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Regulamin parkingu Galerii Korona Kielce 

 

Szanowny Kliencie, prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem. 

Przez sam fakt skorzystania z parkingu zawierają Państwo z nami umowę na poniższych zasadach.  

 

Forum Kielce Sp. z o.o. jako zarządca (dalej: „Zarządca”) Centrum Handlowo-Usługowego Galeria 
Korona Kielce (dalej: „Centrum Handlowe” lub „Galeria”) ustala następujące zasady korzystania z 
miejsc parkingowych na parkingu w Centrum Handlowym, zlokalizowanym przy ul. Warszawskiej 26 w 
Kielcach (dalej: „Parking”), stanowiącym część Centrum Handlowego. 

§ 1. 

1. Regulamin Parkingu określa szczegółowe zasady użytkowania Parkingu. 
2. Każda osoba przebywająca na terenie Parkingu lub pozostawiająca pojazd na jego terenie (dalej: 

„Korzystający”) poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym 
regulaminie oraz wyraża zgodę na bezwzględne ich przestrzeganie. Jednocześnie, w razie ich 
naruszenia, upoważnia Zarządcę do zastosowania sankcji zastrzeżonych w regulaminie. 

3. Na Parkingu została ustanowiona strefa ruchu, na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (z późn. zm). 

§ 2. 

1. Parking przeznaczony jest dla klientów dokonujących zakupów w Galerii Korona, a także 
posiadaczy abonamentów. 

2. Zabronione jest korzystanie z parkingu w celu prowadzenia działalności usługowej, marketingowej, 
reklamowej, handlowej  bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządcy. 

3. Parking nie ma statusu parkingu strzeżonego, dlatego wszelkie ryzyko uszkodzenia bądź utraty 
pojazdu znajdującego się na Parkingu, jak również utraty przedmiotów pozostawionych w 
pojeździe ponosi jego właściciel lub posiadacz. 

4. Parking jest czynny przez wszystkie dni w roku, w których czynne jest Centrum Handlowe, w 
godzinach jego otwarcia. Maksymalny czas parkowania każdego dnia trwa od chwili otwarcia 
Centrum Handlowego dla jego klientów do chwili jego zamknięcia danego dnia. Parkowanie na 
Parkingu poza godzinami otwarcia Galerii jest zabronione.  

§ 3. 

1. Podczas poruszania się na terenie Parkingu kierowca zobowiązany jest do: 
a) zachowania szczególnej ostrożności i poruszania się z prędkością nie większą niż 20 km/h, 
b) stosowania się do przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (z 

późn. zm), 
c) podporządkowania się poleceniom Zarządcy. 
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2. Wszelkie uszkodzenia pojazdów na terenie Centrum Handlowego należy natychmiast zgłaszać 
Policji oraz Zarządcy. 

§ 4. 

1. Wjazd na teren Parkingu odbywa się po pobraniu biletu parkingowego lub na podstawie 
wykupionego abonamentu okresowego.  

2. Wyjazd z parkingu jest możliwy na podstawie pobranego i – jeśli czas parkowania był dłuższy niż 
czas uprawniający do bezpłatnego parkowania – opłaconego biletu parkingowego lub karty 
abonamentowej. 

3. Osoby niepełnosprawne są zwolnione z opłat za parkowanie. Rabat udzielany jest w Punkcie 
Informacyjnym Galerii lub Biurze Parkingu po okazaniu ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej 
lub ważnej karty parkingowej wydanej przez odpowiedni organ. 

4. Szczegółowy wykaz opłat za korzystanie z Parkingu wraz informacjami o zwolnieniach z tych opłat 
znajduje się w Cenniku. 

§ 5. 

1. Zabrania się wjazdu na Parking pojazdów o wysokości całkowitej przekraczającej 2 m. 
2. Korzystającym z Parkingu zabrania się w szczególności: 

a) jednoczesnego przejazdu dwóch lub więcej pojazdów podczas wjazdu i wyjazdu przy 
uniesionym szlabanie, gdyż może to grozić uszkodzeniem pojazdów oraz systemu 
automatycznej obsługi Parkingu; 

b) wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z naprawą techniczną lub serwisową 
pojazdu, wymiany płynów chłodzących, oleju itp., 

c) mycia, czyszczenia oraz odkurzania pojazdów, 
d) tankowania pojazdów,  
e) pozostawiania pojazdów z włączonym silnikiem, 
f) zanieczyszczania parkingu, 
g) ustawiania pojazdów niezgodnie z oznakowaniem (poziomym oraz pionowym), w tym w 

szczególności zajmowania dwóch lub więcej miejsc postojowych jednym pojazdem, 
h) palenia tytoniu w miejscach do tego niewyznaczonych oraz używania otwartego ognia, 
i) parkowania przez osoby nieuprawnione na miejscach oznakowanych jako przeznaczone dla 

osób niepełnosprawnych oraz na miejscach dla rodzin z dziećmi, 
j) pozostawiania pojazdów w miejscach nieoznaczonych do parkowania, a w szczególności: w 

ciągach komunikacyjnych, na drogach pożarowych, przejściach dla pieszych oraz w innych 
miejscach oznakowanych znakiem zakazu parkowania, 

k) pozostawiania pojazdów w miejscach, w których zaparkowanie samochodu może 
powodować zagrożenie dla ruchu pojazdów, osób lub mienia, unieruchomić inny pojazd lub 
znacząco utrudnić wyjazd innych pojazdów, 

l) pozostawiania pojazdów na dłuższy czas, ponad racjonalną potrzebę skorzystania z 
Centrum Handlowego, w szczególności w celach reklamowych oraz sprzedaży pojazdu, 

m) pozostawiania w zaparkowanych pojazdach dzieci oraz zwierząt bez opieki, 
n) spożywania alkoholu oraz środków odurzających. 

3. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na parking pojazdów przewożących materiały łatwopalne, 
wybuchowe, żrące oraz inne substancje niebezpieczne. 

4. Korzystający ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy bądź innym 
użytkownikom Parkingu w związku z korzystaniem z Parkingu. 
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5. Właściciel Centrum Handlowego nie odpowiada za szkody na osobie lub w mieniu korzystającego 
lub osób mu towarzyszących powstałe z winy innych użytkowników lub osób trzecich. 

 

§ 6. 

1. O każdym przypadku nieprzestrzegania przez Korzystającego postanowień niniejszego regulaminu 
wypełniającym znamiona czynu zabronionego Zarządca jest uprawiony do zawiadomienia Policji 
lub innych właściwych organów ścigania. 

2. Kontrolę w zakresie zgodności parkowania pojazdów z niniejszym regulaminem prowadzą osoby 
upoważnione przez Zarządcę. 

3. Osoby upoważnione przez Zarządcę są uprawnione do: 
a) nakładania kar pieniężnych w wys. do 500 zł za każde naruszenie postanowienia 

niniejszego regulaminu, 
b) stosowania środków technicznych unieruchamiania pojazdów (w tym zakładania blokad 

na koła) Korzystających naruszających postanowienia niniejszego regulaminu – 
kierowca pojazdu, który został unieruchomiony, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty 
dodatkowej w kwocie 500 PLN za korzystanie z Parkingu niezgodne z niniejszym 
regulaminem, 

c) usunięcia pojazdu pozostawionego na Parkingu w sposób niezgodny z niniejszym 
regulaminem lub w miejscu niedozwolonym i oddania go do odpłatnego przechowania 
na parking strzeżony – na koszt i ryzyko Korzystającego naruszającego postanowienia 
niniejszego regulaminu lub właściciela pojazdu. 

4. Zarządca ma prawo do zażądania opłaty przekraczającej opłatę dodatkową, o ile działanie lub 
zaniechanie Korzystającego spowodowało szkodę przewyższającą kwotę opłaty dodatkowej. 

 

KONTAKT Z OCHRONĄ CENTRUM HANDLOWEGO – TELEFON: 41 201 30 12 

KONTAKT Z BIUREM PARKINGU – TELEFON: 789 162 512 

 


