
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/241/2017 

RADY POWIATU W PRUDNIKU 

z dnia 30 czerwca 2017 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z wypożyczalni rowerów 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730), Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin korzystania z wypożyczalni rowerów, mieszczącej się w budynku Starostwa 

Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku. 

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

Opolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Józef Janeczko 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 20 lipca 2017 r.

Poz. 2031



Załącznik do uchwały nr XXXVI/241/2017 

Rady Powiatu w Prudniku 

z dnia 30 czerwca 2017 r. 

 

Regulamin korzystania z wypożyczalni rowerów 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z wypożyczalni rowerów, mieszczącej się w budynku 

Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76, zwanej dalej „Wypożyczalnią rowerów”. 

§ 2.1. Wypożyczalnia rowerów jest czynna w okresie od 1 kwietnia do 31 października od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7.30 do godz. 15.30. 

2. Administratorem wypożyczalni jest Starostwo Powiatowe w Prudniku z siedzibą przy ul. Kościuszki 76, 

48-200 Prudnik. 

§ 3. Wypożyczane rowery są własnością Powiatu Prudnickiego. 

Rozdział 2 

Zasady korzystania 

§ 4. Warunkiem korzystania z Wypożyczalni rowerów jest akceptacja przez Wypożyczającego postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

§ 5. Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu, w szczególności korzystać z rowerów zgodnie 

z ich przeznaczeniem oraz na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

§ 6. Korzystanie z Wypożyczalni rowerów jest nieodpłatne. 

§ 7. Z Wypożyczalni rowerów mogą korzystać placówki edukacyjne z terenu Powiatu Prudnickiego oraz osoby 

indywidualne tj. uczniowie wszystkich typów szkół wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

§ 8. Aby wypożyczyć rower należy spełnić następujące warunki: 

1) być osobą pełnoletnią; 

2) przedstawić aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem; 

3) złożyć czytelny podpis na karcie wypożyczenia roweru i oświadczeniu o zapoznaniu się z niniejszym 

Regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przyjęciu roweru sprawnego technicznie; 

4) wypożyczający rower nie może być pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających. 

§ 9. Wypożyczony rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony  

do wypożyczalni rowerów. 

§ 10. Wypożyczony rower jest specjalnie oznakowany i posiada dodatkowe wyposażenie tj. koszyk, kamizelkę 

odblaskową, kask, kłódkę oraz pompkę do roweru. 

§ 11. Wypożyczający z chwilą wypożyczenia roweru zobowiązuje się do: 

1) korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem; 

2) zwrotu roweru do miejsca wypożyczenia tj. Starostwa Powiatowego w Prudniku wraz z wyposażeniem, 

sprawnego technicznie w stanie nieuszkodzonym, w terminie zgodnym z zadeklarowanym czasem zwrotu; 

3) korzystania z rowerów wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Wypożyczającego; 

4) przestrzegania zakazu użyczania roweru osobom trzecim; 

5) nie używania rowerów w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, wyścigów itp.; 

6) niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem z roweru Administratorowi Wypożyczalni 

rowerów; 
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7) odstawienia roweru do wypożyczalni w przypadku stwierdzenia podczas jazdy rowerem jakiejkolwiek 

usterki roweru. 

§ 12. W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią należy go zabezpieczyć przed kradzieżą  

za pomocą kłódki, stanowiącej wyposażenie dodatkowe wypożyczonego roweru. 

§ 13. W przypadku kradzieży roweru Wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję,  

a zaświadczenie o kradzieży przedstawić Administratorowi. 

Rozdział 3 

Rezerwacja 

§ 14. Administrator prowadzi harmonogram wypożyczania rowerów. 

§ 15. W przypadku wypożyczenia rowerów przez grupę zorganizowaną konieczne jest wcześniejsze 

uzgodnienie terminu oraz ilość wypożyczanych rowerów z Administratorem. 

§ 16. Rowery można wypożyczyć na miejscu w wypożyczalni, maksymalnie na okres 14 dni kalendarzowych. 

§ 17.1. Rezerwacja odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu 77 438 17 00. 

2. Przy rezerwacji wymagane jest podanie następujących danych: 

1) data planowanego wypożyczenia; 

2) ilość rowerów, z podaniem wzrostu oraz wieku użytkowników; 

3) dane osoby Wypożyczającej (opiekuna grupy), numer kontaktowy. 

§ 18.1. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących 

przepisach prawa. 

2. Administratorem danych osobowych jest Powiat Prudnicki. 

Rozdział 4 

Naprawy i awarie 

§ 19. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do Administratora pod numerem telefonu 77/4381700. 

§ 20. Zabronione jest samodzielne dokonywanie przez Wypożyczającego jakichkolwiek napraw, modyfikacji 

oraz wymiany części w wypożyczonym rowerze. 

Rozdział 5 

Zwrot wypożyczanego sprzętu 

§ 21.1. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonego roweru /rowerów w dniu zadeklarowanym 

w karcie wypożyczenia roweru. 

2. Wypożyczający jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia zwrotu wypożyczonego roweru. 
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