
 
 
 

 
 
 

 
ZARZĄDZENIE Nr 72/2022 

Rektora Uniwersytetu Opolskiego 
z dnia 19 września 2022 r.  

 
w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego  

zarządzenia nr 120/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego                             
z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

korzystania z terenów Uniwersytetu Opolskiego w celu pozostawienia  
na nich czasowo pojazdów mechanicznych 

 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 3 Statutu 
Uniwersytetu Opolskiego (t.j.: uchwała nr 126/2020-2024 Senatu Uniwersytetu 
Opolskiego z dnia 30 września 2021 r.) – Rektor Uniwersytetu Opolskiego zarządza: 
 

§ 1 

W zarządzeniu nr 120/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 września 
2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z terenów Uniwersytetu 
Opolskiego w celu pozostawienia na nich czasowo pojazdów mechanicznych uchyla 
się dotychczasowy załącznik Regulamin korzystania z terenów Uniwersytetu 
Opolskiego w celu pozostawienia na nich czasowo pojazdów mechanicznych i 
wprowadza się Regulamin korzystania z terenów Uniwersytetu Opolskiego w celu 
pozostawienia na nich czasowo pojazdów mechanicznych – w brzmieniu nadanym 
w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 
Pozostałe postanowienia zarządzenia nr 120/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego                             
z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania                                   

z terenów Uniwersytetu Opolskiego w celu pozostawienia  na nich czasowo pojazdów 
mechanicznych pozostają bez zmian. 
 

§ 3 
Ogłasza się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia tekst jednolity zarządzenia 
nr 120/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu korzystania z terenów Uniwersytetu Opolskiego w celu 
pozostawienia na nich czasowo pojazdów mechanicznych, z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych zarządzeniem nr 72/2022 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 
19 września 2022 w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 
120/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 września 2021r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu korzystania z terenów Uniwersytetu Opolskiego w celu 
pozostawienia na nich czasowo pojazdów mechanicznych. 
 
 
 
 



§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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