
UCHWAŁA NR LIX/892/14
RADY MIASTA OPOLA

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu Parkingu Krytej Pływalni Wodna Nuta w Opolu przy 
ul. Prószkowskiej 96

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. 
poz. 379) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Regulamin korzystania z Parkingu Krytej Pływalni Wodna Nuta 
w Opolu przy ul. Prószkowskiej 96 zarządzanego przez  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Opolu.

2. Regulamin Parkingu Krytej Pływalni Wodna Nuta w Opolu stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego.

 Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha
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Regulamin Parkingu Krytej Pływalni Wodna Nuta w Opolu.  

 
 
 
1. Parkingiem zarządza MOSIR w Opolu. 
2. Parking jest: 

a) niestrzeżony, 
b) płatny dla osób nie będących klientami Pływalni Wodna Nuta, 
c) czynny od poniedziałku do niedzieli od 06,00 do 22,00. 

3. Sprawy związane z bieżącą działalnością parkingu zgłaszane są bezpośrednio do Biura 
znajdującego się na terenie Pływalni Wodna Nuta. 

 
I 

W rozumieniu niniejszego Regulaminu:  
1. Użytkownikiem parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z parkingu (osoba 

kierująca pojazdem) lub właściciel pojazdu, w przypadku braku możliwości ustalenia 
tożsamości kierującego pojazdem, za użytkownika uważa się w szczególności osobę 
kierującą pojazdem w chwili wyjazdu z parkingu. 

2. Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie parkingu przeznaczona 
na parkowanie pojazdu. 

II 
 

1. Z chwilą otrzymania karty parkingowej lub wjazdu na parking dochodzi między MOSIR 
Opole – Wynajmującym a użytkownikiem - Najemcą do zawarcia umowy najmu miejsca 
postojowego samochodowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.  

2. Umowa nie zawiera żadnego zobowiązania do pilnowania ani też przechowywania.  
3. Umowa najmu miejsca postojowego wygasa z chwilą wyjazdu. 

 
III 

 
Najemca poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego regulaminu 
i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. 
 

IV 
 

1. Aby wjechać na teren parkingu, należy podjechać do automatu kontroli wjazdu i poprzez 
wciśnięcie przycisku pobrać kartę parkingową. 

2. Aby wyjechać z terenu parkingu, należy dokonać lub zwolnić z płatności /dla klientów 
pływalni/ za kartę parkingową w kasie Pływalni Wodna Nuta, a następnie podjechać, 
w ciągu 15 minut, do automatu kontroli wyjazdu i włożyć opłacony bilet do czytnika. 

 

Załącznik

do uchwały nr LIX/892/14

Rady Miasta Opola

z dnia 29 maja 2014 r.
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V 
 

1. Opłata parkingowa za każde zajęte miejsce postojowe jest ustalona w oparciu o aktualnie 
obowiązujący cennik. 

2. Po upływie maksymalnego czasu postoju wynoszącego jeden tydzień, Wynajmujący jest 
uprawniony do usunięcia pojazdu samochodowego na koszt Najemcy. Ponadto, do czasu 
usunięcia pojazdu, Wynajmującemu przysługuje odpowiednie wynagrodzenie według 
cennika. 

3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty parkingowej pobierana jest opłata 
dodatkowa w wysokości  50 zł. 

4. Jeżeli wynajmujący udowodni, że czas postoju był dłuższy, pobierze krotność opłaty 
dodatkowej. 

 
VI 

 
1. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za samochody, rzeczy stanowiące ich 

wyposażenie oraz inne przedmioty pozostawione na parkingu. 
2. Wynajmujący odpowiada jedynie za udowodnione szkody wyrządzone z winy umyślnej 

przez jego pracowników lub pełnomocników. Najemca jest zobowiązany niezwłocznie 
zgłosić taką szkodę Wynajmującemu. Szkody widoczne muszą być zgłoszone w każdym 
wypadku przed opuszczeniem parkingu. Wynajmujący nie odpowiada za szkody, za które 
ponoszą odpowiedzialność inni użytkownicy lub osoby trzecie. 

 
VII 

 
Najemca odpowiada za wszystkie zawinione szkody wyrządzone Wynajmującemu lub 
osobom trzecim przez niego samego, jego pracowników, pełnomocników lub osoby mu 
towarzyszące. Poza tym odpowiada on za zawinione zanieczyszczenia parkingu. Najemca jest 
zobowiązany zgłosić takie szkody Wynajmującemu natychmiast bez wezwania, najpóźniej 
przed opuszczeniem parkingu. 
 

VIII 
 

Wynajmującemu z tytułu jego roszczeń wynikających z umowy najmu przysługuje prawo 
zatrzymania oraz ustawowe prawo zastawu na zaparkowanym pojeździe Najemcy. 
 

IX 
 

1. Pojazdy mogą być parkowane tylko na oznaczonych do tego celu miejscach postojowych, 
a nie na miejscach oznaczonych szyldami informacyjnymi jako zarezerwowane dla 
stałych użytkowników bądź nie przeznaczonymi na miejsca postojowe. W razie 
nieprzestrzegania tego przez Najemcę, Wynajmujący jest uprawniony, według swojego 
wyboru, do zlecenia odholowania pojazdu na koszt Najemcy lub do naliczenia opłaty 
w wysokości 100,00 zł brutto za niezgodne z regulaminem parkingu zajęcie miejsca 
postojowego. Wynajmujący jest uprawniony w przypadku nieprawidłowo zaparkowanego 
pojazdu dokonać jego blokady przy użyciu środków technicznych. 

2. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć 
wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik. Najemca zobowiązany 
jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych. 

3. Najemca we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą. 
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4. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania znaków drogowych i innych warunków 
korzystania z parkingu oraz do stosowania się do wskazówek pracowników parkingu.  
W pozostałym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy prawa o ruchu drogowym. 

 
X 
 

1. Na parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h. 
2. Na parkingu zabronione jest palenie tytoniu, używanie ognia oraz niepotrzebne włączanie 

i przeprowadzanie prób silników. 
3. Parkowanie pojazdów z nieszczelnym zbiornikiem paliwa lub silnikiem jest zabronione. 
4. Na miejscach postojowych i jezdniach parkingu oraz na rampach wjazdowych                   

i wyjazdowych zabronione jest naprawianie pojazdów, oczekiwanie, sprzątanie wnętrza 
pojazdu, jak również spuszczanie, wymiana lub uzupełnianie płynów w pojazdach – m.in. 
cieczy chłodzącej, wody chłodzącej, paliwa i oleju. 

5. Mycie pojazdów znajdujących się na terenie parkingu jest zabronione. 
6. Zabrania się ustawiania pojazdów niezgodnie z oznakowaniem poziomym na terenie 

parkingu. 
7. Przebywanie na parkingu jest dozwolone jedynie w związku z parkowaniem. 
8. Na parkingu obowiązuje zakaz jazdy jednośladów w szczególności rowerów i motocykli. 

 
XI 

 
1. W przypadku naruszenia przez Najemcę postanowień niniejszego Regulaminu 

Wynajmujący może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia, 
w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu 
zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z parkingu, bądź 
zastosowanie blokady mechanicznej pojazdu. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów 
związanych z usunięciem pojazdu z parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem 
do czasu odbioru pojazdu przez Najemcę. 

3. Najemca 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.). 

 
XII 

 
O każdym przypadku nieprzestrzegania przez Najemcę postanowień Regulaminu parkingu 
spełniającym znamiona czynu zabronionego Wynajmujący zawiadomi właściwe organy 
ścigania. 

XIII 
 

Wszelkie Skargi i wnioski dotyczące niniejszego regulaminu i funkcjonowania pływalni 
można zgłaszać w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 14.00 w administracji pływalni. 
Dyrektor MOSiR przyjmuje skargi i wnioski w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 
15.00 w Opolu przy ulicy Barlickiego 13. 
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