
Pismo okólne Nr 38/2012/2013 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 19 kwietnia 2013 r.  

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za parkowanie samochodów na niestrzeżonym 

parkingu UKW przy ul. Berwińskiego 1 w Bydgoszczy 

 
 Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej 

uczelni publicznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1533). 

 

ustalam 

 

następujące wysokości stawek za parkowanie samochodów na całodobowym 

niestrzeżonym parkingu UKW przy ul. Berwińskiego 1 w Bydgoszczy: 

 

I. Parkowanie samochodów w godz. od 6.00 do 22.00 

1. Studenci, doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych UKW -  2,50 zł za dzień 

2. Osoby niebędące pracownikami UKW: 

1) samochód osobowy/motocykl                 3,00 zł za godzinę, 

2) samochód dostawczy/bus                        7,50 zł za godzinę, 

3) samochód ciężarowy/autobus                  9,00  zł za godzinę, 

4) parkowanie powyżej 5 godzin, ale nie więcej niż dzień 

a) samochód osobowy/motocykl                 20,00 zł  

b) samochód dostawczy/bus                        50,00 zł  

c) samochód ciężarowy/autobus                  65,00 zł  

 

II. Parkowanie samochodów w abonamencie miesięcznym całodobowym: 

      1.  samochód osobowy                     110,00 zł 

      2.  samochód dostawczy                   150,00 zł 

      3.  samochód ciężarowy                    190,00 zł 

4. bilety na parkowanie godzinowe są do nabycia w Portierni parkingu codziennie  

w godz. od 6.00 do 22.00. 

5. karty abonamentu miesięcznego są do nabycia w Dziale Administracyjno-

Gospodarczym UKW, ul. Chodkiewicza 30, pawilon E, pokój nr 06, od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00, tel.  (52)  34 – 19 – 365. 

 

III. Parkowanie samochodów pracowników UKW jest bezpłatne, po okazaniu 

obowiązującej karty wjazdowej wydanej na parkowanie w obiektach UKW  

w Bydgoszczy.  

      

IV. Wszystkie stawki opłat zawierają obowiązujący podatek VAT. 

 

V. Nadzór nad wdrożeniem i przestrzeganiem postanowień niniejszego pisma okólnego 

           powierzam Zastępcy Kanclerza UKW. 



VI. Traci moc obowiązującą Pismo okólne Nr 7/2008/2009 Rektora UKW z dnia 17 

listopada  2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za parkowanie samochodów na 

parkingu UKW przy ul. Berwińskiego 1 w Bydgoszczy. 

 

VII. Pismo okólne wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

 

                                                                                   

                                                                                         Rektor 

 

 

                                                               prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 
 


