
 

ZARZĄDZENIE NR 16/2019/2020 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 W WARSZAWIE  
z dnia 27 sierpnia 2019 r. 

 
w sprawie parkowania samochodów na terenie  

Szkoły Podstawowej nr 84  przy ul. Radzymińskiej 227, ul. Radzymińskiej 232, 
Szkoły Filialnej ul. Rozwadowska 9/11, 

Szkoły Filialnej ul. Topazowa 26. 
 

 
 
Na podstawie: 

– Art. 1 pkt 14, Art. 55 ust. 2 pkt 6, Art. 68 ust. 1 pkt 6  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 
Prawo oświatowe  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287), 

– Art. 6 pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 967, 2245, z 2019 r. poz. 730, 1287), 

– § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.), 

– § 10, § 62 ust. 9, § 63 ust. 2 pkt 1 Statutu Szkoły Podstawowej nr 84                           
im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie, 

 zarządzam, co następuje: 
 
 

§ 1. 

1. Drogi i parking na terenie Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Radzymińskiej 227               
w Warszawie są „strefą ruchu” w rozumieniu ustawy „Prawo o ruchu drogowym”                   
i obowiązują na nich przepisy Kodeksu Drogowego.  

2. Miejsca parkingowe znajdujące się w „strefie gospodarczej” są terenem szkoły. 
3. Z parkingu mogą korzystać wyłącznie pracownicy szkoły i pracownicy firmy 

obsługującej kuchnię oraz lokatorzy mieszkania służbowego. 
4. Wydzielone stanowiska postojowe oznaczone są znakiem poziomym                               

P-20 (tzw. koperta) . 
5. Stanowiska postojowe zastrzeżone przeznaczone są dla: 

1) dyrekcji szkoły (wzdłuż budynku); 
2) samochodów dostawczych obsługujących kuchnię (wzdłuż pasa zieleni). 

 

 

 

 



§ 2. 

1. Korzystanie z miejsc parkingowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 84                           
przy ul. Radzymińskiej 227 w Warszawie jest możliwe  pod następującymi 
warunkami:  
1) parkowanie wyłącznie w miejscach wyznaczonych (niedozwolone jest parkowanie 

na drodze pożarowej, drodze ewakuacji, zastrzeżonych stanowiskach 
postojowych); 

2) parkowanie przodem do budynku z zachowaniem odległości 1,5 m na drogę 
ewakuacji; 

3) poruszania się pojazdem z prędkością do 20 km/h. 
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku 

działania sił przyrody (powódź, gradobicie, huragan, piorun), kradzieży (włamania, 
rozboju itp.), zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie 
parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich 
wyposażenie.  

3. Wyłącza się odpowiedzialność szkoły z tytułu szkód komunikacyjnych                                   
i parkingowych dotyczących pojazdów i osób korzystających z parkingu.  

4. 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 itp.).  

 

§ 3. 

1. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 84: 
1) przy ul. Radzymińskiej 232, 
2) Szkoły Filialnej przy ul. Rozwadowskiej 9/11, 
3) Szkoły Filialnej przy ul. Topazowej 26 
nie ma miejsc parkingowych. 

2. Wjazd na teren określony w ust. 1 możliwy jest wyłącznie dla samochodów firmy 
obsługującej kuchnię – dowożących posiłki dla uczniów szkoły. 

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. 
 
 

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 84  
          (-) Zofia Rostek 

 
 


	– Art. 1 pkt 14, Art. 55 ust. 2 pkt 6, Art. 68 ust. 1 pkt 6  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287),

