
REGULAMIN 
 

 

 korzystania z miejsc postojowych płatnych - niestrzeżonych  

w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ 

w Poznaniu ul. Szylinga 1, zwanej dalej przychodnią 
 

 

1. Płatne miejsca postojowe dostępne są dla korzystających w dniach od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 6.00 do 21.00. 

2. Miejsca postojowe przeznaczone są tylko dla pojazdów osobowych. 

3. Obowiązuje opłata 2,00 zł. za godzinę postoju (pierwsze 20 min postoju jest bezpłatne). 

4. Klient zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom obsługi. 

5. Bilet stanowi podstawę do rozliczenia należności za czas postoju oraz do wydania 

pojazdu. Opłata za zgubienie biletu wynosi 50,00zł. +  koszt postoju. 

6. Pojazd należy pozostawić unieruchomiony, zamknięty oraz zabezpieczony przed 

samoczynnym przemieszczaniem się.  

7. Nieprawidłowo postawione pojazdy mogą być blokowane na koszt kierowcy – opłata 

wynosi 100,00zł. 

8. Zabrania się pozostawiania pojazdów w miejscach wyraźnie oznakowanych (tzw. 

koperta) oraz w sposób uniemożliwiający swobodny przejazd – opłata karna wynosi 

50,00zł. 

9. W przypadku zaistnienia szkody roszczenia będą rozpatrywane tylko w przypadku 

pisemnego ich zgłoszenia przed wyjazdem z terenu przychodni. 

10. Powoływanie się na nieznajomość postanowień niniejszego regulaminu jest 

bezskuteczne. 

11. Przychodnia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku 

siły wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania, rozboju itp.) rabunku, zniszczenia lub 

uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie przychodni, jak również rzeczy w 

nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie. 

12. Na terenie przychodni, dróg wewnętrznych, obowiązują przepisy kodeksu drogowego 

oraz ograniczenie prędkości do 5km/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Wjeżdżając na teren przychodni należy obowiązkowo: 

a) zatrzymać się, pobrać bilet lub zbliżyć kartę wjazdu  

 

Uwaga! Zapora zamyka się natychmiast za każdym pojazdem - jednoczesny 

przejazd dwóch pojazdów grozi uszkodzeniem samochodu i systemu 

automatycznej obsługi miejsc postojowych. 

 

14. Biletu wjazdowego lub karty nie należy zostawiać w pojeździe ani udostępniać osobom 

trzecim.  

a) Wyjazd z terenu przychodni możliwy jest tylko po uiszczeniu opłaty. Automat 

znajduje się przy WEJŚCIU A. 

 

15. Przed wyjazdem z terenu przychodni należy obowiązkowo: 

a) podjechać pod zaporę, przyłożyć do czytnika opłacony bilet lub kartę, wyjechać z 

terenu przychodni 

 

16. W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz w przypadku problemów  

z systemem automatycznej obsługi  – prosimy dzwonić pod numer znajdujący się na 

parkomacie. 

 

 

 
DYREKTOR 

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni 

Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu 

 


