
Zal^cznik do PO 30/2017

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z DROG WEWN^TRZNYCH I MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE
POLITECHNIKIWROCLAWSKIEJ

Rozdziat I

Postanowienia ogolne

§1

1. Poruszanie si? pojazdow w strefie ruchu i parkowanie pojazdow winno odbywac si?
zgodnie z obowi^zuj^cymi zasadami wynikaj^cymi z przepisow ustawy z dnia 20
czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym {t.j. Dz.U. z 2017poz.I260.) i niniejszego
Reguiaminu.

§2
Miejsca postqjowe na terenie kampusow Politechniki Wroclawskiej

1. Miejsca postqjowe na terenie kampusow Politechniki Wroclawskiej stanowi^:

a) miejsca postojowe og61nodost?pne,

b) miejsca postojowe naziemne: przy budynkach D-21, D-1 i D-20, przy stacji
Polinki; do korzystania z ktorych uprawnieni s^ pracownicy oraz doktoranci
Politechniki Wroclawskiej,

c) miejsca postojowe naziemne przy uL Wrohskiego i w Pasazu Studenckim,
do korzystania z ktorych uprawnieni sq studenci Politechniki Wroclawskiej,

d) imiennie przydzielone miejsca postojowe, w garazach podziemnych budynkow
C-13, B-4, D-20, C-16 i D-21 oraz na parkingu wielopoziomowym w budynku
C-18, do korzystania z ktorych uprawnieni s^ upowaznieni pracownicy
Politechniki Wroclawskiej,

e) miejsca postojowe naziemne z ograniczonym dost?pem przy budynku C-6,
do uzytku przez uprawnionych pracownikow administracji Politechniki
Wroclawskiej.

2. Liczb? wolnych miejsc postojowych na parkingu wskazuj^ liczniki zainstalowane przed
wjazdami. Politechnika Wroclawska jako operator parkingu moze dowolnie zmieniac
liczb? wolnych miejsc dost?pnych na parkingach zaleznie od sytuacji faktycznej
(konferencje, prace remontowe itp.).

3. Umozliwienie wjazdu pojazdow na teren Politechniki Wroclawskiej okreslony w ust. 1
nie jest rownoznaczne z zagwarantowaniem uprawnionemu uzytkownikowi wolnego
miejsca postojowego do parkowania pojazdu, z wyl^czeniem miejsc postojowych
w garazach podziemnych oraz na parkingu wielopoziomowym w budynku C-18.

4. Miejsca postojowe na terenie Politechniki Wroclawskiej s^ niestrzezone. Politechnika
Wroclawska nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody, powstale w wyniku
sily wyzszej, kradziezy, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdow znajduj^cych si?
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na terenie miejsc postojowych, jak rowniez rzeczy w nich pozostawionych lub
stanowi^cych ich wyposazenie'.

5. postojowe Polilechniki WrocJawskiej z ograniczonym dost^pem mozliwe do
wykorzystania w godzinach od 5.30 do 22.30. W uzasadnionych wypadkach mozliwe jest
korzystanie z tych miejsc postojowych poza okreslonym wyzej przedzialem czasowym,
za zgod^ Kanclerza Politechniki Wrociawskiej oraz za wiedz^ Dziatu Ochrony Mienia
i Korespondencji, pod warunkiem pozostawienia numeru telefonu do wiasciciela lub
posiadacza samochodu albo osoby upowaznionej.

6. O sposobie dost^pu do miejsc postojowych, a takze o kryteriach przydziatu imiennych
miejsc gwarantowanych decyduje Rektor.

7. Ze wzgl^du na realizowane w Uczelni inwestycje, odbywaj^ce si? imprezy i uroczystosci
uczelniane, dost?pnosc miejsc postojowych moze bye okresowo ograniczana.
Ograniczenia dotyczyc mog^ catego terenu Uczelni, jak rowniez jej wydzielonych stref.
Informacja o ograniczeniach podawana jest w formie komunikatu publikowanego w e-BIP
oraz w przypadku istotnych zmian, rowniez na stronie internetowej Uczelni,
a w przypadku miejsc przydzielonych imiennie - informacja kierowana jest bezposrednio
do uzytkownika.

8. Parkowanie pojazdu jest dozwolone wyt^cznie na wydzielonych miejscach postojowych.
Zabronione jest zatrzymywanie si? i postoj na wszelkich miejscach poza oznaczonymi
do tego celu (w tym na drogach dojazdowych i pozarowych, przed oznakowanymi
drzwiami ewakuacyjnymi). Zakazane jest nieuprawnione parkowanie pojazdow na
miejscach przeznaczonych dla osob niepelnosprawnych oraz na terenach zielonych.

9. W przypadku stwierdzenia przez Politechnik? Wroclawsk^ parkowania pojazdu
niezgodnie z niniejszym Regulaminem, mozliwosc wjazdu na miejsca postojowe moze
zostac zablokowana.

10. Na terenie drog wewn?trznych Politechniki Wroclawskiej mog^ bye zastosowane
Lirz^dzenia techniczne i oznakowanie, maj^ce na celu przeciwdzialanie naruszeniom
przepisow ustawy Prawo o ruchu drogowym m.in. odnosnie obowi^uj^cego kierunku
ruchu pojazdow.

11.Wyl^cza si? odpowiedzialnosc Politechniki Wroclawskiej z tytulu szkod
komunikacyjnych dotycz^cych pojazdow i osob korzystaj^cych z drog wewn?trznych i
miejsc postojowych, w szczegolnosci spowodowanych niestosowaniem si? do przepisow
ustawy Prawo o ruchu drogowym i zapisow niniejszego Regulaminu

12. Uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc materialn^ za wszelkie szkody spowodowane przez
pojazd lub powstale w zwi^zku z korzystaniem z miejsca postojowego, w tym
uszkodzenia urzqdzeh infrastruktury technicznej.

n.Pojazdy pozostawione w sposob stwarzaj^cy zagrozenie, uniemozliwiajqcy prace
konserwacyjne, budowlane, w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz na drogach
dojazdowych i przeciwpozarowych etc., b^dz utrudniajqce parkowanie innym pojazdom
b?d^ odholowywane na koszt i ryzyko uzytkownika.

' Parkowanie nie slanowi przechowania w rozumieniu art. 835 k.c.
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