REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY STACJACH
ŁADOWANIA SIECI GREENWAY
Obowiązuje od dnia 17.12.2021 r.
1.

Definicje:
− Ładowanie – pobór energii elektrycznej przez Pojazd elektryczny lub Pojazd hybrydowy na
potrzeby napędu tego pojazdu.
− Miejsce postojowe – przylegająca do Stacji ładowania sieci GreenWay wydzielona
powierzchnia terenu oznakowana białymi liniami tworzącymi kopertę z literami EE oraz
oznaczone odpowiednim znakiem drogowym przeznaczona do postoju pojazdu elektrycznego
lub hybrydowego podczas ładowania jego urządzenia akumulacyjnego;
− Operator Miejsc postojowych – EuroPark Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego
8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000311556, będąca podmiotem zarządzającym dostępnością Miejsc postojowych;
− Pojazd elektryczny – pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną
akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.
− Pojazd hybrydowy – pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, o napędzie spalinowo – elektrycznym, w którym energia
elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.
− Stacja ładowania sieci GreenWay – stacja ładowania w rozumieniu ustawy z dnia 11.01.2018r.
o elektromobilności i paliwach alternatywnych zarządzana przez GreenWay Polska sp. z o.o. z
siedzibą w Gdyni (81-451), przy Al. Zwycięstwa 96/98, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000602098 (GreenWay),
− Użytkownik – osoba fizyczna kierująca pojazdem, korzystająca z Miejsca postojowego. W razie
braku możliwości ustalenia tożsamości osoby kierującej za Użytkownika uważa się właściciela
pojazdu korzystającego z Miejsca postojowego.

2.

Poprzez wjazd na teren Miejsca postojowego Użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszego
regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
Miejsce postojowe przeznaczone jest wyłącznie dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych
podczas ich Ładowania na stacji ładowania sieci GreenWay. Użytkownik może zająć tylko jedno
Miejsce postojowe.
Na terenie Miejsca postojowego zabrania się:
− palenia wyrobów tytoniowych lub używania otwartego ognia,
− naprawiania, mycia lub odkurzania samochodów,
− jakiegokolwiek zanieczyszczania miejsca parkingowego,
− korzystania z przycisku bezpieczeństwa w stacji ładowania niezgodnie z przeznaczeniem,
− parkowania w celu innym niż Ładowanie pojazdu elektrycznego lub hybrydowego ze Stacji
ładowania,
− Ładowania niezgodnie z regulaminem Stacji ładowania na niej umieszczonym.
Użytkownicy zobowiązani są do stosowania przepisów ruchu drogowego zawartych w ustawie z
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w tym do stosowania się do wszelkich znaków
drogowych oraz zasad organizacji ruchu. Niezależnie od powyższego, Użytkownicy zobowiązani
są do stosowania się do poleceń pracowników obsługi Miejsc postojowych zatrudnianych przez
Operatora Miejsc postojowych.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Operatorowi Miejsc postojowych,
GreenWay lub osobom trzecim podczas korzystania z Miejsca postojowego. Użytkownik
zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Operator Miejsc postojowych o zaistniałym
zdarzeniu mogącym skutkować wystąpieniem szkody dla Operatora Miejsc postojowych,
GreenWay lub osób trzecich.
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Operator Miejsc postojowych odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub
zleceniobiorców. Operator Miejsc postojowych nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby
trzecie.
8. Miejsce postojowe nie jest strzeżone i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich.
9. Operator Miejsc postojowych zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty porządkowej w
wysokości 150,00 PLN, w przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Miejsc
postojowych określonych w niniejszym regulaminie w sytuacjach opisanych w pkt 3 oraz 4
niniejszego regulaminu, a dodatkowo w przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia
ludzkiego albo mienia ludzkiego może ponadto powiadomić odpowiednie służby oraz zlecić
usunięcie pojazdu z terenu Miejsc postojowych. Koszty usunięcia pojazdu, w tym koszty
przechowania, ponosi jego właściciel.
10. Przestrzeganie przez Użytkowników niniejszego regulaminu może być weryfikowane i
dokumentowane przez pracowników i zleceniobiorców Operatora Miejsc postojowych w ramach
monitoringu Miejsc postojowych, kontroli bezpośredniej, wykonywania fotograficznej.
11. W przypadku nieuiszczenia opłaty porządkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia
Operator Miejsc postojowych może dochodzić zapłaty na drodze postępowania polubownego lub
sądowego. Użytkownik zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela
pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 9.11.2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji
pojazdów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 503), a w razie zasądzenia przez sąd powszechny należności
przysługującej Operatorowi Miejsc postojowych wynikającej z postanowień Regulaminu także
kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.
12. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej
operatora Miejsc postojowych: reklamacje.europark.pl lub listownie na adres ul. T.
Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. EuroPark rozpatrzy reklamację w ciągu 21 dni roboczych i
udzieli odpowiedzi w formie jakiej reklamacja została dostarczona.
13. Operator Miejsc postojowych ma prawo zmienić niniejszy Regulamin. Zmiany Regulaminu
wymagają ich ujawnienia na terenie Miejsc postojowych.
7.

