSTWA 

1. Na terenie Parkingu obowi¹zuj¹ przepisy Prawa o ruchu drogowym. Nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ znaków 
drogowych i informacyjnych oraz ograniczeñ prêdkoœci. 

2. Obowi¹zuje zakaz wjazdu dla pojazdów o wysokoœci ca³kowitej powy¿ej 200 cm. 

3. Na terenie Parkingu zabronione jest: 

a) palenie i u¿ywanie otwartego ognia oraz picie alkoholu; 

b) magazynowanie paliw, substancji ³atwopalnych i pustych pojemników po paliwie; 

c) tankowanie pojazdów; 

d) pozostawienie pojazdu z pracuj¹cym silnikiem; 

e) parkowanie pojazdów z nieszczelnymi uk³adami: ch³odzenia, paliwowym, czy wydechowym; 

f) przebywanie osób nieupowa¿nionych; 

g) wykonywanie innych, nieopisanych wy¿ej czynnoœci, które mog³yby naruszyæ b¹dŸ zagroziæ 
bezpieczeñstwu; 

h) na miejscach parkingowych, drogach wewnêtrznych oraz rampach wjazdowych i wyjazdowych: mycie, 
odkurzanie pojazdów, wymiana p³ynów ch³odz¹cych, paliwa lub oleju oraz inne podobne czynnoœci.
W przypadku awarii pojazdu, fakt ten nale¿y niezw³ocznie zg³osiæ obs³udze Parkingu. 

i) zatrzymywanie lub postój (parkowanie) pojazdów na drogach dojazdowych lub ewakuacyjnych, lub 
jakichkolwiek innych miejscach ni¿ miejsca do tego wyznaczone; 

j) zanieczyszczanie Parkingu, w szczególnoœci pozostawianie œmieci poza przeznaczonymi do tego koszami; 

k) pozostawianie, bez opieki osoby pe³noletniej, ma³oletnich poni¿ej 15 roku ¿ycia; 

     l)  pozostawianie w zaparkowanych na terenie Parkingu pojazdach, bez opieki, jakichkolwiek osób, które nie 
maj¹ mo¿liwoœci samodzielnie wydostaæ siê z pojazdu, lub których wydostanie siê z pojazdu jest lub 
mog³oby byæ znacznie utrudnione; 

³) przebywanie osób postronnych, za które uznaje siê inne ni¿: kieruj¹cy pojazdem lub jego pasa¿erowie, 
Zarz¹dca Parkingu i jego obs³uga lub inne osoby wskazane przez Zarz¹dcê Parkingu,

m) pozostawianie w zaparkowanych na terenie Parkingu pojazdach, bez opieki, jakichkolwiek zwierz¹t; 

n) prowadzenie jakiejkolwiek dzia³alnoœci gospodarczej, bez uprzedniej zgody Zarz¹dcy Parkingu, wyra¿onej 
pod rygorem niewa¿noœci w formie pisemnej – przy czym, na ka¿de ¿¹danie obs³ugi Parkingu, lub innej 
osoby upowa¿nionej przez Zarz¹dcê Parkingu, U¿ytkownik Parkingu obowi¹zany jest do przedstawienia 
dokumentu poœwiadczaj¹cego pozyskanie powy¿szej zgody. 

4. Zarz¹dca Parkingu uprawniony jest do: 

a) nakazania opuszczenia Parkingu ka¿dej osobie w tym U¿ytkownikowi Parkingu, naruszaj¹cemu 
postanowienia Regulaminu, a w przypadku niezastosowania siê przez U¿ytkownika Parkingu do nakazu
– do usuniêcia/odholowania pojazdu na koszt i ryzyko U¿ytkownika Parkingu; 

b) nakazanie zmiany miejsca zatrzymania lub postoju pojazdu U¿ytkownikowi Parkingu naruszaj¹cemu 
postanowienia Regulaminu, lub gdyby nakazanie zmiany miejsca zatrzymania lub postoju pojazdu by³o 
niemo¿liwe lub znacznie utrudnione, lub spowodowane nagl¹c¹ koniecznoœci¹ – do 
usuniêcia/odholowania pojazdu na koszt i ryzyko U¿ytkownika Parkingu; 

c) podjêcia œrodków koniecznych dla usuniêcia zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia osoby lub zwierzêcia 
przebywaj¹cych w pojeŸdzie U¿ytkownika Parkingu, w tym zw³aszcza poprzez wybicie szyby w pojeŸdzie 
U¿ytkownika Parkingu w celu umo¿liwienia wydostania siê z pojazdu osobie lub zwierzêciu pozostawionym 
bez opieki; 

d) do usuniêcia/odholowania pojazdu – w przypadku nag³ej koniecznoœci uzasadnionej potrzebami 
bezpieczeñstwa, w tym zw³aszcza prowadzonej akcji ratowniczej; 

e) nakazania zaprzestania prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej na terenie Parkingu osobie nieposiadaj¹cej 
dokumentu poœwiadczaj¹cego pozyskanie zgody Zarz¹dcy Parkingu, przy czym w przypadku 
niezaprzestania prowadzenia takiej dzia³alnoœci na ¿¹danie Zarz¹dcy Parkingu, regulacje poprzednie
stosuje siê odpowiednio. 

VII FAKTURY 

Projekt Parking Sp. z o.o. wystawia faktury VAT za korzystanie z miejsc parkingowych na ¿yczenie Korzystaj¹cego,
zg³oszone w biurze Parkingu, w ci¹gu siedmiu dni od daty wystawienia paragonu. Faktura VAT bêdzie do odbioru
w Biurze Obs³ugi Parkingu.

VIII SKARGI I WNIOSKI 

Skargi i wnioski zwi¹zane z korzystaniem z Parkingu nale¿y zg³aszaæ drog¹ pisemn¹ na adres zarz¹dcy:
Projekt Parking Sp. z o.o. ul. Dru¿bickiego 11, 61-693 Poznañ lub drog¹ elektroniczn¹ na adres: parking@wi.wroc.pl

Wszelkie spostrze¿enia dotycz¹ce zaobserwowanych nieprawid³owoœci lub zdarzeñ nale¿y niezw³ocznie zg³aszaæ 
obs³udze Parkingu. Niniejszy Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem 15.08.2016 roku.

OBOWI¥ZUJ¥CY CENNIK

Stawka godzinowa – 4 zù z naliczaniem co 15 min., czyli 1 zù za kaýde rozpoczæte 15 min.

Abonamenty:

Miesiæczny z moýliwoúcià parkowania pojazdu w godz. od 7:00 do 18:00 - 400 zù

Miesiæczny z moýliwoúcià parkowania pojazdu w godz. od 6:00 do 20:00 - 480 zù

Miesiæczny z moýliwoúcià parkowania pojazdu w godz. od 18:00 do 8:00 - 220 zù

Miesiæczny z gwarancjà sta³ego miejsca (ca³odobowy) - 750 zù

Przy zakupie minimum 20 abonamentów 7:00-18:00 lub 6:00-20:00 cena miesiêcznego abonamentu wynosi 
250 z³. Liczba abonamentów promocyjnych ograniczona. Wiêcej szczegó³ów w Biurze Obs³ugi Parkingu.

Informujemy, ýe w zwiàzku z duýym zainteresowaniem ofertà abonamentowà, regulaminowo zastrzega siæ 

moýliwoúã zmiany obowiàzujàcych godzin lub stawek abonamentów w zaleýnoúci od potrzeb Klientów i oferty 

kulturalnej NFM.

Op³ata za udostêpnienie kolumny do ³adowania aut elektrycznych - 20 z³ za dobê (za 1 pojazd).

REGULAMIN PARKINGU
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