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R E G U L A M I N  
 

  wynajmowania i korzystania z wydzielonych miejsc postojowych na niestrzeżonych  

parkingach usytuowanych na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom". 

 

I. Przepisy ogólne 

 

§ 1  

 

Regulamin określa  podstawowe zasady,  wynajmowania  i  korzystania  z wydzielonych 

miejsc  postojowych,  znajdujących  się  na  terenach  będących  własnością  Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Przełom". 

 

§ 2  

 

   1. Spółdzielnia Mieszkaniowa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie 

osiedli może  tworzyć stałe lub tymczasowe parkingi z wydzielonymi miejscami 

postojowymi, stanowiące zespoły miejsc postojowych  samochodów osobowych  

   2. W rozumieniu niniejszego Regulaminu  zespołem miejsc postojowych jest część terenu 

Spółdzielni przeznaczona stosownymi decyzjami organów Spółdzielni  pod  parking. 

   3. Miejscem postojowym jest część zespołu miejsc postojowych, oznaczona numerem. 

przeznaczona do parkowania jednego samochodu osobowego. 

 

II. Zasady ustalania najemców miejsc postojowych. 

 

§ 3  

 

   1. Pierwszeństwo ubiegania się o zawarcie umowy najmu mają uprawnieni członkowie 

Spółdzielni  zamieszkujący  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  miejsc  postojowych 

będących przedmiotem najmu. 

   2. Jeżeli  ilość miejsc postojowych przeznaczonych do  najmu jest większa niż  ilość 

członków Spółdzielni  zainteresowanych zawarciem przedmiotowej  umowy,   o jej 

zawarcie mogą ubiegać się pozostałe osoby posiadające  tytuł prawny do lokalu  

znajdującego się na  osiedlu  na terenie  którego  znajduje  się  zespół  miejsc  

postojowych. 

   3. Jeżeli  ilość miejsc postojowych przeznaczonych do  najmu jest większa niż  ilość osób 

zainteresowanych zawarciem przedmiotowej umowy, spełniających warunki  o  których 

mowa w pkt 1  i  2  ,  o zawarcie umowy mogą ubiegać  się inne osoby fizyczne  i 

prawne. 

   4. Spółdzielnia zawiadamia  mieszkańców osiedla na  którym zamierza zorganizować 

zespół miejsc postojowych o możliwości i terminie składania pisemnych wniosków o 

zawarcie  umowy  najmu  miejsca  postojowego  oraz  warunkach  finansowych 



 

 

przedmiotowej  umowy  poprzez  wywieszenie stosownych ogłoszeń  w tablicach 

ogłoszeń na klatkach schodowych. 

   5. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest brak zobowiązań wobec Spółdzielni  w dniu 

wpływu wniosku. 

   6. W przypadku kiedy ilość osób zainteresowanych najmem jest większa niż  ilość miejsc 

postojowych,  rozdział miejsc postojowych wśród osób  ,  które złożyły wnioski 

odbywa się w drodze losowania,  z  zachowaniem  kolejności  zgodnej  z 

postanowieniami pkt. 1,2 i 3. 

   7.  Rozdział miejsc w sposób wskazany w pkt 6 odbywać będzie się co 2 lata. 

   8. Zarząd  Spółdzielni uprawniony jest   do  wyznaczenia  na  parkingach  miejsc 

postojowych dla osób niepełnosprawnych. 

 

§ 4  

 

   1. Po ustaleniu listy najemców i przyporządkowaniu im przez Zarząd poszczególnych  

miejsc postojowych w danym zespole miejsc postojowych, Zarząd w terminie 14 dni  

zawiera umowę najmu  miejsca postojowego,  w której określa się   szczegółowe 

warunki najmu. 

   2 Warunkiem zawarcia umowy jest brak zobowiązań wobec Spółdzielni  w dniu jej 

podpisania. 

   3. Umowę najmu zawiera się na czas oznaczony 2 lat. 

   4. W przypadku wystąpienia w okresie trwania  umowy  najmu miejsca postojowego  

zaległości  w opłatach eksploatacyjnych lub z tytułu najmu na rzecz  Spółdzielni za 

okres powyżej  2  miesięcy, w tym  również  za  lokal mieszkalny lub  użytkowy, 

umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 5  

 

Wysokość opłat z tytułu najmu miejsc postojowych ustala Zarząd Spółdzielni. 

 

 

 

III. Zasady korzystania z wydzielonych miejsc postojowych. 

 

§ 6  

 

Miejsca postojowe przeznaczone są wyłącznie do parkowania  samochodów osobowych. 

 

§ 7  
 
  1. Najemca nie  ma prawa  podnajmować lub użyczać miejsca postojowego osobom trzecim 

bez zgody wynajmującego. 

  2. W  przypadku stwierdzenia faktu udostępniania miejsca postojowego osobom trzecim bez 

zgody  Zarządu Spółdzielni  umowa najmu ulega rozwiązaniu ze skutkiem 

natychmiastowym. 



 

 

  3. W  przypadku zbycia pojazdu,  lub  nabycia  innego  pojazdu lub   zmiany numeru 

rejestracyjnego  posiadanego  pojazdu,  najemca  zobowiązany  jest  do  pisemnego 

poinformowania Spółdzielni o zmianach w terminie 21 dni od daty ich zaistnienia . 

 

 

§ 8  

 

Osoby kierujące  pojazdem na terenie niestrzeżonego  parkingu  z wydzielonymi miejscami 

postojowymi zobowiązane są przestrzegać przepisów o ruchu drogowym. 

Zabronione jest: 

  a) parkowanie pojazdów poza wydzielonymi miejscami  postojowymi, 

  b) mycie pojazdów  i  dokonywanie  napraw na  terenie  niestrzeżonych parkingów z 

wydzielonymi miejscami postojowymi, 

  c) zaśmiecanie terenu parkingu. 
 

§ 1 0  

 

Najemca zobowiązany jest utrzymywać miejsce postojowe w należytym stanie technicznym i 

korzystać z niego wyłącznie w celu parkowania pojazdu. 

 

§11 

 

1.  W  przypadku  stwierdzenia  wycieku  płynów,  substancji,  smarów  z  pojazdu 

zaparkowanego na wydzielonym miejscu postojowym lub  pozostawienia śmieci  posiadacz 

pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia . 

2.  Za szkody powstałe  w wyniku nieprawidłowego  poruszania się lub  parkowania 

pojazdów  na  niestrzeżonych  parkingach odpowiedzialność  ponoszą posiadacze tych 

pojazdów. 

 

§ 1 2  

 

Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pojazdu najemcy lub jego 

uszkodzenia  na niestrzeżonych parkingach z wydzielonymi miejscami  postojowymi, jak 

również z tytułu nieprawidłowego korzystania z parkingu  przez innych najemców i  osoby 

trzecie. 

§ 1 3  

 

Koszty wyposażenia miejsc postojowych, barier parkingowych składanych zamykanych na 

zamek lub kłódkę i  kluczy pokrywa Spółdzielnia.  Po zakończeniu umowy najmu najemca 

zobowiązany jest do zwrotu klucza. 

 

§ 14 

 

1 .  Konserwacje i naprawy związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania 

wydzielonych miejsc postojowych oraz dróg dojazdowych wykonywane są przez 

Spółdzielnię. 

2. Sprzątanie i odśnieżanie dróg dojazdowych należy do wynajmującego. 



 

 

3. Za sprzątanie i odśnieżanie wydzielonego miejsca postojowego odpowiada  użytkownik 

danego miejsca. 

 

 

 

§ 15 

 

Warunki  określone  w  umowach  najmu miejsc postojowych,  zawartych  na czas 

nieoznaczony , na zamkniętym niestrzeżonym parkingu na osiedlu „Targówka" pozostają w 

mocy do czasu rozwiązania tych umów. 

 

§ 1 6  

 

Najemcy wydzielonych miejsc postojowych zobowiązani są do  przestrzegania postanowień 

niniejszego Regulaminu. 
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