Załącznik do Zarządzenia nr 11/2019
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 28 marca 2019 r.

Regulamin wjazdu, ruchu i parkowania (postoju)
pojazdów na terenie Akademii Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z parkingu niestrzeżonego, płatnego
będącego w zarządzie Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki
w Katowicach – dalej: „AWF”.
2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu akceptuje postanowienia
niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego ścisłego przestrzegania.
3. Parking jest strefą ruchu a na jego drogach wewnętrznych obowiązują przepisy ustawy
z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018r. poz. 1990 z późń. zm.)
oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
4. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym na terenie AWF znajduje się strefa zamieszkania
gdzie obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego tj :
a) prawo pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed
pojazdami
b) prędkość dopuszczalna pojazdów wynosi 20 km/h
c) parkowanie pojazdów może odbywać się tylko w miejscach do tego przeznaczonych
i odpowiednio oznakowanych. W czasie parkowania kierowca obowiązany jest zwrócić
szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie i ustawiać pojazd w wyznaczonych zatokach,
nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca dla parkowania (w przypadku gdy linie są
namalowane).
5. Na terenie parkingu, drogach wewnętrznych oraz wjazdowych na parking i wyjazdowych
z parkingu zabronione jest:
a) naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, jak również wymiana lub uzupełnianie
płynów eksploatacyjnych, w szczególności takich jak płyny chłodzące, paliwa lub oleje;
b) magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie;
c) tankowanie pojazdów;
d) pozostawienie pojazdu z pracującym silnikiem;
e) parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami;
f) palenie i używanie otwartego ognia, spożywanie alkoholu i zażywanie środków
odurzających;
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g) parkowanie na drodze dojazdowej lub w sposób utrudniający korzystanie z parkingu
innym użytkownikom;
h) pozostawienie w pojeździe dzieci lub zwierząt bez opieki;
i) zanieczyszczanie parkingu;
j) poruszanie się pojazdem po terenie parkingu w celu innym niż dojazd do miejsca
postoju lub wyjazd z parkingu.
6. Kontrolę w zakresie zgodności postępowania korzystających z parkingu z przepisami
prawnymi i postanowieniami niniejszego regulaminu sprawują pracownicy AWF.
7. Poprzez wjazd na teren parkingu następuje zawarcie przez użytkownika z AWF umowy
najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych niniejszym regulaminem.
8. Umowa najmu, o której mowa w pkt 7, wygasa z chwilą wyjazdu użytkownika z parkingu.
9. Parkingi AWF są parkingami płatnymi niestrzeżonymi, a wysokość opłat za korzystanie
z wjazdu, oraz możliwości parkowania na terenie Uczelni (karta parkingowa –
identyfikacyjna, jednorazowy wjazd) określona została w cenniku, który stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień pkt 12. Cennik aktualizowany
będzie co roku w formie komunikatu Kanclerza AWF w Katowicach.
10. Korzystający z parkingu obowiązani są każdorazowo pozostawić za przednią szybą
samochodu karty identyfikacyjnej bądź biletu jednorazowego wjazdu.
11. Na warunkach określonych w niniejszym regulaminie uprawnieni do wjazdu i parkowania
na terenie AWF w Katowicach są :
a) pracownicy codziennie w godzinach 6.00 – 23.00
b) doktoranci codziennie w godzinach 6.00 – 23.00
c) studenci codziennie w godzinach 6.00 – 23.00
d) wjeżdżający jednorazowo od poniedziałku do niedzieli w godzinach 6.00 – 23.00.
12. Na warunkach określonych w niniejszym regulaminie uprawnieni do wjazdu i parkowania
na terenie AWF w Katowicach bez pobierania opłaty uprawnieni są :
a) dostawcy i firmy zewnętrzne dostarczające towary, materiały i sprzęt na potrzeby
Uczelni oraz wykonujących prace inwestycyjne, remontowe, naprawcze i kontrolne na
rzecz uczelni – na podstawie zezwoleń, przepustek wystawionych przez kierowników
jednostek organizacyjnych codziennie w godzinach 6.00 – 20.00 z ograniczeniem
postoju do 30 min. bez możliwości długotrwałego parkowania.
b) goście Uczelni zgłoszeni na portiernię Bramy Głównej AWF w Katowicach ( wjazd od
ul. Mikołowskiej ) codziennie w godzinach 6.00 – 23.00.
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13. Na warunkach określonych w niniejszym regulaminie uprawnieni do parkowania poza
godzinami ustalonymi w punkcie 11 i 12 ( tzw. parkowanie nocne ) na terenie AWF
w Katowicach są:
a) mieszkańcy Domu Studenta AWF w Katowicach, posiadający Kartę Mieszkańca.
b) goście Hotelu AWF w Katowicach posiadający Kartę Mieszkańca.
c) osoby posiadające indywidualną zgodę Kanclerza Uczelni.
14. Wjazd pojazdów samochodowych przez Bramę nr 2 ( od ul. Barbary ) będzie możliwy
w godzinach 6.00 – 18.00 tylko dla osób posiadających kartę parkingową.
15. Parkowanie pojazdów samochodowych posiadaczy kart parkingowych w miejscach do tego
wyznaczonych odbywa się na podstawie przyznanych identyfikatorów.
16. Parkowanie pojazdów samochodowych - wjazd płatny jednorazowy odbywa się na
parkingu ogólnie dostępnym za Nową Halą Sportową od strony autostrady.
17. Na terenie parkingu, obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu:
a) pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne
materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia, za wyjątkiem
pojazdów stanowiących własność (lub do których AWF posiada inny tytuł
użytkowania) AWF, bądź którym udzielił on zgody na parkowanie;
b) pojazdów pełniących funkcje obwoźnych sklepów, jeśli ich celem byłoby prowadzenie
działalności handlowej/usługowej/marketingowej na parkingu.
18. Zakazane jest parkowanie pojazdów na miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób
niepełnosprawnych innym osobom, niż użytkownikom pojazdów posiadających ważną
kartę parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, umieszczoną
każdorazowo w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.
19. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.
20. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody w mieniu i osobie wyrządzone na
terenie parkingu, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim.
21. AWF nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły
wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania, rozboju itp.), rabunku, zniszczenia lub
uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie parkingu, jak również rzeczy w nich
pozostawionych lub stanowiących wyposażenie.
22. Wyłącza się odpowiedzialność AWF z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych
dotyczących pojazdów i osób korzystających z parkingu.
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23. W przypadku nie respektowania zasad korzystania z parkingu określonych niniejszym
regulaminem, AWF ma prawo wezwać odpowiednie służby w celu założenia blokady/
odholowania pojazdu na koszt i ryzyko korzystającego z parkingu. Odholowanie pojazdu
może mieć miejsce, gdy zaparkowany pojazd wywiera bezpośredni wpływ na
bezpieczeństwo osób lub mienia korzystających z parkingu (art.50, pkt.3, ust. 1 ustawy
Prawo o Szkolnictwie Wyższym).
24. Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszego regulaminu.
25. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01 kwietnia 2019r.
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