Załącznik nr 6 do Regulaminu
Organizacyjnego
Zasady
funkcjonowania parkingów niestrzeżonych i poruszania się pojazdami na terenie 107
Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu.
Podstawę stanowi:
•
•

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
110 z późn. zm.)
prawo do dysponowania nieruchomością przysługujące SPZOZ 107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ ( zwanym dalej „Szpitalem”).
§1
Szpital posiada parkingi płatne: ogólnodostępny niestrzeżony oraz miejsca do parkowania
na terenie szpitala położone przy ulicy Kołobrzeskiej 44 w Wałczu.

•

Zasady korzystania z Parkingu ogólnodostępnego - płatności:

0,5 godz. Nieodpłatnie
Każda następna godzina 1 zł.
Powyżej 10 godzin opłata dobowa 10 zł.
•

Parking Szpital

0,5 godz. Nieodpłatnie
Każda następna godzina 5 zł.
•

Informacje dodatkowe

- Kara za zgubienie biletu do kasy na każdym parkingu - 5 zł.
- Wjazd na parking „szpital” dla pracowników na podstawie identyfikatorów wydawanych
odpłatnie.(10,00 zł za miesiąc, 110,00 opłata jednorazowa roczna)
- wydanie identyfikatorów dla osób/instytucji spoza szpitala – abonament miesięczny 30 zł plus
opłata wstępna 10 zł.
- opłata dodatkowa za zgubienie identyfikatora 100 zł.
§2
1.

Możliwość wjazdu na teren szpitala posiadają:
a. osoby niepełnosprawne lub placówki posiadające ważną kartę parkingową
zgodną z wzorem określonym rozporządzeniem MPiPS z dnia 25 czerwca 2014 r. w

sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (tj. Dz.U. z 2016 r.
poz. 1438,



Wymiary karty: 148 mm x
106 mm.



Kolor

karty:

jasnoniebieski, napisy
w kolorze czarnym.


Emblemat

barwy

ciemnoniebieskiej

z

międzynarodowym
symbolem

wózka

inwalidzkiego

barwy

białej, o wymia- rach 35
mm x 45 mm.


Fotografia o wymiarach:
3,5 cm x 4,5 cm

b. osoby o widocznej dysfunkcji narządu ruchu,
c. pacjenci wymagający pilnej pomocy lekarskiej,
d. pojazdy transportu sanitarnego,
e. pojazdy Policji, Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Więziennej, Straży
Miejskiej i Gminnej

i

innych

służb

wjeżdżających

na

teren

szpitala

w

związku z wykonywaniem czynności służbowych,
f. pojazdy zaopatrzenia Szpitala,
g. karawany pogrzebowe,
h. użytkownicy pojazdów korzystający z zaproszenia lub za zgodą Dyrektora Szpitala,
i. pracownicy Szpitala.

2.

Na terenie szpitala obwiązuje strefa zamieszkania. Wjazd do strefy oznaczony jest
znakiem ,
a wyjazd
, na której obowiązują szczególne zasady ruchu
drogowego tj.
a. prawo pieszego do korzystania z dróg wewnętrznych i pierwszeństwa przed pojazdami,
b. prędkość dopuszczalna pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20km/h,

c. zakazu postoju w miejscach innych niż wyznaczone w tym celu,
d. bezwzględnego zakazu postoju na drogach wewnętrznych o szczególnym charakterze
np. dróg przeciwpożarowych.

3.

Miejsca wyznaczone do parkowania oznaczone są znakiem „Parking”
określone są w załączniku do niniejszych „zasad”).
4.
Zabronione jest parkowanie pojazdów w miejscach oznaczonych jako miejsca
przeznaczone dla konkretnych pojazdów (stanowiska służbowe, miejsca zastrzeżone,
przeznaczone dla pojazdów sanitarnych).

§3
1. Korzystający z parkingu odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone przez niego samego
lub przez osoby za które ponosi odpowiedzialność jak i za zanieczyszczenie parkingu.
2. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy ani za pozostawione w nich mienie.
3. Szpital nie zapewnia wjeżdżającym wolnych miejsc parkingowych ani informacji czy są
wolne takie miejsca.
4. Na terenie szpitala zabrania się bezwzględnie postoju pojazdów z włączonym silnikiem,
naprawiania, mycia samochodów i wykonywania innych czynności mogących zanieczyść
środowisko.
§4
1. Kontrolę w zakresie zgodności parkowania i przestrzegania niniejszych „zasad” prowadzą
upoważnieni pracownicy lub wykonawcy usług w zakresie ochrony obiektów, osób i mienia
na terenie szpitala.
2. Decyzje osób wymienionych w pkt. 1 są wiążąca dla wszystkich użytkowników dróg na
terenie Szpitala.
3. Wobec osób rażąco łamiących niniejsze „zasady”, w porozumieniu ze Strażą Miejską, będą
wyciągane konsekwencje wynikające z właściwych przepisów prawa.

§5
Osoba niepełnosprawna, która kieruje pojazdem samochodowym zaopatrzonym w kartę
parkingową, może nie stosować się do znaków zakazu ruchu lub postoju określonych w
rozporządzeniu Ministra spraw wewnętrznych i administracji z 31.07.2002 r. w sprawie
znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.). Do znaków tych
należą:

i



B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach",



B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych",



B-3a "zakaz wjazdu autobusów",



B-4 "zakaz wjazdu motocykli",



B-10 "zakaz wjazdu motorowerów",



B-35 "zakaz postoju",



B-37 "zakaz postoju w dni nieparzyste",



B-38 "zakaz postoju w dni parzyste",



B-39 "strefa ograniczonego postoju".
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1.Parking ogólny dla klientów szpitala
2.Parking da klientów Przychodni +pracownicy
45-50
3.Parking dla pracowników Przychodni
15
4.Parking dla pracowników i pacjentów o. psychiatrii
13
5.Parking dla pacjentów Zakładu Rehabilitacji
6.Parking dla lekarzy ”podkowa”
20
7.Parking dla pojazdów szpitala oraz pracowników transportu sanitarnego. 5
8.Parking dla pracowników szpitala „laryngologia”
5
9.Parking dla pracowników szpitala „kuchnia”
15
10.Parking dla pracowników szpitala „ rampa”
11Parking dla pracowników szpitala, gości ,dyrekcji
13+2 N
12.Parking dla pracowników szpitala „logistyka”
7
13.Parking dla pracowników szpitala „blok operacyjny”
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2. 18
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8
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8
5. 17
7
6. 14
6
15.Parking „droga”
10
Ogółem miejsc parkingowych
192 + 2 niepełnosprawni

