Regulamin korzystania z miejsc parkingowych
na terenie części mieszkalnej Nowego Kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

I. PRZEPISY WSTĘPNE
§1.
1. Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z miejsc postojowych na terenie parkingu części
mieszkalnej Nowego Kampusu zwanego dalej parkingiem, stanowiącego integralną część Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
2. Na parkingu znajdują się miejsca parkingowe w ilości 317. Miejsca są wyraźnie oznakowane
i usystematyzowane kolorystycznie odpowiadające podziałowi miejsc:
• szary (miejsca niemalowane) – doktoranci i studenci;
• czerwony – mieszkańcy PG IKAR, DA IKAR i Domów Studenckich;
• niebieski – pracownicy SGGW w Warszawie;
• żółty – ajenci oraz dostawcy;
• biały – ogólnodostępne.
§2.
Korzystanie z miejsc parkingowych dostępne jest dla każdego uprawnionego na zasadach określonych
niniejszym regulaminem.
§3.
1. Parkowanie na terenie parkingu jest możliwe tylko dla samochodów osobowych bez przyczep
oraz motocykli.
2. Na terenie parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały
niebezpieczne w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe.
§4.
1. Parking jest dostępny dla użytkowników przez całą dobę, nie jest parkingiem strzeżonym.
2. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za utratę,
uszkodzenie lub zniszczenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów mechanicznych, jak również
nie odpowiada za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy pozostawionych w pojeździe.
3. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za szkody
na osobie lub mieniu osób korzystających z terenu parkingu, wyrządzone przez inne osoby, a także
spowodowane działaniem siły wyższej (tj. zdarzenia, którego w chwili wjazdu na parking nie można było
przewidzieć).
II. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z MIEJSC PARKINGOWYCH
§5.
1. Uprawnionymi do wjazdu na teren parkingu są osoby posiadające kartę wjazdową wydaną przez Straż
Akademicką lub przydzielone prawo wjazdu odnotowane w rejestrze systemu rozpoznawania rejestracji
na podstawie ustalonej przez Władze Uczelni listy osób uprawnionych do korzystania z parkingu.
Osobą uprawnioną do korzystania z parkingu jest wyłącznie Użytkownik, którego wniosek uzyskał
akceptację, została mu wydana naklejka wjazdowa i numer rejestracyjny pojazdu został wpisany
w rejestrze systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych lub posiada kartę.
2. Akceptacja wniosku dotyczy uzyskania prawa wjazdu konkretnego pojazdu o wskazanym we wniosku
numerze rejestracyjnym.

§6.
1. Niezależnie od postanowień § 5 niniejszego regulaminu prawo wjazdu na teren parkingu przysługuje
karetkom pogotowia, pojazdom straży pożarnej, pojazdom policji zgodnie z postanowieniami przepisów
Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
2. Odholowanie pojazdu z inicjatywy Użytkownika w przypadku jego awarii wymaga wcześniejszego
zgłoszenia tego faktu do Straży Akademickiej wraz z dowodem rejestracyjnym pojazdu i dowodem
osobistym Użytkownika.
III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PARKINGU
§7
Osoba poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje
się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
§8
1. Aby wjechać na parking przy użyciu karty magnetycznej należy podjechać do automatu kontroli i zbliżyć
do czytnika kartę parkingową z aktualnym okresem ważności.
2. Aby wjechać na parking pojazdem z przyznanym prawem do wjazdu oznaczonym w rejestrze systemu
rozpoznawania rejestracji należy powoli zbliżyć się do szlabanu i zatrzymać pojazd przed wjazdem
oczekując na podniesienie szlabanu.
§9
Aby wyjechać z terenu parkingu należy zachować identyczne zasady jak przy wjeździe na parking.
§ 10
1. Podczas wjazdu i wyjazdu należy poczekać na całkowite otwarcie się szlabanu, a następnie przejechać
bez zatrzymywania się przez otwartą barierę. Zbyt wczesny wjazd, zatrzymanie się lub cofnięcie pojazdu
w czasie wjazdu, może spowodować uszkodzenie pojazdu oraz urządzeń parkingowych.
2. Przejazd przez szlaban odbywa się pojedynczo, zapora zamyka się natychmiast po każdym przejeździe
pojazdu; jednoczesny przejazd dwóch pojazdów grozi uszkodzeniem samochodu i systemu automatycznej
obsługi parkingu.
§ 11
1. Na terenie parkingu, użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
oraz znaków drogowych pionowych i poziomych, jak również poleceń pracowników Straży Akademickiej.
2. Na parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
3. Zabrania się pozostawiania bez opieki w zaparkowanym pojeździe dzieci i żywych stworzeń.
4. Użytkownik parkingu jest zobowiązany do zachowania czystości w obrębie miejsca postojowego.
5. Użytkownik zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia pojazdu poprzez zamknięcie drzwi, okien,
bagażnika.
6. Użytkownik wydaną przez Straż Akademicką naklejkę wjazdową zobowiązany jest nakleić na przednią
szybę z lewej strony pojazdu.
7. Zabrania się użyczania przydzielonej karty innej osobie. Osoba, która posiada użyczoną kartę nie
posiada prawa wjazdu na teren parkingu.
§ 12
Na terenie parkingu zabronione jest w szczególności:
1. Magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie.
2. Pozostawienie pojazdów z uruchomionym silnikiem.
5. Parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami.
6. Mycie pojazdu, wymiana cieczy chłodzącej, paliwa lub oleju.

7. Prowadzenie pojazdu bez włączonych świateł mijania
8. Parkowanie poza wyznaczonym miejscem parkowania.
9. Zatrzymywanie się na drogach dojazdowych i pożarowych.
10. Dokonywanie napraw w obrębie miejsc postojowych.
11. Wykorzystywanie miejsc postojowych do innych celów niż parkowanie pojazdów.
12. Używanie otwartego ognia.
13. Prowadzenia na miejscu parkingowym działalności gospodarczej oraz czynności z zakresu
doskonalenia umiejętności jazdy.
§ 13
1. Pojazdy mogą być parkowane tylko na oznaczonych do tego celu miejscach postojowych, zgodnie
z przyjętą kolorystyką oznaczeń miejsc parkingowych. Zasadą jest parkowanie przodem do ścian
budynków. Parkowanie pojazdu na miejscach oznaczonych innym kolorem niż wynikający
z przydzielonego prawa korzystania z parkingu stanowi złamanie zasad Regulaminu.
2. Do korzystania z wyznaczonych stanowisk parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
upoważnieni są tylko Użytkownicy po uprzednim umieszczeniu w pojeździe w widocznym miejscu ważnej
karty inwalidzkiej kierowcy lub w uzasadnionych sytuacjach pasażera pojazdu.
3. W czasie parkowania, użytkownik ma obowiązek zwracać uwagę na pobliskie pojazdy i ustawiać pojazd
na jednym miejscu parkingowym, nie zasłaniając linii określających jego granice.
4. W przypadku jeżeli użytkownik zaparkuje pojazd w sposób utrudniający ruch na terenie parkingu
lub zagrażający bezpieczeństwu osób trzecich, Straż Akademicka ma prawo odholowania pojazdu
na wyznaczone w tym celu miejsce lub parking strzeżony na koszt użytkownika.
5. W przypadku naruszenia przez użytkownika zasad parkowania pojazdów, przekroczenia czasowego
limitu wjazdu jednorazowego oraz określonego kolorystyką schematu przydziału miejsc parkowania
Straż Akademicka ma prawo założenia blokady kół jezdnych pojazdu.
6. Władze SGGW w Warszawie zastrzegają sobie prawo do cofnięcia uprawnień wjazdu na teren parkingu
w przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu.
§ 14
Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem,
wyrządzone na terenie parkingu.
§ 15
1. Na teren parkingu dopuszcza się wjazd jednorazowy – czasowy ograniczony do 2 godzin postoju
wynikający z ważnych i uzasadnionych okoliczności dla studentów, pracowników SGGW, mieszkańców
Domów Studenckich, DA IKAR, PG IKAR, pacjentów przychodni lekarskiej, ajentów oraz innych osób, które
uzyskały zgodę Władz Uczelni.
2. Wjazd odbywa się w uzgodnieniu z pracownikiem Straży Akademickiej, który jednorazowo zezwala
na wjazd na teren parkingu.
§ 16
Zauważone usterki i problemy techniczne można zgłaszać bezpośrednio w siedzibie Straży Akademickiej
lub w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania na telefon interwencyjny 22 593 39 00.
§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami mają zastosowanie przepisy prawa
o ruchu drogowym oraz Kodeksu Cywilnego.

