
Zgoda na wjazd autobusów na podstawie § 3 pkt 3 Regulaminu parkingu Akademii 
Muzycznej w Gdańsku oraz zasady wjazdu autobusów z cenami 

 

1. Autokary z wycieczkami (grupami turystycznymi) nocującymi w Domu Muzyka lub Domu 
Sonata korzystają z parkingu bezpłatnie – bilet wjazdowy zerowany jest przez DM/DS – 
wszystkie sprawy załatwia Dom Muzyka / Dom Sonata → wjazd poprzez pobranie biletu. 

2. Autokary z wycieczkami, które nie nocują w DM/DS lub PUSTE autokary (tylko kierowca 
nie nocujący w DM/DS) opłata naliczona przez system parkingowy: 

2A.  Jeżeli autobus parkuje bez możliwości wielokrotnych wjazdów i wyjazdów – tylko 
wjazd za pobraniem biletu, potem wyjazd na podstawie biletu to opłata wynosi  20,00 zł 
za godzinę, przez pierwsze 6 godzin, potem naliczana jest opłata dobowa 120,00 zł za 
dobę. Opłata dobowa 120,00 zł za dobę obowiązuje przez pierwsze 2 doby. Opłata za 
trzecią i kolejne doby 60,00 zł za dobę.  Przy pobieraniu opłaty w programie kasowym 
należy wybrać taryf ę „AUTOBUS” za pomocą strzałki – system naliczy opłatę 
automatycznie. 

2B.  Parkowanie autobusu z możliwością wielokrotnego wjazdu/wyjazdu – OPŁATA 
POBIERANA Z GÓRY za pełne doby. Wjazd odbywa się na podstawie biletu, 
kierowca wybiera okres parkowania jedną lub dwie lub trzy doby i płaci z góry za 
wybrany okres parkowania – należy zabrać mu bilet, podłożyć pod czytnik i wybrać 
taryf ę AUTOBUS 1 DOBA lub AUTOBUS 2 DOBY, lub AUTOBUS 3 DOBY (dłuższe 
pobyty załatwia Administracja). Pobrać pieniądze, zaakceptować opłatę – wydrukuje 
się paragon fiskalny. Jeżeli kierowca chce otrzymać faktur ę to należy wypełnić 
polecenie wystawienia faktury i przekazać do kwestury. Następnie za pobraniem kaucji 
30,00 zł na kwit KP wydać kierowcy kartę parkingową. Wjazdy i wyjazdy od tego 
momentu odbywają się na podstawie wydanej karty. Przy ostatecznym wyjeździe 
należy zabrać kart ę parkingową i oddać 30,00 zł kierowcy na podstawie KW. Jeżeli 
kierowca nie zwróci karty – kaucja przepada. 

 Stróżówka dysponuje tylko 3 kartami parkingowymi dla tych autobusów. 

 Zgubiony bilet dla autokaru bez względu na wybraną taryf ę autobusową wynosi 300,00 zł.  

3. Jeżeli kierowca PUSTEGO autokaru (bez grupy wycieczkowej) nocuje w DM/DS odpłatność 
za pobyt autokaru na parkingu ustalana jest przez DM/DS; nie pobiera się opłat na 
stróżówce, wyjazd takiego autokaru odbywa się na podstawie zzerowanego biletu przez 
DM/DS. 

4. Obsługa stróżówki przy wjeździe autokaru zobowiązana jest każdorazowo ustalić do kogo 
przyjechał autokar i na jakich zasadach pozostaje na parkingu (czy jest to 1, 2A, 2B lub 3 
ww. punkt). Jeżeli jest to punkt 2B należy spisać nr karty wydanej kierowcy. Jeżeli autokar 
przyjeżdża do DM/DS (nocleg grupy wycieczkowej lub samego kierowcy) to obsługa 
stróżówki ma obowiązek zawiadomić DM/DS że przyjechał autokar.  
Wszystkie wjazdy autokarów należy wpisywać w zeszyt (jaki to autobus, nr rejestracyjny, 
data/godzina wjazdu/wyjazdu, do kogo przyjechał AM, DS lub DM, nr wydanej karty 
parkingowej jeżeli dotyczy). 
 
Należy przekazywać następnej osobie na zmianie informację nt. autokarów znajdujących się 
na terenie parkingu i do kogo przynależą.  

 Na terenie parkingu może znajdować się maksymalnie (łącznie) 5 autokarów.  
 

       K A N C L E R Z  
       Akademii Muzycznej w Gdańsku 
  
 mgr Piotr Żerko 


