
§ 1. Zapisy podstawowe
1. Regulamin punktów ładowania inwalidzkich wózków elektrycznych we Wrocławiu, zwany dalej regulaminem, określa zasady korzystania  

ze zlokalizowanych na terenie Miasta Wrocławia miejsc zwanych dalej punktem ładowania.
2. Punkt ładowania jest urządzeniem technicznym, co oznacza, że przeznaczony jest dla użytkowników, którzy korzystają z wózków inwalidzkich  

 o napędzie elektrycznym. 
3. W rozumieniu regulaminu:
a) Zarządzający – Gmina Wrocław to podmiot odpowiedzialny za umożliwienia korzystania, zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, 

konserwację i remonty punktów ładowania, a także jego nieodpłatne udostępnienie.
b) Operator Punktu Ładowania – Gmina Wrocław to podmiot odpowiedzialny za zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, 

konserwację i remonty stacji ładowania.
c) Usługa ładowania obejmuje ładowanie oraz zapewnienie możliwości korzystania z infrastruktury w miejscu udostępnienia punktu ładowania.
d) Zarządzający to podmiot zawierający ze sprzedawcą energii elektrycznej umowę sprzedaży energii elektrycznej, a także udostępniajacy na swojej 

stronie internetowej informacje o nieodpłatnej usłudze ładowania i warunkach jej świadczenia.
e) Operator punktu ładowania – Wydział Obsługi Urzędu to jednostka odpowiedzialna za obsługę i administrację punktu.
f) Użytkownik  to osoba kierująca wózkiem inwalidzkim korzystająca z punktu ładowania zgodnie z niniejszym regulaminem. 
g) Miejsce punktu ładowania to oznaczona powierzchnia na terenie Miasta Wrocławia.
h) Miejsce ładowania to miejsce wyposażone w gniazdo elektryczne. 
i) Stanowisko do ładowania to miejsce wyposażone technicznie umożliwiające świadczenie usług ładowania.
j) Ładowanie oznacza pobór energii elektrycznej przez wózek elektryczny.
k) Osoba upoważniona to pracownik Straży Miejskiej lub osoba wyznaczona przez zarządzającego do obsługi punktu.
l) Jednorazowe ładowanie to czas poboru energii przez wózek inwaldzki, które nie może przekroczyć 60 minut. 

§ 2. Zasady korzystania z punktu ładowania elektrycznych wózków inwalidzkich
1. Na terenie Miasta Wrocławia znajdują się trzy oznakowane punkty ładowania elektrycznych wózków inwalidzkich wyposażone w gniazdo elektryczne.
2. Korzystanie z punktu ładowania – w pilotażu projektu – jest dopuszczalne w godzinach pracy urzędu, przez 5 dni w tygodniu.
3. Punkty ładowania są przeznaczone wyłącznie do ładowania elektrycznych wózków inwalidzkich. Miejsca ładowania nie mogą być wykorzystywane 

do parkowania samochodów lub innych pojazdów albo zajmowania ich w innym celu.
4. Korzystanie z punktów ładowania i miejsc ładowania jest dozwolone wyłącznie w trakcie ładowania wózka inwalidzkiego.
5. Aby skorzystać z punktu ładowania należy:
a) ustawić wózek inwalidzki w strefie punktu ładowania i unieruchomić pojazd,
b) samodzielnie zabezpieczyć wózek, 
c) samodzielnie lub z pomocą osób trzecich podłączyć kabel zasilający do elektrycznego wózka inwalidzkiego, a następnie do gniazda elektrycznego,
e) po zakończeniu ładowania, wyciągnąć wtyczkę kabla zasilającego wózka z gniazda elektrycznego. 
7. Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w gniazdo elektryczne punktu ładowania. O wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu punktu 

ładowania, jak również w razie wątpliwości, co do sposobu korzystania z punktu, należy niezwłocznie powiadomić zarządzającego telefonicznie  
pod numerem telefonu +48 717 77 83 86 (ul. Sukiennice 9, 50-107 Wrocław).

8. Każdy z punktów ładowania może być w każdym czasie wyłączony z eksploatacji z przyczyn technicznych.
9. Bezwzględnie zabrania się niszczenia punktów ładowania i poszczególnych elementów jego technicznego wyposażenia. 
10. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu zarządzający może zastosować środki niezbędne dla przywrócenia 

stanu zgodnego z regulaminem, w tym również poprzez usunięcie użytkownika z punktu ładowania.
11.Użytkownik punktu ładowania jest zobowiązany do posiadania własnego urządzenia do ładowania wózka (ładowarki), która odpowiada typem  

i parametrami technicznymi akumulatorom wózka.
12. Użytkownik punktu ładowania/właściciel wózka odpowiada za stan techniczny swojego wózka i ładowarki. Operator punku ładowania nie ocenia 

stanu wózka lub ładowarki. Jeśli jednak ewidentnie widać, że wózek lub ładowarka są niesprawne technicznie, może odmówić jego naładowania. 
Urząd nie odpowiada za żadne szkody powstałe w trakcie ładowania wózka.

§ 3. Odpowiedzialność użytkowników.  
1. Z chwilą wjazdu do strefy ładowania użytkownik wyraża zgodę na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie i zobowiązuje się do ich 

stosowania.
2. Punkty ładowania są obiektem publicznym, niestrzeżonym, monitorowanym. 
3.Użytkownik punktu ładowania jest zobowiązany do posiadania własnego urządzenia do ładowania wózka (ładowarki), która odpowiada typem  

i parametrami technicznymi akumulatorom wózka.
4. Użytkownik punktu ładowania/właściciel wózka odpowiada za stan techniczny swojego wózka i ładowarki. Operator punku ładowania nie ocenia 

stanu wózka lub ładowarki. Jeśli jednak ewidentnie widać, że wózek lub ładowarka są niesprawne technicznie, może odmówić jego naładowania. 
Urząd nie odpowiada za żadne szkody powstałe w trakcie ładowania wózka.

§ 4. Czynności zabronione
1. W strefie ładowania, dróg dojazdowych i wewnętrznych zabrania się:
a) działań niezgodnych z przepisami BHP lub PPOŻ,
b) zachowań lub działań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego lub zakłócających funkcjonowanie punktu ładowania,
c) przebywania osób w celach innych niż zgodne z niniejszym regulaminem,
d) poruszania się pojazdem w strefie ładowania w celu innym niż dojazd do miejsca ładowania oraz wyjazdu,
e) wykonywania czynności wykraczających poza zwykłe czynności przygotowujące wózek inwalidzki do jazdy – związanych z obsługą techniczną 

pojazdu – procesem ładowania,
g) zaśmiecania terenu,
h) palenia i używania otwartego ognia.

§ 5. Sytuacje awaryjne i zagrożenia
1. W sytuacjach awaryjnych, należy skontaktować się z zarządzającym pod numerem telefonu +48 717 77 83 86 (Sukiennice 9, 50-107 Wrocław).
2. W sytuacji związanej z zagrożeniem bezpieczeństwa funkcjonowania punktu ładowania, każdy użytkownik punktu zobowiązany jest do stosowania 

się do poleceń osoby upoważnionej, włącznie z koniecznością natychmiastowego opuszczenia terenu punktu ładowania.
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