
Załącznik nr 1 do 
Regulaminu korzystania z miejsc parkingowych  

na terenach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
 

 

1. Ustanawia się Zespół Parkingów UMCS, administrowanych przez Centrum Gospodarowania Nieru-

chomościami  UMCS (dalej: Administrator), w skład którego wchodzą niżej wymienione parkingi: 

1.1 Parking nr 1 - przy Placu im. Marii Curie Skłodowskiej, obejmujący wyodrębnione miejsca parkin-

gowe wokół Placu Marii Curie – Skłodowskiej, zarządcą parkingu jest kierownik obiektu Rektoratu 

oraz przy budynkach zlokalizowanych w sąsiedztwie Placu UMCS, zarządcami są kierownicy obiek-

tów przy których zlokalizowane są miejsca parkingowe (budynek Instytutu Informatyki, budynek 

główny Wydziału Chemii, obiekt Wydziału Filozofii i Socjologii, budynek Wydziału Filologicznego 

oraz Historii i Archeologii); 

1.2 Parking nr 2 – przy budynku Biblioteki Głównej, obejmujący wyodrębnione miejsca parkingowe za 

budynkiem Biblioteki Głównej oraz po jego zachodniej stronie, zarządcą parkingu jest kierownik 

obiektu Biblioteki Głównej; 

1.3 Parking nr 3 – przy budynku Wydziału Ekonomicznego (pod kładką), obejmujący wyodrębnione 

miejsca parkingowe przy budynku Wydziału Ekonomicznego pod kładką, zarządcą parkingu jest 

kierownik obiektu Rektoratu; 

1.4 Parking nr 4 – przy budynku Wydziału Biologii i Biotechnologii (wjazd od ul. Głębokiej), obejmujący 

wyodrębnione miejsca parkingowe na południe od budynku Wydziału Biologii i Biotechnologii z 

wjazdem od ul. Głębokiej, zarządcą parkingu jest kierownik obiektu WBiB 

1.5 Parking nr 5 – przy budynku Wydziału Biologii i Biotechnologii (wjazd od ul. Akademickiej), obej-

mujący wyodrębnione miejsca parkingowe na północ od budynku Wydziału Biologii i Biotechnolo-

gii, zarządcą parkingu jest kierownik obiektu WBiB; 

1.6 Parking nr 6 – przy budynku ACKiM „Chatka Żaka” (wjazd od ul. Sowińskiego), obejmujący wyod-

rębnione miejsca parkingowe przy budynku ACKiM od ulicy Sowińskiego, zarządcą parkingu jest 

kierownik obiektu ACKiM „Chatka Żaka”; 

1.7 Parking nr 7 – przy budynku Centrum Kultury Fizycznej, obejmujący wyodrębnione miejsca parkin-

gowe przed budynkiem CKF, zarządcą parkingu jest kierownik obiektu CKF; 

1.8 Parking nr 8 – przy budynku Centrum Ecotech - Complex, obejmujący wyodrębnione miejsca par-

kingowe przy budynku Centrum, zarządcą parkingu jest kierownik obiektu Centrum Ecotech – 

Complex; 

1.9 Parking nr 9 – przy budynkach dydaktycznych Kampusu Zachodniego, obejmujący wyodrębnione 

miejsca parkingowe przy obiektach Wydziałów: Artystycznego, Nauk o Ziemi i Gospodarki Prze-

strzennej, Politologii i Dziennikarstwa oraz Pedagogiki i Psychologii, zarządcą parkingu są kierow-

nicy obiektów jw. w zakresie miejsc parkingowych przyległych do ich obiektów. 

1.10  Parking nr 10 - przy budynku Domu Studenta Zana, obejmujący wyodrębnione miejsca parkingo-

we przy  budynku DS. Zana, zarządcą parkingu jest kierownik obiektu DS. Zana; 

1.11  Parking nr 11 – przy budynku Domu Studenta Babilon, obejmujący wyodrębnione miejsca parkin-

gowe przed  oraz za budynkiem DS. Babilon, zarządcą parkingu jest kierownik obiektu DS. Babilon.  

 


