
 

Pismo okólne Nr 45/2012/2013 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 17 czerwca 2013 r.  

 

 

w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości opłat za parkowanie samochodów na 

niestrzeżonych parkingach UKW przy ul. Kopernika 1 oraz ul. Chodkiewicza 30           

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 zasady oraz wysokości stawek za parkowanie samochodów na 

niestrzeżonych parkingach UKW przy ul. Kopernika 1 oraz ul. Chodkiewicza 30           

w Bydgoszczy: 

 

 

1. Do ponoszenia opłat za parkowanie samochodów na parkingach przy ul. Kopernika 1 

oraz ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy obowiązane są wszystkie osoby korzystające z 

ww. parkingów w godzinach od 7.00 do 21.00. 

2. Wysokość ponoszonych opłat parkingowych jest niezależna od czasu postoju, wnoszona 

jest jednorazowo przez osoby zamierzające skorzystać z parkingów i kształtuje się w 

następujący sposób: 

a) studenci oraz doktoranci UKW po okazaniu ważnej legitymacji 

studenckiej lub legitymacji uczestnika studiów doktoranckich        -   5 zł za dzień 

b) uczestnicy studiów podyplomowych po okazaniu zaświadczenia    

z dziekanatu o odbywaniu studiów podyplomowych         -   5 zł za dzień 

c) pozostałe osoby korzystające z parkingów                    - 20 zł za dzień 

3. Pracownicy UKW mogą parkować samochody po okazaniu obowiązującej karty 

wjazdowej, wydanej odpłatnie na parkowanie w obiektach UKW w Bydgoszczy. 

4. Uniwersytet zastrzega sobie prawo czasowego zamykania ww. parkingów z powodu  

imprez oraz uroczystości organizowanych przez UKW. 

5. Samochody pozostawione na ww. parkingach po godz. 21.00 usuwane z niego będą na 

koszt i ryzyko ich właścicieli. 

6. Wszystkie stawki opłat zawierają obowiązujący podatek VAT. 



7. Nadzór nad wdrożeniem i przestrzeganiem postanowień niniejszego pisma okólnego   

powierzam Zastępcy Kanclerza UKW. 

8. Pismo okólne wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2013 r. 

                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                         Rektor 

 

                                                               prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 


