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1

CEL

Ustalenie zasad oraz regulacji, mających zastosowanie podczas korzystania z parkingu zewnętrznego
DCT Gdańsk Sp. z o.o.
2

ZAKRES

Od wjazdu na teren parkingu zewnętrznego DCT Gdańsk Sp. z o.o. do momentu jego opuszczania.
3 SKRÓTY I DEFINICJE
N/D
4 POKREWNE DOKUMENTY
N/D
5

SZCZEGÓŁY DOKUMENTU

Regulamin korzystania z parkingu zewnętrznego („parkingu”) DCT Gdańsk Sp. z o.o. („DCT”) przy ulicy
Kontenerowej 7 w Gdańsku:
1) Parkingiem zarządza DCT. Parking jest przeznaczony wyłącznie dla kierowców, którzy na terenie
terminala DCT:
• Wyrabiają Kartę Kierowcy DCT;
• Wykonują test z zasad bezpieczeństwa;
• Podejmują/składają towar nieskonteneryzowany typu „Break Bulk”;
• Oczekują na realizację transakcji magazynowej (CFS);
• Zostali poproszeni do biura przez obsługę Pre-Gate;
Wszystkie pozostałe pojazdy będą traktowane jako pojazdy przebywające na nim bezprawnie.
2) Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren niestrzeżonego parkingu DCT akceptuje
postanowienia niniejszego regulaminu (dalej również jako: Regulamin) i zobowiązuje się do
ścisłego jego przestrzegania.
3) Na terenie parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602).
4) Na terenie parkingu obowiązuje maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 15 km/h.
5) Użytkownik pojazdu, korzystający z parkingu, jest zobowiązany do stosowania się do poleceń
pracowników DCT, ochrony i innych osób posiadających stosowne uprawnienia. Użytkownik
powinien opuścić parking niezwłocznie po zakończeniu obsługi przez DCT.
6) Obowiązuje zakaz pozostawiania naczepy/przyczepy bez ciągnika; samego ciągnika; całego
zestawu.
7) Dozwolony maksymalny czas postoju pojazdów na terenie parkingu wynosi 1 godzinę.
8) W sytuacji, gdy pojazd przebywa na parkingu dłużej niż 1 godzinę lub przebywa na nim bezprawnie,
kierowca
otrzymuje
wezwanie
do
opuszczenia
parkingu
(Załącznik
1).
W przypadku nieobecności kierowcy w pojeździe, pracownik ochrony zostawia kopię dokumentu
w dostępnym dla kierowcy miejscu. Kierowca jest zobowiązany do uiszczenia odpowiednich opłat.
Pojazd powinien być bezzwłocznie zabrany przez kierowcę z parkingu.
9) O fakcie nałożenia opłaty parkingowej zgodnie z obowiązującą taryfą parkingu zewnętrznego DCT,
Użytkownik zostanie poinformowany mailowo przez Zespół DCT. Równocześnie pojazd wpisany
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zostanie na wewnętrzny rejestr pojazdów ze stałym zakazem wjazdu na terminal DCT do momentu
uiszczenia niezbędnych opłat zgodnie z poniższą taryfą.
10) DCT nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub
uszkodzenia pojazdu na terenie parkingu powstałe z winy użytkownika pojazdu, osób trzecich lub
działań siły wyższej. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na
terenie parkingu osobom trzecim. DCT nie odpowiada również za rzeczy pozostawione w
pojazdach.
11) W kwestiach wątpliwych, co do interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmuje DCT.
Obowiązująca taryfa:
Odstąpienie od stałego zakazu wjazdu na teren terminala DCT, za przekroczenie postoju, jest możliwe
tylko i wyłącznie po uregulowaniu poniższych opłat.
Celem otrzymania danych do przelewu oraz przesłania danych do wystawienia faktury prosimy o
kontakt z: parkingreklamacje@dctgdansk.com
W tytule przelewu należy wpisać numer pojazdu.
Odstąpienie od stałego zakazu wjazdu na terminal DCT, za przekroczenie dopuszczalnego czasu postoju
zostanie rozliczone według stawki: netto 330.00 PLN / pojazd.
Dodatkowo za każdą rozpoczętą godzinę postoju pojazdu na parkingu zewnętrznym DCT nakłada się
opłatę w wysokości: netto 75.00 PLN / pojazd / godzina, począwszy od pierwszej godziny przekroczenia
czasu postoju pojazdu.
Opłaty należy uiszczać zgodnie z poniższym schematem:
Przekroczenie czasu postoju o jedną godzinę: (330.00 PLN + 75.00 PLN) + 23%VAT
Przekroczenie czasu postoju o dwie godziny: (330.00 PLN + 75.00 PLN + 75.00 PLN) + obowiązujący
podatek VAT.
Kontakt w sprawie wpisania pojazdu na wewnętrzny rejestr pojazdów ze stałym zakazem wjazdu na
terminal, w związku z przekroczeniem dopuszczalnego czasu postoju na zewnętrznym parkingu DCT
(od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura):
e-mail: parkingreklamacje@dctgdansk.pl
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6
6.1

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1 – druk wezwania do opuszczenia parkingu zewnętrznego
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