
 
 

Zarządzenie Nr 21/2015/2016 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 1 lutego 2016 r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc parkingowych w garażu 

podziemnym i na terenie przyległym do gmachu Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego 

 

 

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

wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) 

 

 

 

 

Zarządzam, 

 

 

 

 

co następuje: 

 
 

§ 1 

 
Wprowadzam do stosowania Regulamin korzystania z miejsc parkingowych w garażu 

podziemnym i na terenie przyległym do gmachu Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 

 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 21/2015/2016 

Rektora UKW 

z dnia 1 lutego 2016 r. 

 

REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z MIEJSC PARKINGOWYCH W GARAZU 

PODZIEMNYM I  NA TERENIE PRZYLEGŁYM DO GMACHU 

BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO 

 

§ 1 

Przepisy ogólne 
 

1. W garażu podziemnym oraz na terenie zewnętrznym budynku Biblioteki UKW 

dostępne są miejsca parkingowe. Liczba miejsc postojowych w garażu podziemnym 

wynosi 120, z tego 4 miejsca postojowe wydzielone są dla osób niepełnosprawnych. 

Liczba miejsc postojowych na terenie zewnętrznym wynosi  26. Miejsca te są 

wyraźnie oznakowane.   

2. Korzystanie z miejsc postojowych na  terenie parkingów biblioteki UKW dostępne 

jest dla każdego uprawnionego na zasadach określonych niniejszym regulaminem. 

3. Parking zewnętrzny i  parking podziemny Biblioteki UKW  przy ul. Szymanowskiego 

3 w Bydgoszczy czynne są we wszystkie dni tygodnia w godzinach 7.00-21.00.  

4. Parking pod budynkiem wyposażony jest w częściowy monitoring. 

5.  Parking zewnętrzny i parking podziemny Biblioteki UKW jest parkingiem 

niestrzeżonym i bezpłatnym.  

6. Każdy użytkownik poprzez wjazd na teren parkingu zewnętrznego lub parkingu 

podziemnego akceptuje warunki niniejszego regulaminu.  

 

§ 2  

Warunki korzystania z parkingu 

 

1. Uprawnionymi do korzystania z parkingu są wyłącznie pracownicy i studenci UKW 

oraz inne osoby korzystające z zasobów biblioteki.  

2. Użytkownik nie posiadający uprawnień do wjazdu na parking podziemny przy 

wjeździe/wyjeździe informuje przez domofon portiera o zamiarze wjazdu/wyjazdu i 

czeka na zgodę na wjazd/wyjazd. 

3. Użytkownicy miejsc postojowych parkują pojazdy tylko w wyznaczonych             

miejscach. Każdy pojazd zajmuje tylko jedno miejsce, pozostawiając możliwość 

zaparkowania dla sąsiadujących pojazdów.  

4. Na miejscach dla niepełnosprawnych mogą parkować tylko pojazdy do tego 

uprawnione.  

5. Pojazdy pozostawione na ww. parkingach po godz.21.00 mogą być usunięte z niego 

na koszt i ryzyko ich właścicieli. 

6. Na całodobowe parkowanie pojazdów wymagana jest pisemna zgoda Kanclerza 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

7. Pojazd korzystający z parkingu powinien być odpowiednio zabezpieczony.  

8. UKW nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, 

zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu powstałe z winy osób trzecich oraz nie ponosi 

odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe. 

9. Uniwersytet zastrzega sobie prawo czasowego zamykania ww. parkingu lub jego 

części  z powodu imprez oraz uroczystości organizowanych przez UKW. 

10. Postanowienia niniejszego regulaminu nie obowiązują kierujących pojazdami służb 

ratowniczych, biorących udział w akcjach ratowniczych. 



 

§ 3 

Przepisy bezpieczeństwa 

 

1. Na terenie Biblioteki obowiązują stosowne przepisy przeciwpożarowe. 

2. Droga i parkingi na terenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego są „strefą ruchu” w 

rozumieniu ustawy „Prawo o ruchu drogowym” i obowiązują na nich przepisy 

Kodeksu Drogowego. 

3. Na terenie parkingu dozwolone jest poruszanie pojazdami tylko zgodnie z kierunkiem 

ruchu wyznaczonym przez właściwe oznaczenia i kierunkowskazy:  

      -  na terenie przyległym do budynku biblioteki, wolno poruszać się pojazdem z  

prędkością do 20 km/h,  

-  na terenie parkingu podziemnego z dopuszczalną prędkością 5 km/h. 

4. Na terenie parkingów zabronione jest: 

a) zatrzymywanie się na drogach dojazdowych i pożarowych, 

b) parkowania poza wyznaczonymi miejscami postoju, 

c) pozostawianie pojazdów z uruchomionym silnikiem, 

d) prowadzenie pojazdu bez włączonych świateł mijania lub świateł do jazdy 

dziennej, 

e) palenie wyrobów tytoniowych oraz  używanie otwartego ognia, 

f) dokonywanie napraw pojazdu na terenie Biblioteki UKW, 

g) mycie pojazdu, wymiana cieczy chłodzącej, paliwa lub oleju, 

h) parkowania pojazdów z nieszczelnymi układami (np. paliwowym, 

olejowym, hydraulicznym lub innym). 

i) przebywanie osób nieupoważnionych, 

j) zaśmiecania 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 garażu 

podziemnego lub terenu przyległego do Biblioteki UKW, jeżeli konieczność usunięcia 

powstałych szkód została spowodowana działaniem lub zaniechaniem użytkownika. 

8. Przestrzeganie regulaminu obowiązuje w równym stopniu wszystkich użytkowników 

miejsc parkingowych w garażu podziemnym i na terenie przyległym  do gmachu 

biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

9. Użytkownicy parkingu zobowiązani są do: 

a) zapoznania się z przepisami niniejszego Regulaminu, 

b) przestrzegania przepisów ppoż. I sanitarnych, 

c) przestrzegania i realizowania poleceń porządkowych portiera (parking 

podziemny), 

d) zachowania na terenie parkingu czystości.    

 

 

 


