Regulamin parkingu działającego w systemie typu Parkuj i Jedź
przy ul. Macieja Rataja w Opolu
§1
1.

Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z parkingu działającego w systemie
„Parkuj i Jedź” (Park & Ride) na terenie zwanym dalej „Parkingiem”, zarządzanym przez
Urząd Miasta Opola zwanym dalej „Zarządcą”.

2.

Parking jest publiczny i niestrzeżony.

3.

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

4.

Parking zlokalizowany jest przy ul. Macieja Rataja w Opolu.
§2

W rozumieniu niniejszego Regulaminu:
1. Użytkownikiem parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z parkingu (osoba
kierująca pojazdem) lub właściciel pojazdu.
2. Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie parkingu przeznaczona na
parkowanie pojazdów.
§3
1.

Każdy użytkownik parkingu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki
niniejszego „Regulaminu” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.

2.

Uprawnieni do korzystania z parkingu są wyłącznie użytkownicy, którzy pozostawiają
pojazdy i kontynuują dalszą 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.
3. Bilet parkingowy należy pobrać w biletomacie i umieścić za przednią szybą samochodu w
sposób umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz pojazdu w ciągu 7 min od zaparkowania
pojazdu.
4. 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.
§4
1.

Parking jest czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu.

2.

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

§5
1. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do tego celu.
2. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć
wyłączony zapłon, światła, wszelkie urządzenia radiofoniczne, zamknięte okna, drzwi oraz
bagażnik.
3. Zakazuje 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.
4. Zakazuje się pozostawiania wraków samochodów.
§6
1. Zarządca parkingu nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się
na terenie parkingu pojazdów, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych
pojazdach lub stanowiące ich wyposażenie.
2. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych
dotyczących pojazdów i osób korzystających z parkingu.
3. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim
i pojazdom na terenie parkingu przez niego samego i osoby mu towarzyszące.
4. W przypadku niezgodnego z Regulaminem zaparkowania pojazdu, pojazd będzie
odholowany na koszt użytkownika parkingu.

