
Regulamin korzystania z parkingu przy Podlaskim Centrum Rolno-Towarowym S.A.

w Białymstoku

1. Parking  przy   Podlaskim  Centrum  Rolno-Towarowym  S.A.  przy  ul.  Gen.  Wł.

Andersa  40  w Białymstoku  przeznaczony jest  do  krótkoterminowego  korzystania

z miejsca parkingowego w dniach i godzinach funkcjonowania Podlaskiego Centrum

Rolno-Towarowego  S.A. w Białymstoku, od godz. 3:00 do 19:00. Poza godzinami

funkcjonowania  parkingu  Najemcy  mają  prawo  do  prowadzenia  czynności

rozładunkowo-załadunkowych związanych z prowadzeniem ich działalności.

2. Do  korzystania  z  miejsca  parkingowego  uprawnieni  są  wyłącznie klienci

Podlaskiego Centrum Rolno – Towarowego S.A. w Białymstoku oraz Najemcy. i ich

pracownicy.

3. Każdy  korzystający  z  parkingu,  poprzez  wjazd  na  jego  teren  wyraża  zgodę  na

warunki  niniejszego  regulaminu  i  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  jego

postanowień.

4. Każdy  korzystający  z  parkingu  odpowiada  za  wszelkie  szkody  wyrządzone  na

terenie parkingu PCR-T  S.A. oraz osobom trzecim w czasie korzystania  z parkingu. 

5. Każdy  korzystający  z  parkingu  jest  zobowiązany  do  parkowania  wyłącznie

w miejscach do tego wyznaczonych.

6. Każdy korzystający z parkingu jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP

i ppoż.

7. Parking jest podzielony na część przeznaczoną do parkowania dla klientów PCR-T

S.A.  oraz  część  przeznaczoną  dla  Najemców  i  ich  pracowników  (zgodnie

z wytycznymi wynikającymi z umowy Najmu).

8. Najemcy  PCR-T   S.A.  oraz  ich  pracownicy  mają  obowiązek  korzystania  z  miejsc

parkingowych zlokalizowanych wyłącznie w strefie dla nich wyznaczonej.

9. Najemcy  PCR-T   S.A.  oraz  ich  pracownicy  nie  mają  prawa  korzystania  z  miejsc

parkingowych zlokalizowanych w strefie przeznaczonej dla klientów PCRT  S.A.; w

wyniku naruszenia powyższego zakazu, najemcy  PCRT  S.A. oraz ich pracownicy



będą zobowiązani do uiszczenia  opłaty w wysokości  21,00  zł  za  każdy dzień,  na

podstawie wystawionego przez PCR-T S.A. dokumentu finansowo-księgowego.

10. Miejsca  parkingowe  mają  charakter  niestrzeżony;  korzystający  z  parkingu.  mają

obowiązek  odpowiedniego  zabezpieczenia  pojazdu;  PCR-T  S.A.  nie  ponosi

odpowiedzialności   za  szkody  powstałe  w  wyniku  kradzieży,  zniszczenia  lub

uszkodzenia  pojazdu,  jak  również  za  rzeczy  pozostawione  w  samochodzie  lub

stanowiące jego wyposażenie; nie ponosi także odpowiedzialności za działania siły

wyższej. 

11. Pojazdy mogą być parkowane wyłącznie na wyznaczonych miejscach postojowych,

w szczególności  zabrania  się  parkowania  na  wjazdach,  wyjazdach,  pasach ruchu,

przejazdach, drogach pożarowych przejściach dla pieszych lub innych miejscach nie

oznaczonych jako stanowiska parkingowe.

12. Parking  Podlaskiego  centrum  Rolno  –  Towarowego  S.A.  stanowi  strefę  ruchu

w rozumieniu Prawa o ruchu drogowym.

13. Na  terenie  parkingu  obowiązują  przepisy  Prawa  o  ruchu  drogowym;  kierujący

pojazdami  zobowiązani  są  bezwzględnie  przestrzegać  znaków  drogowych,

informacyjnych, ograniczeń prędkości i innych warunków użytkowania parkingu.

14. Odpowiedzialność  PCR-T  S.A.  z  tytułu  szkód  komunikacyjnych  dotyczących

pojazdów  i  osób  korzystających  z  parkingu  spowodowanych  działaniem  osób

trzecich, jest wyłączona. 

15. Korzystający z parkingu mają obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych

przez osoby działające w imieniu PCR-T  S.A. 

16. Pojazdy  ciężarowe  Najemców  w  czasie  pracy  mogą  przebywać  na  parkingu

PCR-T  S.A.  tylko  podczas  czynności  rozładunkowo-załadunkowych;  po  ich

wykonaniu pojazdy ciężarowe powinny opuścić parking PCR-T S.A.




