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REGULAMIN 
KORZYSTANIA Z MIEJSC PARKINGOWYCH W GARAŻU PODZIEMNYM                       

I NA TERENIE PRZYLEGŁYM DO GMACHU WYDZIAŁU MATEMATYKI I NAUK 
INFORMACYJNYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 

 
 

I. PRZEPISY WSTĘPNE 
 

§1. 
W garażu podziemnym oraz na terenie zewnętrznym gmachu Wydziału MiNI dostępne są miejsca 
parkingowe. Liczba miejsc postojowych w garażu podziemnym wynosi 50. Liczba miejsc postojowych 
na terenie zewnętrznym wynosi 7. Miejsca te są wyraźnie oznakowane.  

 
§2. 

Korzystanie z miejsc postojowych w garażu podziemnym oraz na terenie zewnętrznym dostępne jest 
dla każdego uprawnionego na zasadach określonych niniejszym regulaminem.  

 
§3. 

Parkowanie  na  terenie  garażu  podziemnego  oraz  terenie  podziemnym  jest  możliwe  tylko  dla 
samochodów osobowych bez przyczep oraz motocykli.  
 

§4. 
Garaż podziemny jest monitorowany, nie jest jednak parkingiem strzeżonym.  
 
 

II. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJOWYCH W GARAŻU 
PODZIEMNYM I NA PARKINGU ZEWNĘTRZNYM 

 
§5. 

Uprawnionymi do wjazdu na teren garażu podziemnego  oraz do korzystania z miejsc postojowych 
na parkingu na terenie przyległym do gmachu Wydziału MiNI są osoby posiadające kartę 
parkingową wydaną przez właściwy organ Politechniki Warszawskiej na podstawie ustalonej przez 
Wydział MiNI listy osób uprawnionych do parkowania w garażu podziemnym oraz na terenie 
przyległym do gmachu Wydziału MiNI.  
 

§6. 
Warunkiem wjazdu na teren garażu podziemnego i korzystania z miejsc postojowych na terenie 
przyległym do Gmachu Wydziału MiNI jest  posiadanie odpowiedniej karty parkingowej oraz 
kodowanego pilota. 

 
§7. 

 
Niezależnie od postanowień §5 i §6 niniejszego regulaminu prawo wjazdu na teren garażu 
podziemnego przysługuje karetkom pogotowia, pojazdom policji, pojazdom straży pożarnej oraz 
pojazdom służb holowniczych w związku z realizowanymi przez te służby zadaniami. 
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III. ZASADY KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJOWYCH W GARAŻU PODZIEMNYM  
I NA PARKINGU ZEWNĘTRZNYM 

 
§8. 

Podczas przejazdu przez Teren Politechniki Warszawskiej należy stosować się do odpowiednich 
przepisów określających sposób poruszania się po parkingach wewnętrznych Politechniki 
Warszawskiej. 

 
§9. 

Podczas wjazdu, wyjazdu i przejazdu przez garaż podziemnym należy zachować szczególną 
ostrożność. Na terenie garażu obowiązuje bezwzględne ograniczenie prędkości do 5 km/h. 

§10. 
Każdej osobie uprawnionej do wjazdu na teren garażu podziemnego i  korzystania z miejsc 
postojowych przysługiwać będzie jeden pilot z indywidualnym kodem przyporządkowanym do jego 
pojazdu. W razie zgubienia lub kradzieży pilota należy o fakcie tym niezwłocznie powiadomić 
kierownika obiektu lub pracownika ochrony.  

 
§11. 

Wjazd do garażu podziemnego usytuowany jest od strony zachodniej. Bezpośrednio w wjeździe do 
garażu zamontowana jest brama garażowa otwierana za pomocą pilota, wyposażona również  w 
system ręcznego otwierania znajdujący się po prawej stronie bramy przy szafce sterującej. Pilot 
uruchamia bramę z odległości 15 m. Brama zostanie zamknięta samoczynnie po 30 sekundach od 
ostatniego odczytu czujnika ruchu zlokalizowanego w przejeździe bramy.  

 
 

§12. 
Dla zachowania bezpieczeństwa konieczne jest stosowanie poniższych zasad użytkowania: 

1. Przed i po uruchamianiu bramy należy upewnić się, że w obszarze biegu bramy nie znajdują 

się osoby lub przedmioty. 

2. Przy otwieraniu bramę należy doprowadzić do pozycji końcowej o odczekać do chwili jej 

prawidłowego zatrzymania. 

 
§13. 

Poruszanie się pojazdami na terenie garażu podziemnego dozwolone jest tylko zgodnie z kierunkiem 
ruchu wyznaczonym  przez właściwe oznaczenia. Każdy kierujący pojazdem na terenie garażu 
podziemnego zobowiązany jest  stosować się do znaków poziomych i pionowych. 
 

§14. 
Wydział MiNI nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w szczególności: w wyniku kradzieży, 
zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu, powstałe w garażu podziemnym oraz na parkingu zewnętrznym 
z winy osób trzecich, jak również nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pojeździe rzeczy 
stanowiące jego wyposażenie. 
 

§15. 
Użytkownik miejsca postojowego w garażu podziemnym bądź na terenie przyległym do gmachu 
Wydziału MiNI zobowiązany jest do: 

1. Podporządkowania się poleceniom Głównego Użytkownika Obiektu w zakresie wyznaczania 

lub zmiany miejsca parkingowego oraz okazywania karty parkingowej  

2. Przestrzegania przepisów prawa drogowego 

3. Przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ. 
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4. Zachowania czystości w obrębie miejsca postojowego, a w szczególności nie pozostawiania w 

zaparkowanym pojeździe przedmiotów cuchnących, żrących, łatwopalnych i wybuchowych. 

5. Właściwego zabezpieczenia pojazdu poprzez zamknięcie drzwi, okien, bagażnika, włączenia 

alarmu.  

 
§16. 

Na terenie garażu podziemnego zabronione jest w szczególności: 
1. Parkowanie samochodów posiadających instalację gazową. 

2. Magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie. 

3. Tankowanie pojazdów. 

4. Pozostawienie pojazdów z uruchomionym silnikiem. 

5. Parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami. 

6. Mycie, 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. Palenie wyrobów tytoniowych oraz używanie otwartego ognia. 

§17. 
Główny Użytkownik Obiektu ma prawo obciążyć użytkownika miejsca postojowego kosztami 
naprawy lub remontu garażu podziemnego jeżeli konieczność przeprowadzenia remontu została 
spowodowana przez użytkownika. 

 
§18. 

Główny Użytkownik Obiektu w wypadkach uzasadnionych potrzebą przeprowadzenia remontu 
garażu podziemnego lub usuwania awarii zobowiązany jest na czas niezbędny do przeprowadzenia 
remontu garażu podziemnego lub usuwania awarii, przydzielić osobie uprawnionej w ramach 
posiadanych wolnych miejsc, inne miejsce w garażu podziemnym lub  na parkingu zewnętrznym 
zamiast miejsca postojowego czasowo wyłączonego z użytku.  

 
§19. 

Jeżeli  Użytkownik poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudni lub zablokuje ruch w garażu 
podziemnym w sposób zagrażający bezpieczeństwu ruchu bądź też bezpieczeństwu innych 
użytkowników, a także w sposób uniemożliwiający swobodne korzystanie z garażu podziemnego 
przez innych użytkowników Główny Użytkownik Obiektu uprawniony będzie do odholowania takiego 
pojazdu na koszt i ryzyko właściciela pojazdu. W przypadku uszkodzenia pojazdu w trakcie 
odholowywania Główny Użytkownik Obiektu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe 
szkody, co Użytkownik potwierdza i zrzeka się roszczeń w tym względzie wobec Głównego 
Użytkownika Obiektu. 
 

§20. 
Wjazd na teren garażu podziemnego lub parkingu zewnętrznego jest równoznaczny z akceptacją 
niniejszego regulaminu. Przestrzeganie niniejszego regulaminu obowiązuje w równym stopniu 
wszystkich  użytkowników miejsc parkingowych w budynku i na terenie zewnętrznym. 
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IV. PRZEPISY PORZĄDKOWE 
 

§21. 
Główny Użytkownik Obiektu ma prawo i obowiązek przedsiębrać działania porządkowe przewidziane 
niniejszym regulaminem wobec osób bezwzględnie i względnie niepożądanych na terenie garażu 
podziemnego oraz pojazdom takich osób zaparkowanym na teranie parkingu podziemnego.  

 
§22. 

Za osobę bezwzględnie niepożądaną na terenie garażu podziemnego uważa się każdą osobę,  która 
nie jest uprawniona do wjazdu na teren garażu podziemnego i  korzystania z miejsc postojowych w 
tym garażu bądź posiada to uprawnienie, ale korzysta z garażu podziemnego wbrew zasadom 
określonym w niniejszym regulaminie. Wymienione osoby oraz pojazdy takich osób, które zostały 
zaparkowane na terenie garażu podziemnego, będą usuwane z garażu podziemnego przy użyciu 
wszelkich prawem dozwolonych sposobów działania. 
 

 §23. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami mają zastosowanie przepisy prawa 
o ruchu drogowym oraz Kodeksu Cywilnego. 
Nieprzestrzeganie powyższych warunków może skutkować cofnięciem zezwolenia – bez zwrotu 
poniesionych opłat lub nie uwzględnieniem wniosku o jego wydanie w roku następnym na 
korzystanie z parkingów. 
 
 


