REGULAMIN
OKRE LAJ CY ZASADY KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJOWYCH
W GARA ACH WIELOSTANOWISKOWYCH I WNOSZENIA OP AT Z TEGO
TYTU U W ZASOBACH ZARZ DZANYCH PRZEZ SM „PROJEKTANT”
W RZESZOWIE.
§1
1. Regulamin niniejszy okre la szczegó owe zasady korzystania z miejsc postojowych
w gara ach wielostanowiskowych w budynkach zarz dzanych przez Spó dzielni
Mieszkaniow „PROJEKTANT” w Rzeszowie – zwanej w dalszej tre ci Zarz dc
z zachowaniem zapisów Statutu i regulaminów obowi zuj cych w Spó dzielni.
2. W rozumieniu niniejszego regulaminu gara em wielostanowiskowym jest wydzielone
pomieszczenie w parterze lub podziemiu budynku obejmuj ce miejsca postojowe
oznaczone liniami na posadzce lub przegrodami jak równie niezb dny do nich dojazd.
3. Prawo do korzystania z miejsca postojowego przys uguje wy cznie do miejsca ci le
okre lonego zgodnie z posiadanym tytu em prawnym – miejsca s ponumerowane.
4. Obj cie w u ywanie miejsca postojowego, jak równie jego zwolnienie nast puje na
podstawie protoko u zdawczo - odbiorczego.
OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJOWYCH
W GARA ACH WIELOSTANOWISKOWYCH
§2
ytkownikami miejsc postojowych s :
1. Osoby posiadaj ce prawo w asno ci do przypisanych miejsc postojowych.
2. Najemcy na podstawie umowy najmu.
§3
1. Warunkiem wjazdu na teren gara u wielostanowiskowego i u ytkowania miejsca
postojowego jest posiadanie kodowanego pilota wydanego przez Zespó Gospodarki
Zasobami Mieszkaniowymi za potwierdzeniem wpisanym w rejestr.
2. Otwieranie bramy wjazdowej nast puje wy cznie poprzez otrzymanego pilota.
§4
Niezale nie od postanowie § 2-3 regulaminu prawo wjazdu na teren gara u
wielostanowiskowym przys uguje pojazdom uprzywilejowanym, tj. karetkom pogotowia,
pojazdom policji, stra y po arnej i pojazdom s b holowniczych.

ZASADY KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJOWYCH
§5
1. Poruszanie si pojazdami na terenie gara u wielostanowiskowego odbywa si zgodnie
z prawostronnym kierunkiem ruchu a tak e wg wyznaczonych znaków pionowych
i poziomych.

2. Dopuszczalna pr dko jazdy w gara u do 5 km/h.
3. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi,
4. Zabrania si parkowania i zastawiania przejazdów.

§6
1. Na teren gara u wielostanowiskowego nale y wje
i wyje
pojedynczo po
ca kowitym otwarciu bramy gara u przy u yciu w asnego pilota.
2. Próba nieuprawnionego wjazdu lub wyjazdu za innym pojazdem podczas otwarcia bramy,
niezale nie od konsekwencji przewidzianych w niniejszym regulaminie, grozi
uszkodzeniem pojazdu przez opadaj
bram , za co Zarz dca nie ponosi
odpowiedzialno ci. Skutki uszkodze obci aj osob wje aj
lub wyje aj , nie
przestrzegaj
w/w zasad.
§7
ytkownikom, do wjazdu na teren gara u wielostanowiskowego, przys uguje jeden pilot
z indywidualnym kodem przyporz dkowanym do jednego pojazdu. W razie zgubienia lub
kradzie y pilota nale y o fakcie tym niezw ocznie powiadomi Biuro Obs ugi Zespo u
Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi .Za wydanie dodatkowego pilota pobierana jest
op ata.
§8
Bezwzgl dnie zabronione jest dokonywanie napraw i mycie pojazdów na terenie gara u
wielostanowiskowego.
§9
W uzasadnionych przypadkach, to jest konieczno ci przeprowadzenia remontu gara u
wielostanowiskowego lub usuwania awarii, miejsca postojowe mog by czasowo wy czone
z u ytku bez zgody w ciciela lub najemcy tego miejsca.
§ 10
1.

ytkownicy
zobowi zani
s
do
zabezpieczania
pojazdów
w
gara u
wielostanowiskowego przed dostaniem si do wn trza osób trzecich oraz stosowania
posiadanych systemów zabezpieczaj cych.
2. Pozostawione pojazdy powinny by zabezpieczone tj. mie pozamykane okna, drzwi,
wy czony zap on.
§ 11
Zarz dca nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody powsta e w mieniu pozostawionym
w gara u wielostanowiskowym, a w szczególno ci za kradzie , zniszczenia lub uszkodzenia
pojazdu, powsta e w gara u wielostanowiskowym.

OBOWI ZKI ZWI ZANE Z KORZYSTANIEM Z MIEJSC POSTOJOWYCH
§ 12
ytkownik zobowi zany jest do:
1. przestrzegania przepisów bhp, przeciwpo arowych oraz wewn trznych przepisów
Zarz du (statutu, regulaminów, uchwa organów samorz dowych),
2. przestrzegania przepisów ruchu drogowego zawartych w ustawie z dnia 20.06.1997 roku
Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.05.108.908 z pó n. zm.),
3. niezw ocznego powiadomienia Zarz dcy o zauwa onych zagro eniach bezpiecze stwa,
4. zachowania czysto ci w obr bie miejsca postojowego oraz cz ci wspólnych
(tj. sprz tania zanieczyszcze spowodowanych przez osoby korzystaj ce z samochodu lub
spowodowanych usterkami technicznymi pojazdu),
5. dbania o nale yty stan techniczny i sanitarny,
6. niezak ócania porz dku publicznego i przestrzeganie Regulaminu porz dku domowego
przyj tego Uchwa Rady Nadzorczej 16/II/2006 r z dnia 10.10.2006r.
7. ponoszenia kosztów eksploatacji, konserwacji i naprawy urz dze zgodnie z
obowi zuj cymi regulaminami.
8. parkowania samochodu w wyznaczonych liniami miejscach, w sposób nie utrudniaj cy
przejazdu i parkowania innych pojazdów.
9. zamykania bramy gara owej i drzwi do gara u,
10. ka dorazowego udost pniania miejsca postojowego w celach konserwacji, remontu,
utrzymania czysto ci.
§ 13
1.

2.
3.
4.

5.

ytkownicy miejsc postojowych s zobowi zani uczestniczy w pokrywaniu kosztów
zwi zanych z eksploatacj i utrzymaniem gara u w którym zlokalizowane s ich miejsca
postojowe.
ciciele miejsc postojowych wnosz op aty na podstawie sporz dzonych kalkulacji i
stawek zatwierdzonych uchwa Rady Nadzorczej.
Osoby u ytkuj ce miejsca postojowe na podstawie umowy najmu wnosz op aty za najem
ustalone na podstawie zawartych umów.
Obowi zek wnoszenia op at przez u ytkowników za u ytkowanie miejsc postojowych
powstaje od nast pnego dnia po dniu podpisania protoko u odbioru miejsca. Op aty
o których mowa wy ej U ytkownicy wnosz co miesi c z góry do 15 dnia miesi ca.
Op aty z tytu u podatku od nieruchomo ci wp acane s bezpo rednio do Gminy Miasto
Rzeszów.
§ 14

1.

ytkownik ponosi pe
odpowiedzialno
za ewentualne szkody wynikaj ce
z niezachowania ostro no ci podczas parkowania i poruszania si pojazdem oraz
zobowi zany jest do pokrycia kosztów zwi zanych z usuwaniem szkód wyrz dzonych
zarówno przez niego, jak i przez osob , której udost pni pojazd lub miejsce postojowe..
2. W przypadku ekstremalnie trudnych warunków atmosferycznych, w szczególno ci
oblodzenia podjazdu, u ytkownik powinien zachowa
szczególn
ostro no
i rozwa
czy wjazd lub wyjazd jest mo liwy z uwagi na bezpiecze stwo ludzi i mienia.

3. Wszelkie szkody w tym tak e komunikacyjne powsta e na terenie gara u
wielostanowiskowego, lub wjazdu do tego gara u likwidowane s w ramach
ubezpieczenia oc sprawcy szkody.
4. Zarz dca ma prawo obci
u ytkownika miejsca postojowego kosztami naprawy i
remontu gara u wielostanowiskowego je eli konieczno
przeprowadzenia remontu
zosta a spowodowana przez w ciciela b
najemc .
§ 15
Zabrania si na terenie gara u wielostanowiskowego i na miejscach postojowych:
magazynowania paliw, substancji i materia ów atwopalnych, pustych pojemników po
paliwie oraz rodków wydzielaj cych nieprzyjemny zapach.
przetrzymywania motocykli, motorowerów, pi spalinowych i kosiarek itp.,
sk adowania opon lub mieci,
tankowania pojazdów,
pozostawienia pojazdów z uruchomionym silnikiem,
wje ania do gara u wielostanowiskowego pojazdów osób nieuprawnionych,
parkowania ich w miejscach przeznaczonych dla innych u ytkowników ,
parkowania pojazdów z nieszczelnymi uk adami (np. paliwowym, olejowym,
hydraulicznym lub innym),
mycia, odkurzania pojazdów, suszenia za pomoc jakichkolwiek grza ek wymiany
ynów, paliwa lub oleju, od nie ania samochodu,
prowadzenia pojazdu bez w czonych wiate mijania,
parkowania poza wyznaczonym miejscem postojowym,
dokonywania zmian budowlanych lub naruszaj cych konstrukcje (przebudowa,
modernizacja) bez uprzedniej pisemnej zgody Zarz dcy. Ca
kosztów z tym
zwi zanych pokrywa u ytkownik,
spo ywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych, oraz u ywania otwartego ognia,
wykorzystywania miejsc postojowych do innych celów ni parkowanie jednego pojazdu
na miejscu postojowym,
ingerowania w system bezpiecze stwa i jego wyposa enia oraz zasilanie energii
elektrycznej lub systemu wentylacji oraz g nego ods uchiwania muzyki
w zaparkowanym na terenie gara u samochodzie.
pod czanie do instalacji elektrycznej ró nego rodzaju urz dze .
PRZEPISY PORZ DKOWE
§ 16
1. Utrzymanie i sprz tanie pomieszcze gara u wielostanowiskowym dokonuje si zgodnie
z zawart umow z firm sprz taj
wybran w przetargu na dan nieruchomo .
2. Koszty utrzymania i sprz tania miejsca postojowego rozliczane s na miejsce postojowe.
Koszty ustalane s zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami
Mieszkaniowymi i ustalania op at za u ytkowanie lokali w Spó dzielni Mieszkaniowej
„Projektant” w Rzeszowie przyj tym Uchwa Rady Nadzorczej nr 22/2016 z dnia
24.05.2016 r..

§ 17
1. Pracownicy Zarz dcy uprawnieni s do:
podejmowania interwencji w razie naruszenia zasad korzystania z gara y
wielostanowiskowych przez ich u ytkowników i nie przestrzeganie niniejszego
regulaminu,
stosowania rodków okre lonych niniejszym regulaminem.
2. Wobec osób nieuprawnionych do wjazdu i parkowania na terenie gara y
wielostanowiskowego Zarz dca na y op at za bezumowne korzystanie z miejsca
stanowi
trzykrotno stawki op at ponoszonych przez u ytkowników lub odholowanie
pojazdu na koszt w ciciela.
§ 18
Pojazdy nale y pozostawia tylko na wyznaczonych miejscach postojowych. Je eli
ytkownik lub osoba przez niego upowa niona poprzez niew ciwe zaparkowanie pojazdu
utrudni lub zablokuje ruch na terenie miejsc postojowych w sposób zagra aj cy
bezpiecze stwu ruchu b
te bezpiecze stwu innych u ytkowników, a tak e w sposób
uniemo liwiaj cy swobodne korzystanie innym u ytkownikiem, Zarz dca uprawniony jest do
odholowania takiego pojazdu na koszt i ryzyko w ciciela pojazdu. W przypadku
uszkodzenia pojazdu w trakcie odholowywania, Zarz dca nie ponosi odpowiedzialno ci za
powsta e szkody.
§ 19
W sprawach nadzwyczajnych lub nieuregulowanych niniejszym Regulaminem korzystanie
z parkingu wielostanowiskowego winno nast powa wy cznie po uprzednim uzgodnieniu z
Zarz dc .

PRZEPISY KO COWE
§ 20
Regulamin niniejszy zosta przyj ty Uchwa
i obowi zuje od dnia 18.01.2017 r.

nr 1/2017 z dnia 18.01.2017 r. Rady Nadzorczej

