REGULAMIN
korzystania z parkingu wewnętrznego znajdującego się na terenie
Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej
oraz parkingu zewnętrznego mieszczącego się przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie
§1
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z parkingów wewnętrznego i zewnętrznego, zwanych
dalej „Parkingami”. Parking wewnętrzny znajduje się na terenie Osiedla Studenckiego PK, przy ul.
Skarżyńskiego 3-9 w Krakowie. Parking zewnętrzny zlokalizowany jest przy ul. Skarżyńskiego
w Krakowie.
2. Tereny Parkingów są zarządzane przez Administrację Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej
(AOS PK) z siedzibą w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 5.
3. Parkingi są własnością Politechniki Krakowskiej, niestrzeżone, dozorowane, płatne, przeznaczone dla
osób, które wykupiły Abonament parkingowy, o którym mowa w § 2 ust. 6, zwanych dalej
„Użytkownikami”.
§2
1. W rozumieniu niniejszego regulaminu miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie
jednego z Parkingów przeznaczona na parkowanie pojazdu.
2. Poprzez wjazd na teren Parkingu Użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu
i zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.
3. Poprzez wjazd na teren Parkingu pomiędzy Politechniką Krakowską i Użytkownikiem dochodzi do
zawarcia umowy najmu miejsca postojowego.
4. Wjazd na teren Parkingu odbywa się na podstawie ważnej Elektronicznej Karty Mieszkańca (EKM) lub
magnetycznej karty zbliżeniowej aktywowanej po uiszczeniu opłaty abonamentowej.
5. Miejsca parkingowe przyznawane są na zdeklarowany Parking oraz okres na podstawie „Wniosku
o przyznanie miejsca parkingowego na terenie Osiedla Studenckiego PK”. Przedłużenie okresu wynajmu
należy zgłaszać w AOS nie później niż siedem dni przed zadeklarowanym we Wniosku końcem okresu
korzystania z Parkingu.
6. Użytkownik Parkingu zobowiązany jest do uiszczania miesięcznej opłaty za korzystanie z Parkingu
(„Abonament parkingowy”). Abonament parkingowy płatny jest z góry w Administracji Domu
Studenckiego, w którym zakwaterowany jest Użytkownik, za okres pełnego miesiąca i wynosi 30 złotych
dla parkingu wewnętrznego i 15 zł dla parkingu zewnętrznego.
Abonament parkingowy powinien zostać uiszczony w nieprzekraczalnym terminie do 5 dnia każdego
miesiąca kalendarzowego, za dany miesiąc. W przypadku nieuiszczenia opłaty w w/w terminie
Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Parkingu.
W wyjątkowych sytuacjach AOS zastrzega sobie prawo do wynajęcia miejsca parkingowego na pół
miesiąca. Wówczas abonament parkingowy wynosi połowę Abonamentu parkingowego.
§3
1. Na terenie Parkingów:
1) obowiązują zasady ruchu drogowego określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.),
2) zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania,
3) obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h,
4) obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, w tym
w szczególności: łatwopalne, żrące, wybuchowe itp.,
5) zakazane jest parkowanie pojazdów na ciągach komunikacyjnych oraz drogach pożarowych,
6) zakazane jest: spożywanie alkoholu, grillowanie, zaśmiecanie, naprawianie pojazdów, mycie
i odkurzanie pojazdów, postępowanie sprzeczne z przepisami BHP i PPOŻ,
7) zakazane jest parkowanie pojazdów na parkingu wewnętrznym w trakcie trwania organizowanych na
terenie Osiedla Studenckiego PK imprez studenckich. Użytkownik parkingu zostanie poinformowany
o planowanej imprezie drogą mailową z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem oraz za pośrednictwem
stosownych ogłoszeń rozmieszczonych na tablicach informacyjnych w DS.-ach. Użytkownik zobowiązany
jest do wyjazdu pojazdem co najmniej 3 godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia imprezy
studenckiej pod rygorem kary finansowej w wysokości 250 zł, którą zostanie obciążony w kolejnym
miesiącu rozliczeniowym.

8) zakazane jest użyczanie EKM i magnetycznych kart zbliżeniowych osobom trzecim oraz udostępnianie
miejsc parkingowych osobom nieupoważnionym – pod kara określoną w § 6, pkt 2d.
9) zakazane jest parkowanie na oznakowanych stanowiskach wydzielonych dla osób lub podmiotów na
podstawie odrębnych umów zawartych przez PK z kontrahentami – pod kara określoną w § 6, pkt 2d.
2. Pojazd powinien być tak zaparkowany, aby zajmował tylko jedno miejsce parkingowe. Po ustawieniu na
miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon oraz światła, zamknięte
okna, drzwi oraz bagażnik; Użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe
urządzeń radiofonicznych.
3. Użytkownik korzystający z Parkingu zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych
i poziomych, poleceń AOS PK, służb ochrony oraz innych osób posiadających stosowne uprawnienia, jak
np. Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska.
§4
1. Użytkownik Parkingów zobowiązany jest zabezpieczyć swój pojazd przed kradzieżą.
2. AOS PK nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku kradzieży (włamania,
rozboju itp.), zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również
rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie albo pozostawionych przez Użytkownika
na terenie Parkingów.
3. AOS PK nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących
pojazdów i Użytkowników Parkingów.
4. Użytkownik Parkingu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na terenie Osiedla
Studenckiego PK oraz parkingu zewnętrznego lub osobom trzecim spowodowane przez pojazd lub
powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w tym w szczególności za szkody z tytułu
zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu
hamulcowego, płynu chłodniczego itp.) oraz uszkodzenia lub zniszczenia infrastruktury parkingowej
(lampy oświetleniowe, pionowe znaki drogowe, ogrodzenie, etc.). Użytkownik jest zobowiązany
niezwłocznie zgłosić zaistnienie takich szkód w AOS PK.
5. AOS PK nie odpowiada za szkody wynikające z działania siły wyższej.
§5
1. Z uwagi na zamykanie bram wjazdowych na teren Osiedla Studenckiego PK w godzinach 22.00 - 06.00,
wjazd na Parking wewnętrzny oraz wyjazd z Parkingu możliwy jest w godzinach od 06.00-03.00, przy
czym w celu wjazdu/wyjazdu w godzinach 22.00 - 03.00 należy zgłosić się do pracownika portierni domu
studenckiego, przy którym Użytkownik ma wykupione miejsce parkingowe. Pracownik portierni
powiadomi wówczas telefonicznie pracowników ochrony o konieczności umożliwienia wjazdu/wyjazdu
z terenu OS PK.
2. W godzinach od 03.00 - 06.00 z uwagi na brak patrolu ochrony, nie ma możliwości wjazdu na teren OS
PK/wyjazdu z terenu OS PK, za wyjątkiem szczególnych przypadków, wcześniej zgłoszonych do
kierownika DS’u (który przekaże taką informację pracownikom portierni).
3. Użytkowanie Parkingu zewnętrznego nie podlega ograniczeniom wskazanym w §5, pkt 1-2.
§6
1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w tym
w szczególności, w przypadku nieuiszczenia Abonamentu parkingowego, AOS PK może zastosować
środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem lub cofnąć decyzję o przyznaniu
miejsca z zachowaniem 3-dniowego okresu wypowiedzenia.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą polegać w szczególności na:
a) unieruchomieniu pojazdu poprzez założenia na koła blokady mechanicznej,
b) umieszczeniu na szybie pojazdu naklejki karnej,
c) usunięciu pojazdu z terenu Parkingu na koszt i ryzyko właściciela pojazdu,
d) nałożenia kary finansowej w wysokości 250 zł (za użyczenie miejsca parkingowego) oraz bezterminowe
pozbawienie możliwości korzystania z parkingów OSPK.
3. W przypadkach określonych w ust. 2 lit. c) Użytkownik zostanie obciążony kosztami związanymi
z usunięciem pojazdu z Parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu
przez Użytkownika.
4. Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie przez AOS PK środków, o których mowa w ust. 2.

§7
1. AOS PK zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
2. O zmianie postanowień Regulaminu AOS PK poinformuje Użytkowników posiadających wykupiony
Abonament parkingowy drogą elektroniczną, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
3. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Parkingów należy zgłaszać w AOS PK
pisemnie lub na adres e-mail: l.zukowski@pk.edu.pl .
4. Wszelkie indywidualne kwestie nieokreślone w niniejszym Regulaminie należy ustalać z AOS PK.

Zapoznałem się z powyższym Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.
Kraków, dnia ................................, ………….…………………………….
(data)
(czytelny podpis)

