REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO

§1
Teren parkingu stanowi nieogrodzony obszar na Palenicy Białczańskiej, Łysej Polanie oraz
w wyszczególnionych terminach na poboczu drogi pomiędzy Łysą Polaną a Palenicą Białczańską, a także
przy budynku dawnej Strażnicy na Palenicy Białczańskiej. Na terenie parkingu obowiązuje strefa ruchu
zgodnie z zasadami ruchu drogowego określonymi w ustawie Prawo o ruchu drogowym.
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§2
Parkingiem zarządza Tatrzański Park Narodowy (zwany dalej TPN) z siedzibą w Zakopanem, adres do
korespondencji: Tatrzański Park Narodowy, 34-500 Zakopane ul. Kuźnice 1.
Użytkownikiem parkingu jest osoba fizyczna korzystająca z miejsca postojowego będąca właścicielem
bądź posiadaczem pojazdu wjeżdżającego na parking.
§3
Do zawarcia UMOWY o odpłatne korzystanie z miejsca postojowego lub nieodpłatne korzystanie
z miejsca postojowego przez Użytkownika dochodzi poprzez zakup biletu parkingowego w formie
biletu elektronicznego (e-biletu) za pośrednictwem strony internetowej: https://tpn.pl/zwiedzaj/ebilety, przed wjazdem na parking.
W przypadku dostępności miejsc parkingowych, dopuszczalny jest wjazd na parking i zajęcie miejsca
parkingowego bez wcześniejszego zakupu biletu parkingowego. Do zawarcia umowy o odpłatne
korzystanie z miejsca postojowego lub nieodpłatne korzystanie z miejsca postojowego przez
Użytkownika dochodzi wówczas z chwilą wjazdu Użytkownika na parking. Użytkownik zobowiązany jest
do niezwłocznego zakupu biletu parkingowego w formie „e-biletu” za pośrednictwem strony
internetowej: https://tpn.pl/oplataparking, nie później jednak niż do końca dnia, w którym Użytkownik
korzysta z miejsca postojowego, a jeśli Użytkownik zamierza korzystać z parkingu przez kilka dni – do
końca pierwszego dnia postoju.
Każdy Użytkownik poprzez zakup biletu parkingowego, o którym mowa powyżej, wyraża zgodę na
zawarcie umowy, której treść określają warunki niniejszego regulaminu, akceptuje go i zobowiązuje się
do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
Sprzedaż biletów parkingowych w formie e-biletów prowadzona jest także w Punkcie Informacji
Turystycznej w Zakopanem przy ul. Chałubińskiego 44.
§4
Parking jest niestrzeżony, płatny z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 2 i 3.
Parking jest przeznaczony dla samochodów osobowych, motocykli i kamperów.
Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób
niepowołanych oraz stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń.
TPN nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu
pojazdów mechanicznych, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.
§5

Parking jest czynny przez wszystkie dni w roku:
a. w okresie od 1 grudnia do 28 (29) lutego w godzinach 00:00-23:59
b. w okresie od 1 marca do 30 listopada od świtu do zmierzchu.
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§6
Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych obowiązuje maksymalna prędkość poruszania
się pojazdów do 10 km/h.
Kierowca pojazdu korzystający z parkingu zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych
pionowych i poziomych, poleceń obsługi parkingu oraz innych osób i służb posiadających uprawnienia
w tym zakresie (Straż Parku, Policja, Straż Graniczna).
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§7
Wjeżdżając na parking należy obowiązkowo:
a. zatrzymać się przed obsługą parkingu i okazać do kontroli wydruk biletu parkingowego lub
wyświetlić zapisany bilet parkingowy na ekranie telefonu, a w przypadku zamiaru pozostawienia
pojazdu na dłuższy okres – poinformowania o tym fakcie obsługi. W przypadku, o którym mowa
w § 3 ust. 2 Użytkownik pobiera od obsługi parkingu ulotkę z informacją o sposobie zakupu biletu
parkingowego po wjeździe na parking;
b. przejechać oraz zaparkować pojazd według wskazań obsługi parkingu;
c. w przypadku wjazdu na parking w czasie, gdy obsługa nie rozpoczęła dyżuru, należy pozostawić
wydruk biletu parkingowego w widocznym miejscu i ustawić pojazd.
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§8
Odstąpienie od umowy i zwrot zakupionego biletu parkingowego za zwrotem ceny jest możliwe
wyłącznie w przypadku przesłania przez Użytkownika powiadomienia nie później niż do godziny 12.00
w dniu poprzedzającym dzień, na który zakupiono bilet parkingowy, na adres poczty elektronicznej:
ebilety@tpn.pl.
Wobec Użytkownika nieposiadającego biletu parkingowego, podjęte zostaną czynności weryfikacyjne
zmierzające do ustalenia właściciela pojazdu, na podstawie danych z systemu parkingowego
(monitoringu oraz codziennego spisu pojazdów). Użytkownik ten zostanie obciążony karą umowną,
o której mowa w § 9 ust. 2.
§9
Obowiązują następujące ceny biletów parkingowych za jeden dzień korzystania z miejsca postojowego:
a. samochody osobowe/motocykle – 35 zł,
b. kampery – 70 zł,
W przypadku braku ważnego biletu parkingowego za czas parkowania, Użytkownik zobowiązany jest
do zapłaty kary umownej w postaci opłaty dodatkowej w wysokości 150 zł.
W przypadku nałożenia kary umownej Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania
w terminie 7 dni od nałożenia kary umownej. Odwołanie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres
ebilety@tpn.pl lub pocztą tradycyjną na adres Tatrzański Park Narodowy, ul. Kuźnice 1, 34-500
Zakopane.
§ 10
Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania obsługi parkingu o spowodowaniu
i/lub poniesieniu na parkingu szkody i złożenia stosownego oświadczenia w formie pisemnej, nie
później niż przed opuszczeniem parkingu.
Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, odpowiedzialność stron określają odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego. Do umowy o korzystanie z miejsca postojowego nie mają zastosowania
przepisy o przechowaniu (art. 835 i nast. Kodeksu cywilnego).
§ 11
Parking posiada płatne oraz wydzielone miejsca postojowe dla:
a. przewoźników prowadzących wahadłowy przewóz osób,
b. autobusów/busów komunikacji zbiorowej,
Określone w ust. 1 miejsca postojowe są odpowiednio oznakowane.
§ 12
Z opłat za korzystanie z miejsca postojowego zwolnione są następujące osoby lub pojazdy:
a. pojazdy zwolnione na podstawie umów zawartych z TPN,
b. pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego wykonujący obowiązki służbowe,
c. pojazdy służb ratowniczych będących w akcji,
d. pojazdy służb państwowych (Policja, BOR, CBA itp.) korzystających z parkingu w celach
służbowych,
Na parkingu Palenica Białczańska wydzielono i oznakowano 9 nieodpłatnych miejsc postojowych dla
osób z niepełnosprawnościami legitymujących się ważną kartą parkingową osoby niepełnosprawnej.
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Na parkingu Łysa Polana wydzielono 2 nieodpłatne miejsca postojowego dla osób
z niepełnosprawnościami legitymujących się ważną kartą parkingową osoby niepełnosprawnej.
Użytkownicy uprawnieni do skorzystania z nieodpłatnego miejsca postojowego zobowiązani są do
zarezerwowania go zgodnie § 3 niniejszego Regulaminu. W przypadku wyczerpania nieodpłatnych
miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami legitymujących się ważną kartą parkingową
osoby niepełnosprawnej, w celu skorzystania z parkingu należy nabyć bilet parkingowy za odpłatnością
na zasadach ogólnych.

§ 13
W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie i ustawiać
pojazd w wyznaczonych przez obsługę parkingu miejscach.
§ 14
Nie wolno parkować pojazdu:
a. na pasie ruchu bezpośrednio przed parkingiem,
b. na stanowiskach autobusowych,
c. na stanowiskach wyznaczonych dla przewoźników prowadzących wahadłowy przewóz,
d. drogach dojazdowych oraz drogach włączenia się do ruchu.
§ 15
Pojazdy stwarzające zagrożenie mogą zostać odholowane na koszt i ryzyko Użytkownika.
§ 16
W przypadku ogłoszenia alarmu lub ewakuacji na parkingu zostają, aż do odwołania, zdemontowane
wszystkie przeszkody, podniesione szlabany, a obsługa parkingu wskazuje i umożliwia dojazd odpowiednim
służbom do miejsca akcji.
§ 17
Na terenie Parkingu zabronione jest:
a. palenie i używanie otwartego ognia, spożycie alkoholu i środków odurzających,
b. magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
c. tankowanie pojazdów,
d. pozostawianie samochodu z pracującym silnikiem,
e. pozostawianie w pojeździe zwierząt bez opieki,
f. przechowywanie w pojeździe broni palnej oraz materiałów niebezpiecznych, w szczególności
łatwopalnych, żrących, wybuchowych oraz innych, chyba że posiadacz ma stosowne zezwolenie
i znajdujący się w pojeździe niebezpieczny materiał jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
g. prowadzenie na terenie parkingu jakichkolwiek akcji promocyjnych lub reklamowych bez zgody
TPN,
h. na miejscach parkingowych, drogach wewnętrznych oraz w otoczeniu parkingów zabronione jest
naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju,
wylewanie wody szarej i fekaliów z kamperów i przyczep,
i. zanieczyszczanie parkingu.
§ 18
Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie parkingu, w tym innym Użytkownikom
i osobom trzecim.
§ 19
Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać do Tatrzańskiego Parku
Narodowego pocztą elektroniczną: ebilety@tpn.pl lub pisemnie na wskazany w §2 adres do
korespondencji.
§ 20
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Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez TPN w związku z zawarciem umowy
o korzystanie z miejsca postojowego znajduje się u obsługi parkingu oraz na stronie internetowej:
www.tpn.pl/kontakt/polityka-prywatnosci.
§ 21
Aktualna
treści
niniejszego
Regulaminu
jest
opublikowana
na
stronie
internetowej
https://tpn.pl/zwiedzaj/e-bilety w sposób umożliwiający jej przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie
w zwykłym toku czynności oraz na terenie parkingu.
§ 22
Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2021 r.
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