
O Nas

Prawne Rozwiązania  Parkingowe to przedsiębiorstwo zajmujące się  kompleksową
obsługa  parkingów w zakresie  utrzymania  prawidłowości  parkowania  na terenach
prywatnych i dzierżawionych. 

Spółka  chroni  przestrzeń  parkingową  i  rozwiązuje  problematykę  związaną
z wykorzystywaniem miejsc  postojowych/parkingowych przez osoby niewłaściwe.
Często  z  takim problemem borykają  się  centra  handlowe,  stacje  benzynowe  czy
wspólnoty mieszkaniowe, których to parkingi, ogólnie dostępne, często położone są
w miejscach, gdzie zapotrzebowanie na parkowanie stale rośnie. 

Profesjonalizm 
     
Jesteśmy elastyczni  i otwarci na potrzeby Klienta, przy tym nie stosujemy żadnego
przymusu  bezpośredniego  jakim  jest  blokada  na  koło.  Liczy  się  kontrahent  jak
i parkujący, który narusza zasady funkcjonowania parkingu. 

Spółka  daje  możliwość dokonania  samodzielnego  wyboru  osobie  parkującej.
Ponadto,  duża  treść  tablic  widoczna  dla  kierowcy  oraz  oznakowanie  naziemne,
pozwala  dostrzec  tablice,  opłatę  za  najem miejsca  oraz  powstałą  strefę  płatnego
parkowania. 

Brak żądania płatności na miejscu od użytkownika naruszającego zasady parkowania,
wydłużony termin oraz możliwość złożenia wyjaśnień i anulowania powstałej opłaty. 



Już  sam  montaż  tablic pozwala  osiągnąć  oczekiwaną  skuteczność
i przepustowości parkingu. Renoma jaką zdobyliśmy  na  ponad 560 obsługiwanych
obiektach w całej Polsce, sprawia że coraz mniej osób narusza zasady parkingów. 

Logistycznie  jesteśmy  w  stanie  rozwiązać  problematykę  parkingów w  każdym
miejscu w kraju. 

Nie dajcie się namówić na drogie zapory i systemy, a przede wszystkim parkometry,
które tak naprawdę nie powodują zbyt dużej zmiany jeśli chodzi o dostępność miejsc.
Jak zauważyliście Państwo na zdjęciu poniżej,  zgłaszają się do nas wspólnoty czy
spółdzielnie, które z rozwiązań zapór skorzystali a nie przyniosło to oczekiwanego
skutku. Zawsze musi być ktoś z zewnątrz, kto nadzoruje porządek i na pewno nie
zrobi tego za Was maszyna. 

Organy ścigania przyjmując zawiadomienia
i wydając wyroki w sprawach o wyłudzenie,
przyznając  nam jasną  aprobatę,   sprawiają
tym,  że  możemy  być  skutecznym
zewnętrznym  środkiem  zapobiegania
naruszeń waszych własności.

Co najważniejsze, tylko zgodnie z prawem
i  zasadami  współżycia  społecznego,
działamy tak by wzbudzić poczucie winy u
kierowcy  a  przede  wszystkim  zaufanie
i  logikę  działania,  i  tylko  przeciwko
kierowcom  naruszającemu  ustalone  przez
Was zasady parkowania. My edukujemy właśnie takich kierowców po przez  zdobytą
wiedzę  i  doświadczenie,  rejestrowanie  zachowań  i  zbieranie  materiałów
dowodowych. 

Jak działamy 
   
        Na wjeździe do posesji umieszczamy specjalne tablice informacyjne ze wzorem
znaku D-18 (czyli P), co powoduje rozpoznanie przez kierowcę, iż powyższa treść
dotyczy  parkowania.  Na  tablicach  znajdują  się  bowiem  informacje  o  opłacie,
zasadach oraz konsekwencjach za ich złamanie przez kierowcę parkującego. 

W przypadku parkowania w miejscach zabronionych i  nie  dozwolonych możemy
pobrać opłatę, jeśli jest ona uwzględniona  w taryfie lub regulaminie.

Stale  kontrolujemy  obiekty  dzięki  naszym  parkingowym,  często  przy  użyciu
oznakowanych samochodów monitorujących, które poświadczają, że parkingi nie są
pozostawiane bez opieki. 



SPÓŁDZIELNIE/WSPÓLNOTY: (przykład tablica „a”)
Tablice informacyjne zawierają treść,  iż na terenie obiektu parkowanie bez opłaty
może odbyć się, jeśli kierowca posiada stosowne upoważnienie.
W przypadku jego braku, kierowca pojazdu obciążany jest kwotą 100 PLN za najem
miejsca parkingowego. Mieszkańcy i ich goście mogą wtedy korzystać swobodnie z
posesji, chyba ze ilość miejsc ogranicza parkowanie pojazdów dodatkowych, czyli
gości/internatów. Wszystko zależy od wielkości  obiektu i jego przeznaczenia. 

PUNKTY USŁUGOWE: (przykład tablica „b”)
Zazwyczaj  treść  zasad  określana  jest  w  taki  sposób,  aby  w pierwszej  kolejności
kierowca wiedział, że parking jest dostępny tylko dla klientów przebywających na
jego  terenie.  Opuszczenie  obiektu  handlowego  i  udanie  się  w  innym  kierunku
oznacza  zgodę  kierowcy na  obciążenie  go  świadczeniem w kwocie  100  PLN za
najem miejsca parkingowego. Biorąc pod uwagę wizerunek takich miejsc, kierowca
po otrzymaniu wezwania do zapłaty, czyli protokołu nałożenia opłaty, może wykazać
zainteresowanie  oraz  zrozumienie  dla  powyższych  usług  i  udać  się  do  miejsca,
w  którym  znajduje  się  szczegółowy  regulamin  który  z  kolei  określa  kto  po
otrzymaniu opłaty jest zwolniony z niej. W wielu przypadkach zwalnia z opłaty za
parking  zrobienie  zakupów  za  określoną  kwotę  i  odwołanie  się  do  spółki
zarządzającej  parkingiem.  Wtedy  zwykle  opłaty  są  anulowane.  Kierowca  zostaje
pouczony,  a  takie  elastyczne  podejście  powoduje  ze  punkt  usługowy nie  traci  na
wizerunku i zyskuje równowagę między klientem a chętnymi tylko do parkowania. 



PROTOKÓŁ NAŁOŻENIA OPŁATY PARKINGOWEJ

Parkingowy  po  ustaleniu  i  zarejestrowaniu  naruszenia  zasad  przez  kierowcę,
przystępuje do czynności wypełnienia protokołu, czyli  nałożenia opłaty parkingowej
oraz  wykonania  zdjęć  dowodowych  wraz  z  materiałem  video,  w  przypadku
zaparkowanego  pojazdu  bez  stosowanego  upoważnienia  lub  wbrew  określonym
zasadom.  Protokół  ten  pozostawiany  jest  za  szybą  samochodu  kierowcy,  który
naruszył zasady obowiązujące na parkingu/obiekcie.  
Z powyższego dokumentu kierowca dowiaduje się,  iż  doszło do naruszenia  przez
niego  zasad  i  w  związku  z  zaistniałą  sytuacją  został  obciążany  opłatą  za  najem
miejsca parkingowego, płatnego 100 PLN przelewem na na konto spółki w terminie 7
dni. 

Ponadto  każdemu  kierowcy  przysługuje  prawo  do  odwołania  się  i  wyjaśnienia
zaistniałej sytuacji w terminie 3 dni. Ci kierowcy którzy okażą zrozumienie i wykażą
zainteresowanie,  mogą  liczyć  na  anulowanie  opłaty  parkingowej,  również
w przypadkach trudnej sytuacji materialnej, bądź problemów zdrowotnych. Wszystko
zależy tak naprawdę od kierowcy. To oni dokonują wyborów, a jako licencjonowani
kierowcy, są zobowiązani do zapoznania się z obowiązującymi zasadami panującymi
na obiekcie parkingowym.

Wszyscy  Ci  którzy  wyrzucili  protokół,  bądź  nie  skontaktowali  się  ze  spółką,
otrzymują wezwanie na Policję z tytułu wyłudzenia  najmu miejsca parkingowego
art121.2  KW. W następstwie  policja  ustala  właściciela  bądź  kierowcę  i  z  urzędu
przesyła wniosek  o ukaranie i zapłatę  na rzecz pokrzywdzonej spółki świadczenia
określonego  w taryfie, regulaminie i na tablicach informacyjnych. 
Spółka przystępuje do zawiadomienia jako oskarżyciel posiłkowy i tym samym żąda
naprawienia  szkody  w  kwocie  300  PLN,  o  czym  również  kierowca  został
poinformowany przed przystąpieniem do umowy adhezyjnej. 

Umowa adhezyjna (inaczej umowa przystąpienia) - parkujący kierowca pojazdem,
składa wówczas oświadczenie woli i przystępuje do zobowiązującego go świadczenia
na rzecz spółki. Umowa adhezyjna to rodzaj umowy, w której najważniejsze warunki
określa jeden z kontrahentów, zazwyczaj ekonomicznie silniejszy, często występujący
w pozycji „monopolistycznej”, drugi natomiast, może je zaakceptować i przystąpić
do umowy lub zrezygnować z jej zawarcia. Więcej w zakładce prawo. 

Wyobraźmy  sobie  jak  działa  nasz  system,  przede  wszystkim  tablica  i  protokół
odgrywają zasadniczą rolę, elastyczne podejście dla tych, którzy okazali zrozumienie
jak i sposób rozmowy, nikt nie założył blokady, nikt nie żąda zapłaty na miejscu za
jej  zdjęcie  czy  wyjazd  z  parkingu,  wszystko  zależy  od  kierowców  jaką  formę
wyjaśnień przyjmą i na jakim etapie zakończy się powstała sprawa, w wyniku ich
zachowania. 
Przykładowy protokół pozostawiany za wycieraczką przedniej szyby samochodów:  



PROTOKÓŁ NAŁOŻENIA OPŁATY PARKINGOWEJ___nr_____________ 
Sporządzony dnia __________________w _______________________________________________

PRAWNE ROZWIĄZANIA PARKINGOWE Sp z o .o. z siedzibą w Katowicach  :
Osoba nakładająca 
opłatę

Jan Kowalski 

zwaną dalej Usługodawcą, a
Imię i nazwisko *

Adres
*

Telefon * Nr dowodu 
tożsamości lub 
PESEL

*

zwanym(ą) dalej Kierowcą.  * wypełnić przy odwołaniu 
§ 1

1.    Kierowca oświadcza, iż jest właścicielem / użytkownikiem* poniżej opisanego pojazdu:

Marka
Model

Numer rejestracyjny
Rok 
produkcji

Kolor

* niepotrzebne skreślić

2. Usługodawca  oświadcza,  iż  w  dniu  dzisiejszym o  godzinie  __________  dokonał  nałożenia  opłaty
parkingowej na pojazd opisany wyżej.  Przyczyną nałożenia opłaty był  fakt,  iż  kierowca pozostawił
pojazd:   na  terenie  parkingu  płatnego   /   na  terenie  parkingu  płatnego  z  przekroczeniem  czasu
bezpłatnego  parkowania   /  na  terenie  parkingu  opuszczając  teren  obiektu  /   wbrew regulaminowi
parkowania. (parkingowe podkreśla do jakiego naruszenia doszło) 

3. Usługodawca oświadcza, iż  miejsce opisane wyżej było prawidłowo oznakowane przed wjazdem na
parking (dowód w postaci fotografii zdjęciowej), zaś kierowca przed pozostawieniem pojazdu został
uprzedzony zawartą na niej informacją, że parking jest płatny oraz że w razie pozostawienia pojazdu
zostanie  obciążony opłatą  za  najem miejsca parkingowego w kwocie  100 PLN płatną na rachunek
bankowy Usługodawcy w terminie 7 dni od dnia nałożenia opłaty, zaś w przypadku braku wpłaty w
ciągu  7  dni,  kierowca  zobowiązany  jest  uiścić  kwotę  300  PLN  tytułem opłaty  za  najem miejsca
parkingowego oraz za wykonanie dokumentacji fotograficznej miejsca zdarzenia i doręczenie pouczenia
o  konsekwencjach  nieprawidłowego  parkowania,  zgodnie  z  informacją  zamieszczona  na  tablicach
informacyjnych. W przypadku braku wpłaty czytaj poniżej pogrubionym drukiem. 

4. Kierowca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę swoich danych osobowych, wyłącznie
w celu wyegzekwowania zobowiązania o którym mowa w §1 ust. 3.

5. Każdemu kierowcy przysługuje prawo do odwołania się w terminie 3 dni od dnia nałożenia opłaty.
W tym celu należy odesłać wypełniony protokół  (*)i opisać zaistniałą sytuację. 
Odwołania należy kierować na adres:
Prawne Rozwiązania Parkingowe Sp. z o. o.    ul.  Warszawska 40/2a, 40-008 Katowice 
lub  drogą  elektroniczną  skanując  wcześniej  wypełniony  protokół  na  adres  e-mail:

prawne.rozwiazania.parkingowe@gmail.com  (więcej informacji pod adresem www.prp24.pl)
§ 2

Płatność za najem miejsca parkingowego dokonana zostanie  przelewem na  rachunek:
       Nazwa Konta:  Prawne Rozwiązania Parkingowe  Sp. z o. o. 

        Numer Konta: 55 1050 1298 1000 0090 3058 1293 
                           Prosimy zatytułować wpłatę numerem rejestracyjnym pojazdu. 

        Możesz  również  zapłacić  skanując  kod  QR  lub  z  zakładki  strony
prp24.pl/zaplac

Kierowca został poinformowany przez Usługodawcę, iż w razie braku uiszczenia opłaty parkingowej,
sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego o zapłatę 300 PLN, oraz Usługodawca
złoży  zawiadomienie  na  Policję   o  popełnieniu  przez  Kierowcę  wykroczenia  określonego
w art. 121 § 2 kodeksu wykroczeń.                                              

  _________________________
                             podpis wystawiającego 

mailto:prawne.rozwiazania.parkingowe@gmail.com


DLACZEGO MY?

Zarządzający  firmą  ma  ogromne  wieloletnie  doświadczenie  w  zakresie  usług
parkingowych. Doświadczenie, które nabywane przez lata na salach sądowych i w
zgłębianiu tematu rozumowania problematyki związanej z działalnością parkingową,
pozwoliło  na  stworzenie  najlepszych  rozwiązań  dla  naszych  Klientów.
Dopasowaliśmy  usługi  w  taki  sposób,  że  jako  spółka  Prawne  Rozwiązania
Parkingowe,  nie  przegraliśmy  żadnej  sprawy  w  zakresie  wyłudzenia  przez
kierowców najmu miejsc parkingowych. Doskonale wiemy, jak ważny dla Państwa
jest wizerunek i chęć zdobywania, a nie odstraszania klientów. 

Wiemy  jak  konstruktywnie  i  kompetentnie  rozmawiać  z  ludźmi.  Przechodzimy
szkolenia z zakresu prawa jak i psychologii, tak by każdemu zrozumiale wyjaśnić, że
misją firmy to nie tylko chronić przestrzeń parkingową naszych kontrahentów, ale
przede wszystkim, dać pewien ruch społeczny i poczucie bezpieczeństwa i prawa do
swojej własności. Nie stworzyliśmy się tylko po to, by zarabiać pieniądze na czyjejś
krzywdzie,  dostrzegliśmy poważny problem społeczny, z którym policja czy straż
miejska  sobie  nie  radzi  bez  naszej  pomocy,  to  my  dajemy  zapewnienie  Państwu
wyważenia swoich praw własności  i  zapobieganiu  naruszania waszych obiektów,
przez kierowców niewłaściwych, czy parkujących wbrew ustalonym zasadom. 

Pamiętajcie, dostępność miejsc parkingowych na waszych posesjach to ważny aspekt
związany z zyskaniem klienta i powstawaniem większych zysków. 

Mylące jest stwierdzenie iż takie usługi odstraszają klientów. W gruncie rzeczy ze
wszystkim  trzeba  się  obyć,  jeśli  ktoś  obsługuje  parking  na  wysokim  poziomie
z odpowiednim podejściem, to kontrahenci i klienci będą zawsze zadowoleni. 

Sami  klienci  dostrzegą  potencjał  i  potrzebę  takich  usług,  nawet  Ci  którzy
w przenośni, stali się naszymi ofiarami i otrzymali protokół. 

Wiemy to z doświadczenia uzyskanego na przełomie 10 lat pracy w tej branży. 

Często  zapory  i  pobór  opłat  sprawia,  że  parkingi  dalej  są  zapełnione,  wcale  nie
rozwiązują  problemu,  wręcz  odwrotnie  dziś  ludzie  pędzący  w pośpiechu  szukają
każdego  miejsca  do  zaparkowania  mimo  opłat,  dopiero  spora  opłata  i  elastyczne
podejście  może  wyedukować  w  Polsce   pewien  strach  wśród   kierowców  przed
nadużyciami do jakich dochodzi. 

Ponadto warto zaznaczyć, że jako klienci chętni zrobienia zakupów czy zatankowania
pojazdu, wybieramy zwykle miejsca bardziej dostępne, takie które przyciągają swoją
dostępnością i otwartością. Widząc zapełniony parking, narzuca nam się świadomość
iż nie dość ze możemy mieć problem z parkingiem to w kasach również są spore
kolejki. 



Zastanówmy  się  więc,  czy  wjedziemy  na  parking  zapełnionego  dyskontu
spożywczego,  gdy  widzimy  przejeżdżając  swoimi  samochodem,  brak  dostępnych
miejsc, większość z Was zrezygnuje, nikt nie lubi dziś tracić czasu. 
Stać w kolejkach czy szukać parkingu, my to wiemy, ponieważ wiemy jak często
dochodzi do naruszeń na innych obiektach, zdarzają się kierowcy którzy świadomie
parkują tłumacząc że po prostu muszą :)  

Gorąco zachęcamy do współpracy 

Zapewnimy  Państwu  w  ramach  niewielkiego  abonamentu  stałą  i  kompleksową
obsługę.  Przepustowość  parkingu  i  koniec  z  nielegalnym  parkowaniem  już
w  pierwszych  dniach  rozpoczęcia  czynności  pouczeniowo  –  informacyjnych,  dla
kierowców nierespektujących obowiązujące zasady. 

* w cenę abonamentu wchodzą następujące działania:
- przygotowanie obiektu/parkingu do realizacji (regulaminy,treść tablicy będzie 
dopasowana do problematyki z którą boryka się parking).
- montaż tablic, wydanie upoważnień mieszkańcom.
- poinformowanie Komendy Policji o prowadzonych czynnościach na parkingu celem
wsparcia w sprawach dot. zawiadomień z tytułu wyłudzeń przez kierowców miejsc 
parkingowych.

 obsługa prawna i pełna odpowiedzialność w tym zakresie. 
- wprowadzenie opłat dla kierowców niestosujących się do zasad panujących na 
terenie parkingu.
- kontrola parkingu w zakresie zgodności parkowania przez nasze patrole 24h/6 
(wykluczając niedziele i Święta).
- konsultacje na każdym etapie podejmowanych działań - roczny raport z interwencji.
- monitorowanie i fotografowanie parkingu.
telefoniczne przyjmowanie zgłoszeń o anulacjach 24h/7
 (dot. usługi standard - spółdzielnia/wspólnota oraz mieszkańcy posiadają możliwość 
upoważniania gości po przez wysłanie sms z numerem rejestracyjnym pojazdu) 
(usługa premium różni się tym, iż na terenie parkingu mogą parkować osoby tylko ze 
stosownym upoważnieniem wydanym przez spółkę).
- nielimitowana ilość interwencji.
- elastyczność w stosunku do nałożonych opłat.
- wspólna inicjatywa dotycząca przekazania środków pieniężnych na cele 
charytatywne z tytułu części zasądzonych opłat.
- holowanie pojazdów niedokonujących zapłaty w tym wraków.

Cennik usług  nie jest wygórowany: 

Abonament za obsługę, dopasowany do waszych potrzeb. 
Abonament to niewielka opłata, za elastyczność w stosunku do nakładanych opłat. 
Kontrahent może anulować każdą opłatę!



- Posesja do 10 samochodów – opłata miesięczna 30 PLN netto
 (podjazdy garaże, miejsca indywidualne)
- Posesja do 50 samochodów – opłata miesięczna 50 PLN netto 
 (sklepy, stacje przychodnie, apteki, wspólnoty, spółdzielnie, biura, punkty usługowe)
- Posesja do 100 samochodów- opłata miesięczna 100 PLN netto                                 
(centra handlowe, targowiska i innych punkty o dużej powierzchni parkingowej). 



Przygotowanie i zarządzanie obiektami. 
Ważącym elementem  naszego  działania  jest  spora  informacja  przed  wjazdem na
posesje, oraz linia oddzielająca granice działki, czasem stosujemy progi zwalniające
przed tablicami, w przypadku dużego centrum, kierujący wówczas pojazdem, przed
progiem musi zwolnić i przeczytać iż jest zwolniony z opłaty, jeśli uda się do sklepu. 

Dlatego  tez,  na  poczet  każdego  obiektu  na  wjeździe  do  posesji  umieszczamy  na
Państwa koszt Tablice informacyjne, w zależności od szerokości drogi wjazdowej: 

Jeśli wjazd nie przekracza 3 m szerokości stosujemy tablice 90/60cm, 
jeśli wjazd do posesji jest szerszy niż 3 m stosujemy duże tablice 120/90 cm. 
Tablice posiadają 2 letnią gwarancje związaną ze zniszczeniami, ale nie kradzieżą!

KOSZT TABLIC: 
- 1sztuka 90/60cm 300 PLN 
- 1sztuka 120/90cm 550 PLN
Jeśli nie posiadacie Państwo słupka to jego montaż wynosi 169 PLN 
W zależności od ilości wjazdów do posesji tyle  potrzebnych tablic informacyjnych,
jeśli  występuje  parking  lub  droga  z  jednym  kierunkiem  to  na  końcu  stosujemy
tabliczkę  z informacją Koniec Parkingu Płatnego 

Upoważnienia dla kontrahentów oraz ich kolportaż: 
Kompleksowo  od  dnia  powierzenia  nam  obiektu,  przygotowujemy  informujemy
wszystkich o zawarciu umowy i nadzorowaniem parkingu. Wykonujemy dla Państwa
wszystko do a do z, od montażu tablic, malowania linii granicznych, przygotowanie
treści regulaminów a nawet kolportaż upoważnień dla użytkowników. 

KOSZT UPOWAŻNIEŃ  
-1 sztuka upoważnienia 6 PLN netto z laminowaniem. 
-1 sztuka laminowane naklejki na szybę 3 PLN
lub 1000 sztuk krawatów wieszanych na lusterka, za 700 PLN netto bez laminowania
ale z zabezpieczeniem i kodem QR.  

Upoważnienia są wydawane albo na mieszkanie albo indywidualnie na samochód. 
Każdy mieszkaniec jeśli nie narusza zasad może upoważnić gościa lub interesanta. 



Krawaty/zawieszki na lusterka, praktyczne, można
przewieszać między pojazdami. 



Monitoring i Patrole 
Obsługujemy obiekty przez 24h/7 dni w tygodniu. 
Nie obsługujemy tylko w święta. 
Monitorujemy  obiekty  handlowe  po  przez  pojazdy  monitorujące  wyposażone  w
sprzęt rejestrujący celem obserwacji zachowań kierowców i rejestracji nadużyć. 

Prawne aspekty naszej działalności i PRAWO 

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka świadczy usługi w
zakresie utrzymania prawidłowości parkowania na parkingach prywatnych.

Spółka Prawne Rozwiązania Parkingowe, działając z upoważnienia Zarządcy
nieruchomości na podstawie zawartej z nim umowy dokonuje oznakowania

terenu umieszczając tablice informacyjne oraz Regulamin. Zgodnie z
Regulaminem kierowca, który pozostawia pojazd w oznakowanym przez Spółkę

parkingu, winien uiścić opłatę za najem miejsca, bowiem zawiera ze Spółką
umowę adhezyjną, zobowiązującą go do świadczenia na rzecz pokrzywdzonych

czynszu najmu.

Zgodnie z art. 60 k.c. z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola
osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde



zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym
również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).

Tym samym pozostawienie pojazdu w oznakowanym parkingu może być
traktowane jako zawarcie umowy, której warunki określone są na tablicach

informacyjnych oraz Regulaminie. W przypadku dobrowolnego podania danych
osobowych, w razie odmowy zapłaty przez kierowcę, świadczenie jest

dochodzone na drodze cywilnoprawnej.

W przypadku zaś odmowy podania danych osobowych, Spółka kieruje do
właściwej miejscowo jednostki Policji zawiadomienie o wykroczeniu

z  art. 121 § 2 k.w. Zgodnie z art. 121 § 2 k.w. karze aresztu, ograniczenia
wolności albo grzywny podlega, kto bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza

pożywienie lub napój w zakładzie żywienia
zbiorowego, przejazd środkiem lokomocji należącym do przedsiębiorstwa

niedysponującego, karami pieniężnymi określonymi w taryfie, wstęp na imprezę
artystyczną, rozrywkową lub sportową, działanie automatu lub inne podobne

świadczenie, o którym wie, że jest płatne.

Biorąc pod uwagę nakreślony stan faktyczny uznać należy, że kierowca
parkujący na oznakowanym przez Spółkę terenie, nie mając zamiaru uiszczenia
świadczenia na rzecz Spółki narusza powołany wyżej przepis, bowiem świadomy

tego, że parkuje pojazd w miejscu płatnym, co obliguje go do uiszczenia
świadczenia na rzecz Spółki, mimo wszystko parkuje pojazd w tym miejscu bez
zamiaru uiszczenia świadczenia. Na brak zamiaru uiszczenia świadczenia przez

sprawcę opisanego wyżej wykroczenia wskazuje fakt, iż pomimo wyraźnego
oznakowania miejsca, tj. znaku zakazu parkowania oraz tablicy informacyjnej

wraz z regulaminem, sprawca parkuje pojazd w tym miejscu, odmawiając
następnie uiszczenia świadczenia należnego Spółce. Jest przy tym pewne, że

sprawca za każdym razem wie, że świadczenie jest płatne, bowiem
umiejscowienie i rozmiar tablicy informacyjnej uniemożliwia jego

niedostrzeżenie.

Powyższe jest zgodne z poglądem Sądu Najwyższego wyrażonym w uzasadnieniu
postanowienia z dnia 29 września 2004 r. (I KZP 21/2004; Prokuratura i Prawo -

dodatek 2005/1 poz. 7).

Powyższą interpretację podzielają Sądy wydając wyroki nie tylko nakazowe w
sprawach z art. 121§ 2 k.w. kierowanych przez Policję z zawiadomienia Spółki.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi Regulaminami wprowadzonymi przez
Spółkę pozostawienie pojazdu na parkingu bez stosownego upoważnienia, lub

wbrew zasadom określonym na tablicy powoduje konieczność uiszczenia opłaty
parkingowej za najem miejsca parkingowego w kwocie 100 zł. Opłatę należy

uiścić w terminie do 7 dni. Brak płatności w terminie 7 dni powoduje
konieczność uiszczenia opłaty za najem miejsca parkingowego oraz

sporządzenie i wydanie dokumentacji fotograficznej wraz z pouczeniem w
kwocie 300 zł.



Regulacje prawne

Art.  140  kc  stanowi  pierwszą  i  podstawową  normę  określającą  uprawnienia
właściciela:  "W  granicach  określonych  przez  ustawy  i  zasady  współżycia
społecznego  właściciel  może,  z  wyłączeniem  innych  osób,  korzystać  z  rzeczy
zgodnie  ze  społeczno  -  gospodarczym  przeznaczeniem  swego  prawa,  w
szczególności  może  pobierać  pożytki  i  inne  dochody  z  rzeczy.  W  tych  samych
granicach może rozporządzać rzeczą". Nie ma uzasadnienia, dla którego właściciele
dowolnych powierzchni parkingowych mieliby biernie akceptować naruszanie przez
osoby trzecie ustalonego przez nich regulaminu i zasad dotyczących korzystania z
miejsc  parkingowych.  Takie  prawo  właściciela  jest  zapisane  w   Art.  222  §2  kc:
„Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie
właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie
o  przywrócenie  stanu  zgodnego  z  prawem  i  o  zaniechanie  naruszeń.”
oraz  Art.  344  §1  kc:  „Przeciwko temu,  kto  samowolnie  naruszył  posiadanie,  jak
również  przeciwko  temu,  na  czyją  korzyść  naruszenie  nastąpiło,  przysługuje
posiadaczowi  roszczenie  o  przywrócenie  stanu  poprzedniego  i  o  zaniechanie
naruszeń. Roszczenie to nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności
posiadania ze stanem prawnym, chyba że prawomocne orzeczenie sądu lub innego
powołanego do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego stwierdziło,
że stan posiadania powstały na skutek naruszenia.” Sposób egzekucji tego prawa jest
opisany  w  Art.  343  §2  kc:  „Posiadacz  nieruchomości  może  niezwłocznie  po
samowolnym naruszeniu posiadania przywrócić własnym działaniem stan poprzedni;
nie wolno mu jednak stosować przy tym przemocy względem osób. Posiadacz rzeczy
ruchomej,  jeżeli  grozi  mu  niebezpieczeństwo  niepowetowanej  szkody,  może
natychmiast  po  samowolnym  pozbawieniu  go  posiadania  zastosować  niezbędną
samopomoc w celu przywrócenia stanu poprzedniego.” Sprawę egzekucji należności
za  czynności  odholowania  nielegalnie  pozostawionego  pojazdu  rozwiązujemy
poprzez  zatrzymanie  auta  do  momentu  uregulowania  należności  za  czynności
holowania.  Takie  prawo  gwarantuje  Art.  461  §1  kc:  „Zobowiązany  do  wydania
cudzej  rzeczy  może  ją  zatrzymać  aż  do  chwili  zaspokojenia  lub  zabezpieczenia
przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz oraz roszczeń o naprawienie
szkody przez rzecz wyrządzonej (prawo zatrzymania).”

Podsumowując,  zarządca  dróg  osiedlowych  jakim  jest  np.  Prawne  Rozwiązania
Parkingowe  jest w pełni umocowany do przeprowadzenia czynności porządkowych,
czyli  nałożenia  opłaty  lub  odholowania  pojazdów  nie  stosujących  się  do  zasad
panujących  na  danym  parkingu.  Realizujemy  wolę  właścicieli  powierzchni
parkingowych,  przy  zachowaniu  należytej  staranności  w  celu  poinformowania
wszystkich zainteresowanych o obowiązujących regułach. Czynności odholowywania
są wykonywane z najwyższą starannością, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa,
po  uprzednim  upewnieniu  się,  czy  odholowanie  jest  adekwatną  reakcją  na
nieprawidłowe parkowanie, do stopnia naruszenia obowiązujących reguł. Powyższe
działania  odnoszą  się  również  do  czynności  nałożenia  opłaty  za  zaparkowanie
pojazdu  wbrew zasadom ustalonym przez  właściciela.  Zainteresowanym jesteśmy
gotowi dostarczyć w ofercie  pełne rozwiązania prawne umożliwiające przywrócenie



porządku  na  parkingach  na  terenach  prywatnych  (centrach  handlowych,  stacjach
benzynowych) tylko po wcześniejszych oględzinach danego obiektu.

Wyroki Sądowe 
Zainicjowaliśmy 1000 zawiadomień na Policje i spraw sądowych za rok 2015/2016,
w obecnej chwili cały czas przybywa parkingów i spraw sądowych w całej Polsce 
(patrz galeria wyroków).

Współpracujemy z wieloma kancelariami pranymi oraz wybitnymi doktorami prawa
cywilnego.  



Wyroki oraz  treści orzeczeń możemy udostępnić indywidualnie



Referencje 
 
Możemy  pochwalić  się  bogatymi  referencjami  np.  od  strony  szanowanego  Pana
Europosła Marka Plury, w kwestii  przekazywania części  zasądzonych środków na
cele  charytatywne.  Pan  Marek  wspiera  nas  mentalnie  w  zakresie   rozumowania
dostępności  parkingów  dla  osób  niepełnoprawnych,  szczególnie  w  centrach
handlowych o niskim podłożu czy przy braku zaopatrzenia w windy, Jesteśmy  w
stanie pochwalać się indywidualnie referencjami z 500 obiektów, które obsługujemy.
Jest  to  dla  nas  sporym osiągnięciem.  Prosimy pamiętać,  misją  firmy jest  chronić
przestrzeń parkingową oraz drogi wewnętrzne, pożarowe, w myśl bezpieczeństwa jak
i powstałych zasad a przy najmniejszym obciążeniu społecznym.  





Nasze Wartości:

 kompleksowa obsługa 
 wysoka jakość świadczonych usług 
 nowatorskie rozwiązania  
 innowacyjne rozwiązania techniczne i informatyczne 
 wykwalifikowany personel 
 duża dyspozycyjność 
 słuszność działania  
 elastyczność 
 wysoka kultura osobista 

     Poniżej przedstawiamy efekt działania samych tablic informacyjnych z naszym
logiem na centrach handlowych w przypadku miejsc dla osób niepełnosprawnych: 

BEZ ŚRODKA PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO JAKIM SĄ
BLOKADY NA KOŁA, TERMIN ZAPŁATY 7 DNI, MOŻLIWOŚĆ

ODWOŁANIA SIĘ PRZEZ KIEROWCĘ, WYSOKA
SKUTECZNOŚĆ PRZY NAJMNIEJSZYM OBCIĄŻENIU

SPOŁECZNYM 

BEZ NEGATYNEGO WYDŹWIĘKU MEDIALNEGO JAK I SPOŁECZNEGO

GWARANCJA ZADOWOLENIA i ZYSKÓW !!!



Odwołania i zasady 
Każdemu kierowcy przysługuje prawo do odwołania się i wyjaśnienia zaistniałej

sytuacji. Odwołania dokonujemy do 3 dni od dnia nałożenia opłaty, po tym terminie,
opłata nie może być anulowana. 

Odwołanie po przez e-mail: 
W odwołaniu  należy  wyjaśnić  zaistniała  sytuacje,  opisać  zdarzenie  i  zwrócić  się
z prośbą o anulowane opłaty, do tego załączamy zdjęcie wypełnionego protokołu,
termin odpowiedzi jest zwykle do 7 dni roboczych i wstrzymuje proces zapłaty, po
odpowiedzi jeśli decyzja jest negatywna termin zostaje wydłużony o kolejne 3 dni. 

Jeśli  odwołania dokonujemy  standardowa drogą pocztową  należy dokonać zapłaty
i czekać na decyzje, jeśli opłata zostanie anulowana do 28 dni zwrócimy pieniążki. 

Zasady współżycia społecznego

-   termin  prawniczy  oznaczający  minimum  powszechnie  przyjmowanych  zasad
poprawności i uczciwości w relacjach z innymi osobami. Jeżeli osoba parkująca swój
samochód  na  właściwie  oznakowanym  terenie  prywatnym,  narusza  regulamin
korzystania  z   obiektu  parkingowego,  to  tym  samym  łamie  zasady  współżycia
społecznego.

Monitoring i regulacje 

Korzystający  z  obiektów  wyraża  zgodę  na  monitorowanie  jego  osoby,  o  czym
również został powiadomiony informacją na tablicach przed wjazdem. 

Wizerunek osób nie jest wykorzystywany  ani  w żaden sposób przetwarzany, chyba
że  osoba  parkująca  dokonała  naruszenia  zasad  parkingu,  wówczas  zgodnie
z  rozporządzeniem  RODO  z  dnia  25  maja  2018  roku,  jak  potwierdził  sam
Maciej  Kawecki,  dyrektor  Departamentu  Zarządzania  Danymi  Ministerstwa
Cyfryzacji,  zawsze jednak musimy pamiętać o tym, że monitoring wizyjny może być
wykorzystywany  w określonych celach. Jeżeli monitorujesz po to, żeby zapewnić
bezpieczeństwo  osób,  żeby  zapewnić  bezpieczeństwo  mienia,  żeby  chronić
tajemnice prawnie chronione,  wtedy monitoring w większości  przypadków będzie
dozwolony. 



Departament Zarządzania Ruchomościami
DZR LIMITED  - WINDYKACJA 
Departament  Zarządzania  Ruchomościami  zajmuje  się  holowaniem
i przetrzymywaniem pojazdów osobowych na zlecenie. 

DZR to oddzielna  organizacja  powstała  na potrzeby  usług związanych z  ochroną
przestrzeni parkingowych, którą wykonuje spółka 
Prawne Rozwiązania Parkingowe. 



Naszym  zadaniem  jest  odnalezienie  pojazdów,  za  które  nie  zostały  uregulowane
płatności parkingowe i odholowanie ich na specjalny zamknięty parking strzeżony
oraz  przetrzymanie  do  czasu  uregulowania  należności  za  zaległe  płatności
parkingowe, holowanie oraz przetrzymanie pojazdu. 

Nasza oferta dot. "zajęć ruchomych" skierowana jest również do : 

-  wierzycieli borykających się z problemami ściągnięcia wierzytelności od swoich
dłużników
-   urzędów  skarbowych,  gmin,  policji,  mających  trudności  z  egzekwowaniem
mandatów i kar 
-   zarządców  dróg  i  mostów  mających  problemy  z  egzekwowaniem  opłat
parkingowych
-  komorników
-  oraz innych podmiotów gospodarczych w tym firm windykacyjnych.

Nasze sposoby i rozwiązania dot. zajęć ruchomych pojazdów osobowych za które nie
dokonywano opłat parkingowych. 

Doskonale  rozumiemy  rozgoryczenie  co  niektórych,   niechęć  czy  negatywny
wydźwięk, niestety to najskuteczniejsza  forma prawna dot. odzyskiwania należności.

Bierzemy  100% odpowiedzialności  prawnej  za  prowadzone  czynności  holowania
przed właścicielem/użytkownikiem pojazdu zajętego. 

Wkrótce  udostępnimy  pierwsze  filmy  z  przeprowadzonych  czynności  holowania,
zgodnie z literą prawa i przy dyspozycji policji. 



Kontakt 
Kontakt telefoniczny. 
Biuro 32 355 87 76 
Zgłoszeniowy 24h - 508 182 099 
Prezes - 509 418 460 
DZR - windykacja 721 075 004 

E-mail :

Odwołania 
Prawne.Rozwiazania.Parkingowe@gmail.com 

Kontakt 
prp24.pl@gmail.com 

Sekretariat: 
prp.sekretariat@gmail.com 

Adresy: 

Siedziba spółki: 
Warszawska 40/2A 40-008 Katowice 

Baza: 
Rybacka 3 41-208 Sosnowiec 

Z nami można załatwić wszystko,  ale w spokoju i polubownie, nie trzeba naciskać
na  naszych  pracowników.  Otrzymałeś  protokół,  wezwanie  do  zapłaty  lub
odholowaliśmy  pojazd,  przeczytaj  uważnie  zarówno  treść  tablicy,  protokół,
wezwanie, lub dyspozycje holowania pojazdu z KMP tam wszystko wyjaśniliśmy. 

Zbędne  jest  grożenie  a  nawet  nacisk  telefoniczny  jeśli  DZR  na  nasze  zlecenie
odholowało pojazd. Również nie mamy na to wpływu. 

Ponadto wszystkie informacje są zawarte na naszej stronie, jeśli chcesz się z nami
skontaktować i zaczerpnąć informacji zachęcamy do rozmowy telefonicznej w dni
robocze od 8-15, jeśli z jakiś przyczyn nie możemy odebrać, na pewno oddzwonimy
w ciągu 24h. 

Z poważaniem 
Zespół PRP 
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