Regulamin najmu miejsc postojowych zlokalizowanych w zasobach
zarz dzanych przez Spó dzielni Mieszkaniow „PROJEKTANT” w Rzeszowie
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Regulamin okre la zasady:
a) najmu miejsc postojowych w gara ach wielostanowiskowych po onych
w nieruchomo ciach b cych w asno ci lub w zarz dzie
Spó dzielni
Mieszkaniowej „Projektant” w Rzeszowie,
b) najmu wydzielonych miejsc postojowych zadaszonych po onych poza
budynkami wyposa onych w barier parkingow sk adan , zamykan na zamek
lub k ódk stanowi cych w asno Spó dzielni,
2. Z miejsc postojowych b cych w asno ci lub w zarz dzie Spó dzielni mog
korzysta jedynie osoby posiadaj ce umow najmu danego miejsca postojowego.
3. Osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu o której mowa w pkt 2 wnosz
kaucj okre lon
szczegó owo w niniejszym regulaminie jako zabezpieczenie
ewentualnych nale no ci Spó dzielni przys uguj cych w dniu zwolnienia miejsca
postojowego.
4. Kaucja nie podlega waloryzacji ani oprocentowaniu. Szczegó owe zasady rozliczenia
kaucji okre la umowa .
Zasady u ytkowania
§ 2.
1. Miejsca postojowe mog by u ywane wy cznie do parkowania pojazdów.
2. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi.
3. Spó dzielnia ma prawo podejmowania dzia
porz dkowych w stosunku do osób
które nie posiadaj zawartej umowy najmu lub umowy wy cznego korzystania
z miejsca postojowego.
4. W przypadku stwierdzenia korzystania z miejsc postojowych bez tytu u prawnego
okre lonego w pkt 3 niniejszego paragrafu Spó dzielnia nalicza b dzie op aty za
bezumowne korzystanie.
5. Op aty o których mowa w pkt 4 naliczane i pobierane b
za dany miesi c
bezumownego korzystania w wysoko ci odpowiadaj cej dwumiesi cznej op acie
skalkulowanej dla danego miejsca postojowego.
6. Spó dzielnia nie ponosi odpowiedzialno ci za mienie pozostawione przez najemc na
miejscu postojowym oraz w pojazdach.
7. Spó dzielnia nie ponosi odpowiedzialno ci za uszkodzenie, zniszczenie , kradzie , lub
amanie do pojazdów pozostawionych na miejscach postojowych.
9 Najemcy miejsc postojowych zobowi zani s do przestrzegania przepisów p.po
i BHP.
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10 Najemcy miejsc postojowych zadaszonych obowi zani s do ich od nie ania
w okresie zimowym.
11. W miejscach postojowych w gara ach wielostanowiskowych zlokalizowanych
w budynkach wielorodzinnych zabronione jest :
a)
ywanie otwartego ognia oraz palenia,
b) uruchamianie silników pojazdów w celach naprawczych w godzinach 2200-600.
12. Najemcy miejsc postojowych zobowi zani s do niedopuszczania do wycieków
oleju, paliw , kwasów itp.
13. W przypadku stwierdzenia przez s by Spó dzielni zanieczyszcze o których mowa
w pkt 12 najemca miejsca postojowego zobowi zany jest do ich niezw ocznego
usuni cia . Nieusuni te zanieczyszczenia b
zlikwidowane przez Spó dzielni na
koszt najemcy.
Najem miejsc postojowych w budynkach wielorodzinnych oraz miejsc postojowych
zadaszonych po onych poza budynkami wielorodzinnymi
§ 3.
1. Najemcami miejsc postojowych mog by :
a) Cz onkowie Spó dzielni
lub cz onkowie ich rodzin mieszkaj cy wspólnie
z cz onkami Spó dzielni,
b) Osoby nieb
ce cz onkami Spó dzielni , którym przys uguje tytu prawny do
lokalu po onego w zasobach Spó dzielni i zamieszkali wspólnie cz onkowie
rodzin
c) Inne osoby prawne lub fizyczne.
2. Stanowisko ds. ekonomiczno- finansowych w Zespole Gospodarki Zasobami
Mieszkaniowymi ( EGK 6) prowadzi rejestr ch tnych na najem miejsc postojowych
w oparciu o z one pisemne zg oszenia.
3. Warunkiem najmu jest zawarcie umowy na okres co najmniej 1 roku.
4. O zawarciu umowy najmu decyduje kolejno
zg osze z uwzgl dnieniem
zastrze enia , e w pierwszej kolejno ci umow najmu zawiera si z osob
posiadaj
mieszkanie w budynku w którym zlokalizowane jest miejsce postojowe
ce przedmiotem najmu, za w przypadku miejsc postojowych zadaszonych
w pierwszej kolejno ci umow najmu zawiera si z osob posiadaj
mieszkanie
w budynku przy którym zlokalizowane s miejsca postojowe zadaszone.
5. Zawarcie umowy najmu nast puje na podstawie decyzji Zarz du Spó dzielni.
6. Umowa mo e by zawarta po wniesieniu kaucji b
cej zabezpieczeniem nale no ci
z tytu u op at za najem.
7. Kwot kaucji ustala si w wysoko ci 400 z za miejsce postojowe w gara u
wielostanowiskowym zlokalizowanym w budynku, oraz 100 z za miejsce postojowe
zadaszone zlokalizowane poza budynkiem.
8. Umowa najmu okre la szczegó owo przedmiot najmu , prawa i obowi zki najemcy,
okres najmu, wysoko op aty za najem .
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9. Przekazanie przedmiotu najmu nast puje na podstawie sporz dzonego przez
przedstawiciela w ciwego
Biura Obs ugi Mieszka ców protoko u zdawczoodbiorczego.
10. Op ata za najem miejsca postojowego po onego w budynku wielorodzinnym
kalkulowana jest w kwocie brutto uwzgl dniaj cej nale ny podatek VAT zgodnie
z postanowieniami Instrukcji dotycz cej zasad i warunków rejestracji umów
i aneksów do umów zawieranych przez Spó dzielni w zakresie dzia ania GZM oraz
zasad ustalania op at za najem lokali u ytkowych ,gara y i innych pomieszcze ,
wystawiania faktur za najem i opisywania faktur przedsi biorstw bran owych i innych
przyj tej Uchwa Zarz du Nr 27/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. .
11. Op ata za najem miejsca postojowego zadaszonego po onego poza budynkiem
wielorodzinnym kalkulowana jest w kwocie brutto uwzgl dniaj cej nale ny podatek
VAT i obejmuje
50% kwoty op aty eksploatacyjnej i funduszu remontowego
uchwalonej na dany rok przez Rad Nadzorcz Spó dzielni dla miejsc postojowych
asno ciowych oraz skalkulowane rzeczywiste koszty podatku od nieruchomo ci,
energii elektrycznej i wywozu nieczysto ci zgodnie z cennikami przedsi biorstw
bran owych i gminy.
12. W przypadku wzrostu kosztów stanowi cych sk adniki op aty za najem najemca
zobowi zany jest do zap aty nale no ci wyliczonej na podstawie nowych stawek, po
ka dorazowym pisemnym zawiadomieniu przez Spó dzielni .
13. Zmiana stawek o której mowa w pkt 12 wymaga zmiany umowy.
Rozwi zywanie umów, zwalnianie miejsc postojowych
§ 5.
1. Umowa najmu miejsc postojowych mo e by wypowiedziana przez ka
ze stron za
3 miesi cznym wypowiedzeniem z onym w formie pisemnej . Bieg okresu
wypowiedzenia rozpoczyna si pierwszego dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu
w którym z ono wypowiedzenie.
2. W przypadku rozwi zania umowy najmu przez najemc przed up ywem roku
Spó dzielnia naliczy kary umowne w wysoko ci odpowiadaj cej iloczynowi op at za
najem i liczby miesi cy brakuj cych do pe nego roku obowi zywania umowy.
3. Spó dzielni przys uguje prawo rozwi zania umowy bez wypowiedzenia , gdy najemca:
a) odda miejsce postojowe do korzystania osobie trzeciej,
b)
ywa miejsca postojowego niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem
niniejszego regulaminu,
c) zalega z op atami za okres dwóch pe nych okresów rozliczeniowych,
d) dokona dewastacji cz ci wspólnych dotycz cych infrastruktury zwi zanej z tym
miejscem postojowym.
4. Spó dzielnia dokonuje z najemc rozliczenia finansowego z tytu u zawartej umowy
na dzie zdania miejsca postojowego na podstawie sporz dzonego protoko u
zdawczo-odbiorczego.
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Postanowienia ko cowe
§ 6.
1. Najemcy miejsc postojowych s zobowi zani do przestrzegania postanowie
niniejszego regulaminu, przepisów i zasad okre lonych przez organy samorz dowe
Spó dzielni oraz do stosowania si do zalece Spó dzielni zawartych w umowach .
2. Osoby nie przestrzegaj ce postanowie niniejszego regulaminu podlegaj sankcjom
wynikaj cym z przepisów wewn trzspó dzielczych oraz ogólnie obowi zuj cych.
3. Regulamin wchodzi w ycie z dniem podj cia uchwa y.
4. W zakresie obj tym niniejszym regulaminem trac moc postanowienia „Regulaminu
w sprawie sprzeda y, wynaj cia z wykupem oraz najmu
gara y i miejsc
parkingowych” w wy czeniem § 3 pkt 7 , który obowi zuje umowy najmu zawierane
po dacie przyj cia niniejszego regulaminu.
5. W zakresie postanowie niniejszego regulaminu dotycz cych wysoko ci kaucji za
najem miejsc postojowych obj tych umowami o których mowa w pkt 4 trac moc
nast puj ce Uchwa y Zarz du Spó dzielni: Nr 1/2011 z dnia 03.01.2011 r. oraz nr
16/2011 z dnia 26.05.2011 r.

Na oryginale podpisy Cz onków Zarz du
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