
   

Załącznik do Regulaminu korzystania z terenu Kampusu UO  
w celu pozostawienia na nim czasowo pojazdów mechanicznych. 

 

Umowa korzystania z terenu Kampusu UO w celu pozostawienia na nim czasowo 

pojazdów mechanicznych 

 

Umowa zawarta w dniu …………………….. pomiędzy: 

Uniwersytetem Opolskim z siedzibą w Opolu (45-040), pl. Kopernika 11a, NIP: 754-000-71-

79, REGON: 000001382, reprezentowanym przez 

…………………………………………………………………………………………………... 

Zwanego dalej Administratorem 

a………………………….., zam. w …………………….. przy ul. ……………………. 

zwanego dalej Użytkownik. 

§ 1 

[postanowienia ogólne] 

1. Umowa określa warunki korzystania z terenu Kampusu Uniwersytetu Opolskiego w celu 

pozostawienia pojazdów mechanicznych, przez jego użytkowników. 

2. Użytkownik oświadcza, iż przed podpisaniem umowy zapoznał się z Regulaminem  

korzystania z terenu Kampusu UO w celu pozostawienia na nim czasowo pojazdów 

mechanicznych. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 

§ 2 

[opłaty] 

1. Wydanie aktywnej karty dostępu uprawniającej do wjazdu pojazdów mechanicznych na 

teren  Kampusu UO następuje po okazaniu potwierdzenia opłaty rocznej za korzystanie z 

terenu Kampusu UO w wysokości określonej decyzją Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego 

oraz po przeprowadzeniu weryfikacji spełnienia warunków określonych w §1 ust. 2 

Regulaminu korzystania z terenu Kampusu UO w celu pozostawienia na nim czasowo 

pojazdów mechanicznych. 

2. Opłatę należy dokonać na konto Uniwersytetu Opolskiego prowadzone przez: Bank 

Zachodni WBK S. A. 1 O/Opole ul. Ozimska 6, 45-057 Opole na nr rachunku: 09 1090 

2138 0000 0005 5600 0043 

3. Opłata roczna nie podlega zwrotowi, również w przypadku rozwiązania niniejszej umowy 

zgodnie z warunkami opisanymi w §5. 



   

4. W przypadku nie wniesienia opłaty UO zastrzega sobie możliwość dezaktywacji karty 

dostępu Użytkownikowi. 

§ 3 

[korzystanie z terenu Kampusu UO] 

1. Użytkownik  w celu wjazdu na teren Kampusu UO przykłada kartę dostępu do czytnika 

znajdującego się przed szlabanem.  

2. Po podniesieniu szlabanu Użytkownik  ma 15 sekund na przekroczenie osi szlabanu. 

3. Szlaban opuszczany jest niezwłocznie po przejeździe pojazdu. 

4. Karta dostępu uprawnia do wjazdu jednego pojazdu. Udostępnienie karty dostępu innej 

osobie niż strona umowy skutkuje jej dezaktywacją i rozwiązaniem umowy bez 

zachowania okresu wypowiedzenia umowy. 

§ 4  

[zagubienie karty dostępu] 

1. W przypadku zagubienia karty dostępu Użytkownik niezwłocznie winien ten fakt zgłosić 

Zastępcy Kierownika Miasteczka Akademickiego. 

2. W następstwie zgubienia karty dostępu, karta ta zostaje dezaktywowana,  

a Użytkownik  w celu korzystania z terenu Kampusu UO postępuje zgodnie z § 2.  

§ 5 

[okres trwania umowy i rozwiązanie umowy] 

1. Umowa zostaje zawarta na czas pozostania w stosunku pracy na Uniwersytecie Opolskim. 

W przypadku studenta/doktoranta na czas posiadania statusu studenta.  

2.  Umowa zostaje rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku 

określonym w § 3 ust. 4. 

3. Użytkownik w celu rezygnacji z korzystania z terenu Kampusu UO składa pisemne 

oświadczenie o rozwiązaniu niniejszej umowy oraz zwraca kartę dostępu. 

4. Umowa zostaje rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku 

naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu korzystania z terenu Kampusu 

UO w celu pozostawienia na nim czasowo pojazdów mechanicznych. 

 

 

 

………………………………    …………………………………… 

data i podpis Administratora                     data i podpis Użytkownika  

 


