
REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO DOZOROWANEGO BLUE MARINE MIELNO 

§1 

1. Teren parkingu stanowi integralną część posesji przy ul. Generała Maczka 32 w Mielnie. 

2. Parkingiem zarządza Spółdzielnia Właścicieli „Blue Marine Mielno” z siedzibą w Mielnie. 

§2 

1. Poprzez wjazd na teren parkingu dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z miejsca 
postojowego. Umowa kończy się wraz z wyjazdem z terenu parkingu. 

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 dozorowany, płatny. Pozostawienie pojazdu na parkingu nie ma znamion zawarcia 
umowy przechowania, w znaczeniu nadanym jej przez art. 835 i nast. Kodeksu cywilnego. Posiadacz 
pojazdu zostawiając go na parkingu najmuje jedynie wybrane przez siebie miejsce postojowe. 
Elementy ogrodzenia parkingu, w szczególności szlabany i barierki, mają na celu wyłącznie 
uniemożliwienie korzystania z parkingu bez wniesienia stosownej opłaty. 

2. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być zamknięty a jego zawartość zabezpieczona. Cenne 
przedmioty nie powinny być pozostawione w pojeździe. 

3. Spółdzielnia Właścicieli „Blue Marine Mielno” 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/dobę). 

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. 

3 Parking jest monitorowany w sposób ciągły w celu sprawdzenia przestrzegania postanowień 
Regulaminu przez użytkowników parkingu, w szczególności na potrzeby weryfikacji sposobu 
korzystania z parkingu i wnoszenia opłat za zajęcie miejsca postojowego. 

§5 

1. Parking jest strefą ruchu i na jego terenie, obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.). Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, 
obowiązuje maksymalna prędkość poruszania się pojazdów do 20 km/h. 

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 (przykładowo Pracownicy recepcji, Dyrektor Obiektu) 



§6

Wjeżdżając na parking lub wyjeżdżając z parkingu należy obowiązkowo: 

a. zatrzymać się przed szlabanem. 

b. okazać obsłudze parkingu ważną kartę parkingową 

c. rozpocząć wjazd/wyjazd po całkowitym otwarciu szlabanu. 

Należy przy tym pamiętać, iż szlaban zamyka się natychmiast po każdym przejeździe samochodu. 
Jednoczesny przejazd dwóch samochodów grozi uszkodzeniem samochodu lub szlabanu.

§7 

1. W przypadku przyjazdu osób, które po raz pierwszy w czasie pobytu wjeżdżają na parking (np. 
rozpoczęcie pobytu w „Blue Marine Mielno”) powinny zatrzymać się przed szlabanem i 
poinformować obsługę o chęci skorzystania z miejsca postojowego. Obsługa po sprawdzeniu 
dostępnych miejsc postojowych wskazuje stanowisko postojowe na którym można rozpocząć 
parkowanie. 

2. W przypadku braku dostępnych miejsc postojowych obsługa ma prawo odmówić wjazdu pojazdu 
na teren parkingu bez obowiązku wskazania alternatywnego miejsca postoju. 

3. Posiadacz pojazdu, który wjechał na parking po raz pierwszy i stanął na wskazanym przez 
pracownika ochrony miejscu jest zobowiązany w ciągu maksimum 2 godzin od chwili wjazdu na 
parking: 

a. uregulować w recepcji „Blue Marine Mielno” opłatę za korzystanie z miejsca postojowego – na 
dowód uiszczenia opłaty otrzyma „kartę parkingową”. Kartę parkingową użytkownik jest 
zobowiązany pozostawić w pojeździe w widocznym miejscu (na podszybiu z przodu pojazdu) w 
sposób umożliwiający pracownikom zarządzającego odczytać informacje w jakim okresie pojazd ma 
prawo do korzystania z parkingu. 

lub 

b. opuścić teren parkingu. 

4. Pojazdy, które nie mają ważnej karty parkingowej mogą zostać usunięte z terenu parkingu i 
odholowane na teren parkingu miejskiego w Koszalinie. Kosztami usługi holowania oraz postoju 
pojazdu na terenie parkingu miejskiego obciążony będzie użytkownik pojazdu. 

5. Karty Parkingowe, które użytkownik pozostawił w pojeździe w sposób uniemożliwiający ich 
odczytanie przez obsługę parkingu traktowane będą jak karty po terminie ich ważności, a co za tym 
idzie użytkownicy takich pojazdów muszą się liczyć z konsekwencjami wymienionymi w §7 pkt 4. 

§8 

1. Wysokość opłaty postojowej dla samochodów osobowych są zależne od okresu w roku i określa się
je  na kwotę 20 zł (np. sezon, długie weekendy, święta itp) lub 10 zł (pozostałe okresy) za każdą 
rozpoczętą dobę postoju. Aktualne ceny postoju każdorazowo są określane w treści ofert 
pobytowych lub podaje je Recepcja.

2. W przypadku samochodów innych niż osobowe opłata postojowa wynosi 40 zł za każdą rozpoczętą
dobę postoju. 



3. Powyższe ceny są cenami brutto zawierającymi obowiązującą podatek VAT w wysokości 23%. 

4. Faktury VAT za usługę parkingową zostają wystawione na życzenie Gościa bezpośrednio w recepcji 
w momencie dokonywania płatności za usługę postojową. Po wydaniu paragonu (fiskalizacji opłaty) 
wydanie faktury VAT nie będzie już możliwe.

5. Za zagubienie karty parkingowej pobierana jest dodatkowa opłata w kwocie 25 zł (dwadzieścia pięć
złotych) brutto. 

6. Doba postojowa zaczyna się o godz 13.00 i kończy o godz 13.00 dnia następnego. 

§9 

Regulamin parkingu jest do wglądu u obsługi parkingu oraz w recepcji, dodatkowo regulamin 
dostępny jest również na stronie internetowej www.bluemarine.pl 

§10 

W przypadku uszkodzenia elementów systemu parkingowego przez osoby korzystające z 
infrastruktury parkingowej zostaje spisane oświadczenie o dokonaniu szkody przez sprawcę oraz 
może zostać wezwany partol policji. 

§11

1. W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie i 
ustawiać pojazd w wyznaczonych zatokach nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca dla 
parkowania.

2. Za szkody wyrządzone na osobach przebywających na terenie parkingu, innych pojazdach oraz 
infrastrukturze dokonane przez kierującego w  czasie manewrów parkowania lub poruszania się po 
terenie parkingu odpowiada wyłącznie sprawca.

§12

Teren parkingu jest monitorowany, a zapis z monitoringu przetwarzany jest przez Zarządcę parkingu  
przez okres 30 dni zgodnie z Regulaminem Pobytów

http://www.bluemarine.pl/

