
 

Zasady korzystania z parkingu w systemie typu Parkuj i Jedź  
przy ul. Oleskiej 

 

1. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych i motocykli,  
zwanych dalej pojazdami. 

2. Parking jest czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu. 
3. Uprawnieni do korzystania z parkingu są wyłącznie użytkownicy, którzy pozostawiają 

pojazdy i kontynuują dalsza podróż komunikacją miejską organizowaną przez Miasto 
Opole, czyli posiadający: 

− bilet komunikacji miejskiej zakupiony wyłącznie w biletomacie stacjonarnym  
na przystanku komunikacyjnym ,,Dworzec Wschodni — Wieża Ciśnień”, 

− bilet okresowy (miesięczny lub dłuższy) komunikacji miejskiej organizowanej  
przez Miasto Opole. 

4. Bilet parkingowy należy pobrać w biletomacie i umieścić za przednia szyba samochodu  
w sposób umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz pojazdu w ciągu 7 minut 
od zaparkowania pojazdu. Bilety parkingowe wydawane są przez biletomat stacjonarny 
zlokalizowany przy przystanku komunikacyjnym ,,Dworzec Wschodni — Wieża Ciśnień”. 
Przy zakupie biletu jednorazowego biletomat wyda bilet komunikacji miejskiej  
oraz bilet parkingowy. W przypadku, gdy użytkownik posiada bilet okresowy, użytkownik 
zobowiązany  jest do pobrania biletu parkingowego poprzez skorzystanie z właściwej opcji 
biletomatu. 

5. Jednego dnia, jeden użytkownik może wygenerować wyłącznie jeden bilet parkingowy. 
6. Bilet parkingowy obowiązuje w dniu pobrania. 
7. Za brak biletu parkingowego będzie pobierana opłata dodatkowa ustalona dla strefy „B” 

tj. 80,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola nr XIII/203/15 z dnia 2 lipca 2015 r.  
(t.j. Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r. poz. 642) w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania).  

8. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do tego celu. 
9. Zakazuję się wjazdu: 

− pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne 
materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia, pojazdów  
z naczepami i przyczepami. 

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach administrator parkingu może podjąć decyzję  
o okresowym wyłączeniu parkingu z użytkowania. 

 
 

Miejski Zarząd Dróg w Opolu 


