
 

 

Regulamin korzystania ze Stacji ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych 

na terenie parkingu  

Hotelu AQUARIUS SPA***** w Kołobrzegu 

 

§ 1. 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje zasady korzystania ze Stacji ładowania pojazdów 

elektrycznych i hybrydowych („Stacja ładowania”) na terenie parkingu Hotelu AQUARIUS 

SPA***** w Kołobrzegu przy ulicy Kasprowicza 24 („Parking”). 

2. Regulamin został ustanowiony przez PRO-SAN M. Jagiełka i M. Wiszniewski sp. j. będącą 

właścicielem Hotelu AQUARIUS SPA***** w Kołobrzegu („Hotel”). Regulamin może być w 

każdym czasie zmieniony. 

3. Pojazd elektryczny to  osobowy pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 i pkt 40 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie 

energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania. 

4. Pojazd hybrydowy  to osobowy pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 i pkt 40 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. 

5. Na terenie Parkingu znajduje się jedna oznakowana Stacja ładowania z dwoma punktami 

ładowania, obejmująca infrastrukturę techniczną oraz dwa wydzielone miejsca przeznaczone na 

ustawienie pojazdów elektrycznych lub hybrydowych na czas ich ładowania. 

6. Dwa wydzielone miejsca są jedynymi przeznaczonymi do ładowania pojazdów elektrycznych i 

hybrydowych. W garażu podziemnym obowiązuje całkowity zakaz ładowania tychże pojazdów z 

instalacji elektrycznej jednofazowej 230V. 

7. W przypadku złamania zakazu określonego w ust. 6 powyżej użytkownik pojazdu zobowiązany 

jest do pokrycia opłaty w wysokości 100 zł za każdą dobę ładowania z instalacji elektrycznej 

jednofazowej 230V. 

8. Stacja ładowania ma status „Inna niż ogólnodostępne”. 



 

 

9. Miejsca wchodzące w skład Stacji ładowania nie są miejscami postojowymi i niezwłocznie po 

zakończeniu ładowania powinny zostać zwolnione - niedopuszczalne jest ich dalsze 

zajmowanie (blokowanie).  

10. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające ze Stacji ładowania. Osoby i pojazdy, które 

naruszają postanowienia Regulaminu mogą zostać usunięte przez Hotel ze Stacji ładowania na 

koszt użytkownika pojazdu. 

11. Każda osoba kierująca pojazdem poprzez wjazd na teren Stacji ładowania wyraża zgodę na 

postanowienia Regulaminu, zobowiązuje się do ich przestrzegania i ponosi odpowiedzialność 

wobec Hotelu za niestosowanie się do Regulaminu. 

 

§ 2. 

1. Korzystanie ze Stacji ładowania jest dopuszczalne przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. 

2. Stacja ładowania jest przeznaczona WYŁĄCZNIE do ładowania pojazdów elektrycznych lub 

hybrydowych, w związku z czym miejsca wchodzące w skład Stacji ładowania nie mogą być 

wykorzystywane do parkowania innych pojazdów. Powyższe nie uchybia postanowieniu § 1 ust. 

9. 

3. Ładowanie pojazdu wraz z uiszczeniem opłat odbywa się poprzez aplikację mobilną Ev Plus. W 

wyjątkowych sytuacjach Hotel może pobrać opłatę za korzystanie ze Stacji ładowania przy użyciu 

karty tokenowej. 

4. Hotel może w każdym czasie uniemożliwić korzystanie ze Stacji ładowania osobom, które nie 

korzystają w tym samym czasie z innych usług Hotelu. 

 

§ 3. 

Podstawowe zasady korzystania ze Stacji ładowania obejmują: 

1) korzystanie ze Stacji ładowania wyłącznie w trakcie ładowania pojazdu elektrycznego lub 

hybrydowego, 

2) samodzielne podłączenie wtyczki Stacji ładowania do pojazdu elektrycznego lub hybrydowego 

przez osobę kierującą danym pojazdem, 

3) bezwzględny zakaz korzystania ze Stacji ładowania przez: 



 

 

a. pojazdy przewożące materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne 

materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia, 

b. pojazdy pełniące funkcje obwoźnych sklepów, jeśli ich celem byłoby prowadzenie 

działalności handlowej na Parkingu, 

c. pojazdy wyłącznie o napędzie spalinowym, 

4) zakaz pozostawiania zwierząt w pojeździe na terenie Stacji ładowania, 

5) ustawienie pojazdu elektrycznego lub hybrydowego na terenie Stacji ładowania, 

unieruchomienie go, wyłączenie silnika i świateł, zamknięcie okien, drzwi oraz bagażnika, 

6) samodzielne zabezpieczenie pojazdu przez osobę kierującą danym pojazdem przed kradzieżą 

lub włamaniem, 

7) pozostawienie wtyczki Stacji ładowania po zakończeniu ładowania w miejscu do tego 

przeznaczonym. 

 

§ 4. 

1. Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w infrastrukturę techniczną Stacji ładowania. 

2. O wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Stacji ładowania, jak również w razie 

wątpliwości co do sposobu korzystania z niej, należy niezwłocznie powiadomić recepcję Hotelu. 

 

 

§ 5. 

Hotel nie ponosi odpowiedzialności: 

1) za skutki korzystania ze Stacji ładowania niezgodnie z przeznaczeniem lub Regulaminem, 

2) za jakiekolwiek przerwy w funkcjonowaniu Stacji ładowania; każda ze Stacji ładowania może 

być w każdym czasie, czasowo lub stale, wyłączona z eksploatacji, 

3) za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, kradzieży (włamania, rozboju 

itp.), zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Stacji ładowania, jak 

również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie. 

4) za skutki działania osób trzecich. 

 

 



 

 

§ 6. 

 

1. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień Regulaminu Hotel może zastosować 

środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym: 

a) naliczyć dodatkową opłatę za każda godzinę zajmowania (blokowania) miejsca wchodzącego 

w skład Stacji ładowania, po zakończonym ładowaniu pojazdu,  

b) usunąć pojazd ze Stacji ładowania, bądź zastosować blokadę mechaniczną pojazdu. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1  użytkownik pojazdu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty 

w wysokości 50 zł za każdą godzinę zajmowania (blokowania) miejsca, a w sytuacji usunięcia 

pojazdu ze Stacji ładowania oraz jego zabezpieczenia i przechowania do czasu odbioru pojazdu 

przez użytkownika - do wniesienia opłaty w wysokości 1000 zł. 

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub 

powstałe w związku z korzystaniem ze Stacji ładowania. 

 


