
REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJOWYCH 
 

1. Zarządcą placów postojowych jest Dział Gospodarczy Politechniki Gdańskiej. 

2. Place postojowe zlokalizowane są w Gdańsku przy ul. Traugutta. Pierwszy plac 

postojowy znajduje się za gmachem budynku Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 

Gdańskiej (nr 41 na mapie kampusu Politechniki Gdańskiej), a drugi pomiędzy 

budynkiem Centrum Obsługi Technicznej Politechniki Gdańskiej (nr 65 na mapie 

kampusu Politechniki Gdańskiej) a Laboratorium LINTE^2 (nr 60 na mapie kampusu 

Politechniki Gdańskiej).  

3. Miejsca postojowe znajdujące się na placach postojowych są dostępne codziennie  w 
godzinach od 06:00 do 22:00. W miesiącu sierpniu i wrześniu studenckie miejsca 
postojowe są wyłączone z eksploatacji. 

4. Miejsca postojowe znajdujące się na placach postojowych są niestrzeżone, nie posiadają 
zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich i nie są monitorowane. 

5. Wjazd na teren placów postojowych jest możliwy wyłącznie dla studentów posiadających 
aktywowaną w systemie wjazdów legitymację studencką (dalej zwani Użytkownikami).  

6. Użytkownik korzysta z miejsca postojowego na zasadach własnej odpowiedzialności i 
ryzyka. 

7. Poprzez wjazd na teren placów postojowych Użytkownik akceptuje niniejszy regulamin i 
zobowiązuje się do jego ścisłego przestrzegania.  

8. Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w 
wyniku działania siły wyższej (tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia 
i niemożliwego do zapobieżenia, w szczególności, ale nie wyłącznie: atak terrorystyczny, 
wojna, stan wyjątkowy, powódź, trzęsienie ziemi, śnieżyca, burza, huragan etc.), a także 
kradzieży (włamania, rozboju, itp.),  zniszczenia, utraty lub uszkodzenia pojazdów 
znajdujących się na terenie placów postojowych, jak również za zniszczenie, utratę lub 
uszkodzenie rzeczy pozostawionych w pojazdach lub stanowiących ich wyposażenie. 

9. Pozostawienie pojazdu na placach postojowych nie stanowi przechowania w rozumieniu 
art. 835 i nast. Kodeksu Cywilnego. 

10. Do korzystania z miejsc postojowych uprawnieni są wyłącznie uprawnieni studenci 
Politechniki Gdańskiej, którzy jednocześnie są właścicielami lub współwłaścicielami 
pojazdu, bądź też właścicielem jest członek najbliższej rodziny (np. żona, rodzic, itp.). 
Pojazd, którego użytkownik ubiega się o przyznanie miejsca postojowego musi być 
zarejestrowany i ubezpieczony. 

11. Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej sporządza listę osób uprawnionych do 
korzystania z miejsc postojowych na zasadach określonych w  regulaminie przyznawania 
miejsc postojowych i przekazuje ją do Działu Ochrony Mienia Politechniki Gdańskiej. 
Liczba osób uprawnionych nie może być większa, niż liczba miejsc postojowych + 50%. 
Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej prowadzi rejestr studentów, którzy otrzymali 
prawo do korzystania z miejsc postojowych. Zasady przyznawania z miejsc określa 
wewnętrzny regulamin Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej. 

12. Prawo do korzystania z miejsca postojowego jest przyznawane na czas od 1 
października do 31 lipca. 

13. Osoby uprawnione zgodnie z listą Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej 
zgłaszają się do Działu Ochrony Mienia Politechniki Gdańskiej w celu uzupełnienia 
danych niezbędnych do aktywowania legitymacji studenckiej w systemie kontroli dostępu 
obsługującym szlabany,  podpisania oświadczenia o zaakceptowaniu warunków 
korzystania z miejsca postojowego oraz oświadczenia o ochronie danych osobowych 
(wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). 



14. Dział Ochrony Mienia Politechniki Gdańskiej pobiera opłatę roczną w wysokości 
ustalonej na dany rok akademicki. 

15. Po wjechaniu na teren placów postojowych należy zaparkować pojazd stosując się do 
wydzielonych pól parkowania. Prędkość pojazdu należy dostosować do panujących 
warunków 

16. W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy 
sąsiednie. 

17. Na terenie placów postojowych obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/godz. 

18. Użytkownik zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia pojazdu poprzez 
zamknięcie drzwi, okien, bagażnika oraz zabezpieczenia przed samoczynnym 
(mechanicznym) przemieszczeniem, zapaleniem lub uszkodzeniem. 

19. Ryzyko skutków niezabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia pojazdu ponosi 
Użytkownik. 

20. Na terenie placów postojowych zabronione jest w szczególności: 

a) palenie tytoniu, 
b) spożywanie alkoholu, 
c) przebywanie osób postronnych, o ile nie jest to związane z wyjściem po 

zaparkowaniu pojazdu lub dojściem do zaparkowanego pojazdu celem opuszczenia 
placów postojowych, 

d) zaśmiecanie, 
e) niszczenie urządzeń technicznych lub mechanicznych, 
f) naprawianie pojazdów, 
g) mycie lub odkurzanie pojazdów, 
h) tankowanie pojazdów, 
i) używanie otwartego ognia, 
j) parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami powodującymi wycieki, 
k) dokonywanie wymiany lub uzupełnianie płynów w pojazdach - cieczy chłodzącej, 

oleju itp., 
l) magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych lub pustych pojemników po paliwie, 
m) działanie niezgodne z przepisami BHP i PPOŻ, 
n) zachowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające 

korzystanie z miejsc postojowych. 

21. Zabrania się pozostawiania bez opieki w zaparkowanym pojeździe dzieci lub żywych 
stworzeń. 

22. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania czystości na terenie placów postojowych. 

23. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem lub 
zaniechaniem wyrządzone na terenie placów postojowych lub wokół nich na zasadach 
ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

24. Zarządca placów postojowych może zakazać wstępu na teren placów lub żądać ich 
opuszczenia osobom nieprzestrzegającym zasad regulaminu, nietrzeźwym, 
zakłócającym porządek, osobom, których zachowanie może zagrażać bezpieczeństwu 
osób znajdujących się na terenie placów postojowych lub których zachowanie może 
narażać na szkody w mieniu. 

25. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na teren placów postojowych pojazdów 
przewożących wszelkiego rodzaju materiały niebezpieczne, w szczególności 
wybuchowe, żrące, łatwopalne, jeżeli materiały te nie zostały zabezpieczone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Niezależnie od zastosowanego zabezpieczenia każdy 
posiadacz pojazdu odpowiada za wszelkie szkody na osobie lub mieniu wynikłe dla 
jakiegokolwiek podmiotu w związku z wjazdem tego pojazdu na teren placów 
postojowych. 



26. Zabrania się wjazdu na teren placów postojowych pojazdów, których rozmiary 
uniemożliwiają zastosowanie się do zasad określonych w ustępie poprzedzającym.  

27. Użytkownik placów postojowych zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu 
drogowego, a także do stosowania się do poleceń wydawanych przez obsługę placów 
postojowych. W przypadku kolizji lub wypadków drogowych powstałych na terenie 
placów postojowych obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o 
ruchu drogowym (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.). 

28. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Dział Ochrony Mienia 
Politechniki Gdańskiej (tel. 58 347-14-32) o wyrządzeniu szkody, nie później jednak niż 
przed opuszczeniem terenu placów postojowych. 

29. Wszelkie awarie urządzeń parkingowych należy zgłaszać (tel. 58 347-14-32). 

30. Na teren placów postojowych wstęp mają służby państwowe odpowiedzialne za 
utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

31. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu tracą prawo do miejsca 
postojowego. 

32. W przypadku niezgodnego z regulaminem zaparkowania pojazdu, jeśli ma ono 
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia korzystający z placów 
postojowych wyrażają zgodę na odholowanie pojazdu w wybrane przez Politechnikę 
Gdańską miejsce. 

33. Pojazdy nie posiadające uprawnień do korzystania z miejsc postojowych oraz pojazdy 
porzucone będą na koszt właściciela odholowane w wybrane przez Politechnikę 
Gdańską miejsce. 

34. Odholowanie pojazdu nastąpi na wyłączny koszt i ryzyko właściciela lub współwłaściciela 
pojazdu. 

35. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

36. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 8 października 2018r. 

 

 

 

       Kanclerz 

       mgr inż. Marek Tłok 



Załącznik nr 1 do regulaminu 

 
Dane niezbędne do aktywowania legitymacji studenckiej w systemie kontroli dostępu obsługującym 
szlabany. 

 

imię i nazwisko   

numer albumu / wydział   

telefon kontaktowy   

numer(y) rej. samochodu(ów)   

marka i model samochodu   

 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
Oświadczam, że akceptuję warunki korzystania z miejsca postojowego na zasadach 

określonych w „REGULAMINIE KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJOWYCH” i zobowiązuję się do ich 
przestrzegania. 
 
 
 
…………………………………     …………………………………… 

data         podpis 

 
 

Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że:  
 
1. Administratorem danych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym jest Politechnika Gdańska z 

siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233),  
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za 

pośrednictwem adresu e-mail: – iod@pg.edu.pl,  
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu przyznania miejsca postojowego na 

terenie Politechniki Gdańskiej, 
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania przez Panią/Pana z miejsca 

postojowego, 
5. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą 

tylko instytucje upoważnione na mocy prawa,  
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i 
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),  

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu przyznania miejsc 
postojowych. W przypadku niepodania danych lub niewyrażenia zgody nie będzie możliwe 
otrzymanie przez Panią / Pana miejsca postojowego na terenie Politechniki Gdańskiej,,  

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu, 
9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 
 

 

 

 
…………………………………          …………………………………… 

data         podpis 


