REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKINGU PODZIEMNEGO
Centrum Energetyki AGH w Krakowie
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady korzystania z parkingu
kondygnacji podziemnej Centrum Energetyki AGH, przy ul. Czarnowiejskiej 36
w Krakowie.
§2
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1.

Zarządca Parkingu - Centrum Energetyki AGH.

2.

Użytkownik – osoba (firma, instytucja), która otrzymała od Zarządcy Parkingu
uprawnienie do korzystania z parkingu i której wyznaczone zostało miejsce
do parkowania.

3.

Pojazd – samochód osobowy o wys. do 1,8 m i szerokości do 1,95 m, nie wyposażony
w instalację LPG lub CNG, wymieniony w formularzu zgłoszeniowym.

II. ZASADY ORGANIZACJI PARKINGU
§3
1.

Parking podzielony jest na 2 niezależne części:
a)

dydaktyczno-badawczą, oznaczoną opaskami i numeracją w kolorze niebieskim,
dostępną z terenu AGH jedynie od strony zachodniej budynku CE (na wysokości
Hali B-1),

b) badawczo-komercyjną oznaczoną opaskami i numeracją w kolorze czerwonym,
dostępną z terenu AGH jedynie od strony wschodniej kompleksu budynków CE
(wjazd do parkingu pomiędzy Biblioteką Gł. a Pawilonem C-3),
2.

Przemieszczanie się pojazdów
nieuprawnione, za wyjątkiem
lub awarii.

pomiędzy częściami opisanymi w ust.1 jest
przypadków wystąpienia alarmów pożarowych

3.

Korzystanie z parkingu w części dydaktyczno-badawczej jest nieodpłatne, a w części
badawczo-komercyjnej płatne, według cennika stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu.

4.

Zwolnienie z opłaty o której mowa w ust. 3 lub jej pobieranie, są niezależne
i oddzielne od opłat za abonament wjazdowy na teren AGH.

5.

Na terenie parkingu podziemnego obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów posiadających
instalację LPG lub CNG.

6.

Użytkownik ma przypisane jedno miejsce na wyłączne korzystanie, we wskazanym
okresie.

7.

Wnioski o nadanie uprawnień użytkownika parkingu przyjmowane są przez Zarządcę
Parkingu - Centrum Energetyki AGH. (wzór stanowi załącznik nr 2).

8.

Zarządca może odmówić prawa do korzystania z parkingu podziemnego ze względu
na gabaryty pojazdu.

9.

Uprawnienia użytkownika parkingu zostaną zapisane przez Straż AGH, na kartach
systemowych uprawniających do wjazdu na teren AGH.
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III. ZASADY KORZYSTANIA Z PARKINGU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
§4

1. Niedopuszczalne jest zajmowanie miejsca innego niż przypisane do Użytkownika
i Pojazdu.

2. Użytkownik korzysta z właściwego wjazdu/wyjazdu, porusza się i parkuje w strefie,
w której otrzymał przydział miejsca parkingowego.

3. Parking Centrum czynny jest w godzinach 7.00 – 21.30.
4. Użytkownicy mogą korzystać z Parkingu także poza godzinami otwarcia Centrum, jeśli

jest to konieczne w związku z wykonywaniem przez nich swoich obowiązków
pracowniczych. Fakt taki należy zgłosić z wyprzedzeniem, w formie e-mail na adres
parkingce@agh.edu.pl, lub pisemnie do Zarządcy Parkingu w godzinach pracy
administracji Centrum Energetyki AGH

5. Przebywanie na Parkingu kondygnacji podziemnej jest dozwolone jedynie w zakresie
związanym z parkowaniem Pojazdu.

§5

1. Pojazdy mogą być parkowane tylko na wyznaczonych do tego miejscach postojowych.

Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, dla odróżnienia ich od miejsc
postojowych dla pozostałych Użytkowników, są specjalnie oznakowane.

2. Pojazd powinien być zaparkowany tak, aby nie wykraczał poza linie wyznaczające
zakres miejsca parkingowego, umożliwiając jednocześnie zaparkowanie innych
pojazdów w taki sam sposób na sąsiadujących miejscach parkingowych,
tj. zachowując odpowiedni odstęp od linii granicznych miejsca postojowego.

3. Po ustawieniu na miejscu parkingowym Pojazd powinien zostać unieruchomiony
w sposób uniemożliwiający jego samoistne przesunięcie się, mieć wyłączony zapłon,
światła oraz zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik.

4. Zaparkowanie

przez
a w szczególności:

Użytkownika

Pojazdu

w

sposób

nieprawidłowy,

1) wykraczanie pojazdu poza linie graniczne miejsca postojowego mimo posiadania
przez Użytkownika obiektywnej możliwości zaparkowania pojazdu prawidłowo;

2) w miejscu do tego nieprzeznaczonym;
3) na miejscu postojowym przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej mimo braku
posiadania przez użytkownika statusu osoby niepełnosprawnej;

4) w sposób uniemożliwiający lub utrudniający skorzystanie z drogi ewakuacyjnej;
uprawnia Zarządcę Parkingu do uruchomienia procedury usunięcia nieprawidłowości
z odholowaniem pojazdu włącznie.

5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez Pojazd

lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności
z tytułu zanieczyszczenia powierzchni Parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu
(wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego, paliwa itp.)

6. W

przypadku stwierdzenia, przez Użytkownika, przeszkody uniemożliwiającej
zaparkowanie pojazdu na wyznaczonym miejscu, w sposób opisany w par 5 ust 1,2,
Użytkownik powinien pozostawić pojazd na miejscu rezerwowym (oznaczonym
„kopertą”) i natychmiast zawiadomić obsługę parkingu (portiernia główna Centrum
Energetyki AGH bud C-5, parter). Po usunięciu przeszkody Użytkownik powinien
niezwłocznie przestawić pojazd.
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§6
Na terenie Parkingu kondygnacji podziemnej zabronione jest:
1) palenie tytoniu; spożywanie alkoholu, przelewanie paliw, środków żrących,
wybuchowych, toksycznych itp.;
2) używanie otwartego ognia;
3) śmiecenie;
4) odtwarzanie głośnej muzyki, tj. takiej, która jest wyraźnie słyszalna dla osób
pozostających poza Pojazdem, którego Użytkownik odtwarza taką muzykę;
5) niepotrzebne włączanie i przeprowadzanie prób silników;
6) wjazd i parkowanie: pojazdów z nieszczelnym zbiornikiem paliwa lub silnikiem;
pojazdów posiadających instalację LPG lub instalację CNG; pojazdów
przewożących ładunki niebezpieczne.
7) naprawianie pojazdów i sprzątanie ich wnętrza, jak również spuszczanie, wymiana
lub uzupełnianie płynów eksploatacyjnych w pojazdach – m.in. cieczy chłodzącej,
wody chłodzącej, paliwa i oleju, mycie Pojazdów.
§7
Niestosowanie się przez Użytkownika do zapisów niniejszego regulaminu, uprawnia
Zarządcę Parkingu do odebrania uprawnienia do parkowania w garażu podziemnym
Centrum Energetyki.
§8
Wszelkie uwagi i skargi dotyczące funkcjonowania Parkingu kondygnacji podziemnej
należy kierować do Działu Technicznego Centrum tel. 55-11, lub 885-972-647;
885-972-646, e-mail parkingce@agh.edu.pl.
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