
Zarządzenie Nr 30/2018/2019 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc parkingowych na terenie 

parkingu niestrzeżonego przy ul. Ogińskiego 1 w Bydgoszczy 

  

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) 

 

 

§ 1 

Wprowadzam do stosowania Regulamin korzystania z miejsc parkingowych na terenie 

parkingu niestrzeżonego przy ul. Ogińskiego 1 w Bydgoszczy, stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

  

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  

  

  

  

Rektor  

  

          prof. dr hab. Jacek Woźny  

  

  

  

  

  

 



Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 30/2018/2019  

Rektora UKW 

 z dnia 25 kwietnia 2019  r.  

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC PARKINGOWYCH NA TERENIE 

PARKINGU NIESTRZEŻONEGO PRZY UL. OGIŃSKIEGO 1 W BYDGOSZCZY 

§ 1 

Przepisy ogólne 

 

1. Na terenie zlokalizowanym przy ul. Ogińskiego 1, przyległym do Muzeum Dyplomacji i 

Uchodźstwa Polskiego UKW dostępne są miejsca parkingowe. 

2. Zarządcą parkingu jest  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (adres: J.K. Chodkiewicza 30, 

85-064 Bydgoszcz). 

3. Korzystanie z parkingu możliwe jest przez osoby uprawnione na zasadach określonych 

niniejszym regulaminem. 

4. Parking przy ul. Ogińskiego 1 jest czynny we wszystkie dni tygodnia w godzinach 6.00-

22.00. 

5. Parking wyposażony jest w monitoring. 

6. Każdy użytkownik poprzez wjazd na teren parkingu akceptuje warunki niniejszego 

regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

§ 2 

Warunki korzystania z parkingu 

 

1. Uprawnionymi do korzystania z parkingu przy ul. Ogińskiego 1 są w szczególności 

pracownicy i studenci UKW, a pozostałe osoby po uzyskaniu zgody Kanclerza UKW. 

2. Parkowanie samochodów przez pracowników i studentów UKW odbywa się na podstawie 

obowiązującej karty wjazdowej. 

3. Korzystanie z miejsc parkingowych przez osoby niebędące pracownikami lub studentami 

UKW odbywa się według stawek negocjowanych. 

4. Pojazdy pozostawione na parkingu po godzinie 22.00 będą z niego usuwane na koszt i 

ryzyko ich użytkowników. 

5. W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy 

sąsiadujące, nie stwarzając dla nich utrudnień w korzystaniu z parkingu. 

6. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być odpowiednio zabezpieczony przez jego 

użytkownika. 

7. UKW nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie 

parkingu pojazdów, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie 

parkingu znajdujące się w pojazdach, jak i poza nimi. 

8. Pozostawienie pojazdu na parkingu nie ma znamion zawarcia umowy przechowania w 

znaczeniu nadanym jej przez Kodeks cywilny. Elementy ogrodzenia parkingu mają na celu 

wyłącznie uniemożliwienie korzystania z parkingu przez osoby nieuprawione. 

9. UKW zastrzega sobie prawo czasowego zamykania parkingu lub jego części z powodu 

imprez oraz uroczystości organizowanych przez Uniwersytet.  

10. Postanowienia niniejszego regulaminu nie obowiązują kierujących pojazdami służb 

ratowniczych, biorących udział w akcjach ratowniczych. 



§ 3 

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa 

1. Parking przy ul. Ogińskiego 1 jest strefą ruchu w rozumieniu ustawy „Prawo o ruchu 

drogowym” i obowiązują na nim przepisy Kodeksu Drogowego. 

2. Na terenie parkingu dozwolone jest poruszanie się pojazdami z prędkością do 5 km/h. 

3. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na parking pojazdów przewożących materiały 

niebezpieczne, w szczególności: łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz podobnego rodzaju. 

4. Na terenie parkingu zabronione jest:  

a) zatrzymywanie się na drogach dojazdowych i pożarowych,  

b) pozostawianie pojazdów z uruchomionym silnikiem, 

c) prowadzenie pojazdów bez odpowiedniego oświetlenia, 

d) palenie wyrobów tytoniowych oraz używanie otwartego ognia, 

e) dokonywanie napraw pojazdów, 

f) mycie pojazdów, 

g) wymiana cieczy chłodzącej, paliwa lub oleju,  

h) parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami (np. paliwowym, olejowym, 

hydraulicznym lub innym), 

i) przebywanie osób nieupoważnionych,  

j) zaśmiecanie terenu.  

5. Dzieci mogą przebywać na terenie parkingu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 

6. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone UKW lub osobom 

trzecim na terenie parkingu. 

7. UKW ma prawo obciążyć użytkownika parkingu kosztami naprawy, jeżeli konieczność 

usunięcia powstałych szkód została spowodowana działaniem lub zaniechaniem 

użytkownika. 

8. Użytkownicy parkingu zobowiązani są do:  

a) zapoznania się z przepisami niniejszego Regulaminu i jego przestrzegania,  

b) przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych,  

c) realizowania poleceń porządkowych pracowników UKW,  

d) zachowania na terenie parkingu czystości. 

9. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone UKW lub osobom 

trzecim na terenie parkingu na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

10. Regulaminu korzystania z miejsc parkingowych na terenie parkingu niestrzeżonego przy 

ul. Ogińskiego 1, zarządzanego przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

jest dostępny na stronie https://www.ukw.edu.pl/akty-prawne/ 

11. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać do Działu 

Administracyjno-Gospodarczego UKW pod nr tel. 52 34 19 365 lub na e-mail: 

dag@ukw.edu.pl. 

https://www.ukw.edu.pl/akty-prawne/

