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REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJOWYCH 

§1 

Postanowienia ogólne. 

1.  Regulamin dotyczy miejsc postojowych zlokalizowanych w Gdańsku, ul. Traugutta (plan  

sytuacyjny w załączeniu). Miejsca te przeznaczone są dla studentów Politechniki  

Gdańskiej. 

2.  Miejsca postojowe są dostępne codziennie w godzinach od 06:00 do 22:00. W  

sierpniu miejsca postojowe są wyłączone z eksploatacji. 

3.  Wjazd na miejsce postojowe jest moŜliwy tylko dla posiadaczy pilota i aktualnej karty  

wjazdowej. 

4.  Osoba, która otrzymała miejsce postojowe, korzysta z niego na zasadach własnej  

odpowiedzialności i ryzyka. Miejsca postojowe nie mają charakteru parkingu  

strzeŜonego.  

5.  Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w  

wyniku działania siły wyŜszej, Ŝywiołów a takŜe  kradzieŜy (włamania, rozboju, itp.),  

rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów parkujących na miejscach postojowych  

jak równieŜ za zniszczenie rzeczy pozostawionych w samochodach lub stanowiących ich  

wyposaŜenie. 

6.  Wyłącza się odpowiedzialność  Politechniki Gdańskiej z tytułu szkód komunikacyjnych  

i parkingowych dotyczących pojazdów i osób korzystających z miejsc postojowych. 

7.  Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu tracą prawo do miejsca  

postojowego. 

§2 

Ustalenie prawa do korzystania z miejsca postojowego. 

1.  Do korzystania z miejsc postojowych uprawnieni są wyłącznie studenci Politechniki  

Gdańskiej, którzy jednocześnie są właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu bądź teŜ  

właścicielem jest członek najbliŜszej rodziny (np. Ŝona, rodzic, itp.). Pojazd, którego  

właściciel ubiega się o przyznanie miejsca postojowego musi być zarejestrowany  

i ubezpieczony. 

2.  Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej sporządza listę osób uprawnionych do  
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korzystania z miejsc postojowych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie  

i przekazuje ją do Działu Ochrony Mienia. Liczba osób uprawnionych nie moŜe być  

większa niŜ liczba miejsc postojowych + 100%. Samorząd Studentów Politechniki  

Gdańskiej prowadzi rejestr studentów, którzy otrzymali prawo do korzystania z miejsc  

postojowych. 

3.  Prawo do korzystania z miejsca postojowego jest przyznawane na czas od 1 października do  

31 lipca. 

4.  Osoby uprawnione zgłaszają się do Działu Ochrony Mienia i po podpisaniu oświadczenia  

o  zapoznaniu się z niniejszym regulaminem  oraz  zaakceptowaniu warunków korzystania  

z miejsca postojowego na zasadach określonych w  regulaminie  otrzymują kartę  wjazdu  

oraz pilota umoŜliwiającego korzystanie z miejsca postojowego. Wydawanie pilotów  

rozpoczyna się 1 października. 

5.  Za uŜytkowanie pilota Dział Ochrony Mienia pobiera opłatę w wysokości 100 PLN, w tym  

50 PLN kaucji. 

6.  Do 31 lipca osoby uprawnione do korzystania z miejsc postojowych zobowiązane są do  

zwrotu pilota do Działu Ochrony Mienia; po oddaniu pilota otrzymują zwrot kaucji. 

§3 

Zasady korzystania z miejsc postojowych. 

1.  Po wjechaniu na obszar miejsc postojowych naleŜy zaparkować pojazd stosując się do  

wydzielonych pól parkowania. Prędkość pojazdu naleŜy dostosować do panujących  

warunków. Kartę wjazdu naleŜy wyłoŜyć na podszybiu pojazdu. 

2.  Pojazdy naleŜy pozostawić zamknięte z włączonymi urządzeniami alarmowymi. 

3.  Na obszarze miejsc postojowych zabronione jest: 

a)  palenie tytoniu, 

b)  spoŜywanie alkoholu, 

c)  przebywanie osób postronnych, o ile nie  jest to związane z wyjściem po  

zaparkowaniu pojazdu lub dojściem do zaparkowanego pojazdu celem  

opuszczenia miejsca postojowego, 

d)  zaśmiecanie, 

e)  niszczenie urządzeń, 

f)  naprawianie pojazdów, 
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g)  mycie i odkurzanie pojazdów, 

h)  tankowanie pojazdów, 

i)  uŜywanie otwartego ognia, 

j)  parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami powodującymi wycieki, 

k)  wymiana lub uzupełnianie płynów w pojazdach – cieczy chłodzącej, oleju itp., 

l)  magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po  

paliwie, 

m)  działanie niezgodne z przepisami BHP i PPOś, 

n)  zachowanie sprzeczne z zasadami współŜycia społecznego lub zakłócające  

korzystanie z miejsc postojowych. 

§4 

Postanowienia końcowe. 

1.  W przypadku niezgodnego z regulaminem zaparkowania pojazdu jeśli ma ono  

bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia korzystający z parkingu wyraŜają  

zgodę na odholowanie pojazdu w wybrane przez Politechnikę Gdańską miejsce. 

2.  Pojazdy nie posiadające uprawnień do korzystania z miejsc postojowych oraz pojazdy  

porzucone będą na koszt właściciela odholowane w wybrane przez Politechnikę Gdańską  

miejsce. 

3.  Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko właściciela pojazdu. 


