Regulamin Parkingu Zewnętrznego („Parking 0”)
zlokalizowanego w Gdyni na placu XXVI przy ul. Polskiej 32

1.

Parking Zewnętrzny przeznaczony jest i udostępniony dla pojazdów ciężarowych wjeżdżających
na strzeżony obszar Portu Gdynia po towar lub z towarem, kierowanych do portowych terminali
przeładunkowych zlokalizowanych we wschodniej części Portu Gdynia, nieodpłatnie za wjazd
jednorazowy na czas postoju maksymalnie do 6 (sześciu) godzin (czas niezbędny ze względów
eksploatacyjnych, technologii i częstotliwości przeładunku).

2.

W przypadku posiadania wolnych miejsc parkingowych zarządca parkingu może je udostępnić
innym pojazdom, o których mowa w pkt 1 na wjazd jednorazowy na czas postoju powyżej
6 (sześciu) godzin lub innym pojazdom ciężarowym (z wyłączeniem pojazdów przewożących
ładunki niebezpieczne klasy IMO 1-9) odpłatnie, zgodnie z Cennikiem Usług Parkingowych,
stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

3.

Prawo wjazdu na parking Zewnętrzny posiadają pojazdy:
z aktualną awizacją dokonaną przez Spedytorów ładunków w dostępnych systemach
informatycznych do obsługi pojazdów na terenie OTPG,
ze zleceniem na obsługę ładunkową w portowych terminalach przeładunkowych
zlokalizowanych we wschodniej części Portu Gdynia,
zgłaszające się na parking zgodnie z terminem okna czasowego przybycia pojazdu na Parking
wybranego w procesie awizacji,
posiadające aktualne umowy o współpracę z OTPG,
posiadające potwierdzenie obsługi na terminalu (dotyczy pojazdów po wyładunku lub przed
załadunkiem wyczekujących ze względu na czas pracy kierowcy – do 6 godzin bez opłat zgodnie
z cennikiem),
inne pojazdy – w tym niezaplanowane do obsługi na OTPG – tylko po uzgodnieniu z obsługą
Parkingu Zewnętrznego i wyłącznie w przypadku posiadania wolnych miejsc parkingowych.

4.

Awizację pojazdów należy dokonać:
elektronicznie w systemach informatycznych OTPG tj. IHS, Śrutex lub innych dostępnych
u Dysponenta Parkingu Zewnętrznego:
e-mail: parking0@otpg.pl , tel.: (58) 627 47 33
w Centrum Dyspozytorskim OTPG:
e-mail: dyspozytorzy@otpg.pl , dysponenci@otpg.pl , coz@otpg.pl , tel.: (58) 627 41 16

5.

Awizacja wjazdu pojazdu powinna zawierać:
numer rejestracyjny pojazdu,
imię, nazwisko, numer dowodu osobistego kierowcy,
numer telefonu kierowcy,
nazwę ładunku,
nazwę firmy kontrolnej na Parkingu,
nazwę firmy zlecającej/spedycyjnej,
powiązane okno czasowe wybrane na wjazd na Parking.
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6.

Podstawą wyjazdu z Parkingu Zewnętrznego jest:
przepustka na wjazd na strzeżony obszar portu Gdynia „RAPORT BRAMOWY”,
opłacony postój na parkingu,
opłata za ponadnormatywny postój,
potwierdzenie obsługi w terminalu (dotyczy pojazdów po wyładunku lub przed załadunkiem
wyczekujących ze względu na czas pracy kierowcy)
Uwaga: Czas wyjazdu z Parkingu po uiszczeniu opłaty za postój wynosi maksymalnie do 20 minut.
7.

Przepustka na wjazd „RAPORT BRAMOWY” uprawnia do postoju na Parkingu Zewnętrznym,
wjazdu na teren terminala przeładunkowego i poruszania się po nim.

8.

Przepustka na wjazd „RAPORT BRAMOWY” wystawiana jest przez upoważnionego pracownika
Parkingu po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia kierowcy do wjazdu na strzeżony obszar
Portu Gdynia. Kierowca ma obowiązek wjazdu i wyjazdu przez bramę wskazaną w „RAPORCIE
BRAMOWYM”.

9.

Przepustkę na wjazd „RAPORT BRAMOWY” po potwierdzeniu w miejscu obsługi ładunku
kierowca oddaje ochronie z chwilą wyjazdu z terenu terminala.

10. Proces obsługi pojazdu/dostawy prowadzony jest zgodnie z przypisaną dostawie kolejnością
okien czasowych podczas awizacji. Kolejność przybycia na Parking nie decyduje o kolejności
obsługi pojazdu/dostawy.
11. Pojazdy winny przyjechać przed terminem upływu okna czasowego wybranego podczas awizacji
(ewentualny postój na Parkingu do 2 godzin przez godziną awizacji jest bezpłatny i zaliczony do
6-godzinnego okresu nieodpłatnego postoju). Czas okna czasowego wybrany podczas awizacji
jest równoznaczny z terminem upływu gwarancji obsługi przez OTPG na czas.
12. Wszystkie pojazdy – z wyjątkiem pojazdów spełniających łącznie następujące 3 warunki:
- przybyłe zgodnie z awizowanymi oknami czasowymi,
- obsłużonymi ostatecznie przez OTPG,
- oraz przebywającymi na Parkingu nie dłużej niż 6 godzin,
wnoszą opłatę indywidualną, którą należy uiścić u Obsługi Parkingu Zewnętrznego przed
wyjazdem. Opłata potwierdzona zostanie fakturą wstawioną przez obsługę Parkingu. Kierowcy
zobowiązani są do uiszczenia opłat, a po uprzednim potwierdzeniu uprawnień do wjazdu do
Portu kierowcy otrzymują od Obsługi Parkingu przepustkę na wjazd na strzeżony obszar Portu
Gdynia. Kierowcy wnoszą opłatę wyłącznie w formie gotówki.
13. Postanowienia ogólne:
Na terenie Parkingu Zewnętrznego, dróg dojazdowych i wewnętrznych obowiązują przepisy
Prawa o ruchu drogowym (Kodeksu Drogowego) oraz maksymalna prędkość do 15 km/h.
Droga Ppoż. (od jednej bramy do drugiej) musi pozostać przejezdna (bez możliwości
parkowania).
Kierowca pojazdu korzystający z Parkingu Zewnętrznego zobowiązany jest:
 przestrzegać znaków drogowych pionowych i poziomych oraz poleceń obsługi Parkingu,
 parkować samochód w miejscach wskazanych przez obsługę Parkingu,
 utrzymać porządek i czystość na stanowisku postojowym,
 umieszczać odpady w oznakowanych pojemnikach przeznaczonych na dany odpad,
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nie pozostawiać na Parkingu Zewnętrznym odpadów niebezpiecznych, części samochodowych,
w tym opon i akumulatorów, ładunków lub pozostałości po ładunkach, opakowań i pozostałości
po opakowaniach itp.,
przestrzegać zakazu pracy silników pojazdów samochodowych na biegu jałowym,
nie niszczyć zieleni na terenie i wokoło Parkingu Zewnętrznego,
poruszać się po terenie Parkingu Zewnętrznego w kamizelce odblaskowej.
Kierowcy bezwzględnie zabrania się:
blokowania drogi p.poż. oraz miejsc przechowywania sprzęt p.poż.,
wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie Parkingu,
wlewania nieczystości do kanalizacji deszczowej.
Wszelkie uszkodzenia pojazdów poniesione w czasie korzystania z Parkingu Zewnętrznego należy
zgłosić Policji oraz obsłudze Parkingu Zewnętrznego.
Prowadzący Parking Zewnętrzny nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenia
znajdujących się na terenie Parkingu pojazdów, jak również nie ponosi odpowiedzialności za
ładunki i rzeczy pozostawione w tych pojazdach.
Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu Zewnętrznego wyraża zgodę na
warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień;
OTPG oświadcza, iż Parking Zewnętrzny jest parkingiem niestrzeżonym.
Wszelkie znajdujące się na Parkingu Zewnętrznym urządzenia ochronne, monitorujące,
sprawdzające i tym podobne służyć będą jedynie kontroli należytego korzystania z miejsc
parkingowych oraz ewidencjonowaniu ilości korzystających z parkingu pojazdów.
OTPG ponosi wobec użytkowników Parkingu Zewnętrznego odpowiedzialność wyłącznie za
szkody wyrządzone zawinionym działaniem jej pracowników.
Przed wjazdem na teren strzeżony OTPG kierowca ma obowiązek zapoznać się z przepisami z
przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie OTPG.
Kierowca pojazdu odpowiada za wszelkie wycieki z pojazdu, jest zobowiązany natychmiast
powiadomić o nich obsługę Parkingu oraz podjąć działania w celu minimalizowania szkód dla
środowiska oraz zagrożenia bezpieczeństwa.
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Cennik Usług Parkingowych
na Parkingu Zewnętrznym („Parking 0”)
1. Wysokość opłaty za korzystanie z Parkingu Zewnętrznego regulują poniższy Cennik Usług
Parkingowych lub stosowne umowy zawarte z OT Port Gdynia Sp. z o.o.
2. Kierowcy pojazdów, którzy nie posiadają przepustki na wjazd „RAPORT BRAMOWY” lub umów
z OT Port Gdynia Sp. z o.o. zobowiązani są przed wyjazdem z Parkingu Zewnętrznego do uiszczenia
opłat zgodnie z poniższym Cennikiem usług parkingowych.
3. Samochody ciężarowe kierowane z ładunkami lub po ładunki do portowych terminali
przeładunkowych zlokalizowanych we wschodniej części Portu Gdynia:
wjazd jednorazowy do 6 h:
bez opłat
wjazd jednorazowy powyżej 6 h do 24 h:
PLN 40,00/pojazd/zestaw
każda kolejna doba:
PLN 60,00/pojazd/zestaw
4. Pozostali klienci – w razie wolnych miejsc, niezajętych przez pojazdy ww. (za wyjątkiem pojazdów
wożących ładunki niebezpieczne klasy IMO 1-9):
wjazd jednorazowy do 6 h:
PLN 30,00/pojazd/zestaw
za każdą rozpoczętą następną godzinę postoju do 24 h PLN 6,00/pojazd/zestaw
każda kolejna doba:
PLN 100,00/pojazd/zestaw
abonament miesięczny:
PLN 700,00/pojazd/zestaw
5. Korzystanie z prysznica:

PLN 15,00/opłata jednorazowa

6. Zawarte w Cenniku ceny wyrażone są w PLN i są cenami brutto.
7. Opłatę indywidualną należy uiścić u Dysponenta Parkingu Zewnętrznego przed wyjazdem. Opłata
potwierdzona zostanie fakturą OT Port Gdynia Sp. z o.o.

Regulamin i Cennik Parkingu Zewnętrznego wprowadzony Zarządzeniem nr 9/2019 Prezesa Zarządu
OT Port Gdynia Sp. z o.o. z dnia 04.06.2019 r. wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2019 roku.
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