Zatqcznik do Zarzqdzenia NrJ
z dnia OJLM.i7lrza.du RSM ,,Praga"

REGULAMIN w sprawie organizowania i funkcjonowania parkingow spotecznych
wRSM"Praga"
(tekst jednolity)
Rozdziaf I
Zasady organizowania parkingu

§1
1. Z wnioskiem o wydanie zgody na zorganizowanie i zarza_dzanie parkingiem wyste.puje
do Zarzqdu Spotdzielni, za posrednictwem Kierownika Osiedla, Grupa Cztonkow
Spotdzielni, reprezentowana przez Zarzqd Parkingu.
Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod pojQciem ,,Czfonkowie Spotdzielni" nalezy
rozumiec osoby be.da.ce cztonkami RSM ,,Praga" oraz inne osoby posiadajqce tytul do
zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, w danym osiedlu.
2. Do wniosku nalezy dotqczyc:
1) projekt budowy parkingu sporzqdzony zgodnie z wymogami prawa,
2) list§ zainteresowanych cztonkdw Spotdzielni wyste_puja_cych z inicjatywq
zorganizowania parkingu z podaniem:
a) imion i nazwisk oraz miejsc zamieszkania,
b) wzorow podpisow ztozonych w obecnosci cztonka Zarzqdu Parkingu,
c) marek i numerow rejestracyjnych pojazdow samochodowych,
3) inne wymagane dokumenty.

§2
Z zqdaniem wszcz^cia post^powania administracyjnego w zakresie uzyskania wymaganych
przepisami prawa decyzji, w imieniu Zarzqdu Parkingu, wyste.puje Zarza_d Spotdzielni.
§3
1. Zarza.d Spotdzielni wydaje zgode. na zorganizowanie i zarzqdzanie parkingiem
po spetnieniu przez Zarzgd Parkingu wymogow, o ktorych mowa w § I oraz po uzyskaniu
wymaganych przepisami prawa decyzji, opinii lub uzgodnieri.
2. Spotdzielnia, za posrednictwem Kierownika Osiedla, przekazuje Zarzqdowi Parkingu kopie
uzyskanych:
1) decyzji - zezwoleri,
2) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
3) decyzji - pozwoleri na budowe..
3. Oryginaty dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2 przechowuje Zarzqd Spotdzielni.
§4
Zarzqd Spotdzielni zawiera z Zarzqdem Parkingu umowQ o zorganizowanie i zarzqdzanie
parkingiem spotecznym - (wzor umowy stanowi zatqcznik nr I do niniejszego regulaminu).

Rozdziat II
Zasady przydzielania miejsc parkingowych

§5
1. Zarzqd Parkingu przydziela miejsce parkingowe:
1) cztonkowi Spotdzielni - mieszkaricowi danego Osiedla - lub cztonkowi jego rodziny
zamieszkujqcemu we wspolnym gospodarstwie,
2) innej osobie posiadaja_cej tytut do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, w danym
osiedlu.
2. Osobom, o ktorych mowa w ust. I przystuguje prawo do jednego miejsca parkingowego.
3. W przypadku, gdy liczba miejsc parkingowych jest wi^ksza od liczby osob wystepujqcych
o przydzielenie miejsca parkingowego, osobom, o ktorych mowa w ust. I moze bye
przydzielone dodatkowe miejsce parkingowe.
4. Warunkiem przydzielenia miejsca parkingowego jest ztozenie do Zarzqdu Parkingu
podania zawierajqcego:
1) imie. i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby ubiegaja_cej si§ o przydzielenie miejsca
parkingowego,
2) marke. i numer rejestracyjny pojazdu samochodowego oraz tytut do uzywania
pojazdu,
3) oswiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzor
oswiadczenia stanowi zatqcznik nr 2 do niniejszego regulaminu),
4) oswiadczenie o zapoznaniu si§ z tresciq niniejszego regulaminu (wzor oswiadczenia
stanowi zata_cznik nr 3 do niniejszego regulaminu).
5. O przydzieleniu rniejsca parkingowego decyduje kolejnosc ztozonych podari.
6. Osobie niepetnosprawnej lub cztonkowi jej rodziny zamieszkujqcemu we wspolnym
gospodarstwie przystuguje prawo do miejsca parkingowego poza kolejnosciq.
7. W przypadku nie uwzgl^dnienia wszystkich podari o przydzielenie miejsca parkingowego,
Zarza.d Parkingu ustala listQ rezerwowq.
8. Przydzielenie miejsca parkingowego z listy rezerwowej przystuguje w pierwszej kolejnosci
cztonkowi Spotdzielni nie posiadajqcemu dotychczas zadnego miejsca parkingowego.
9. 0 podJQciu decyzji w sprawie przydzielenia miejsca parkingowego Zarzqd Parkingu
powiadamia wszystkich zainteresowanych.
10. Uzytkownik parkingu, ktory nie korzysta z przydzielonego miejsca parkingowego ma
zagwarantowane prawo do tego miejsca przez okres jednego roku, pod warunkiem
pokrywania przez niego optat ustalonych przez Zarza.d Parkingu. Po uptywie tego terminu
prawo do miejsca parkingowego wygasa.
11. Uzytkownik parkingu, ktorego prawo do miejsca parkingowego wygasto, w przypadku
zakupienia pojazdu, moze otrzymac ponownie przydziat miejsca parkingowego. W takim
wypadku uzytkownik ten otrzymuje przydziat pierwszego zwolnionego miejsca
parkingowego, poza kolejnosci^.
12. Uzytkownik parkingu moze parkowac nie dopuszczony do ruchu pojazd
na przydzielonym miejscu parkingowym przez okres do 6 miesie,cy pod warunkiem
pokrywania przez niego optat ustalonych przez Zarza.d Parkingu, po czym zwalnia
to miejsce na rzecz oczekuja_cego na wejscie na parking.
Poprzedni uzytkownik ma zagwarantowane prawo do tego miejsca przez okres jednego
roku na warunkach jak w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Rozdziat III
Organy Parkingu Spotecznego

§6
1. Organami parkingu saj
1) Zebranie Uzytkownikow Parkingu,
2) Zarza.d Parkingu.
3) Komisja Rewizyjna Parkingu - w przypadku jej powotania, zgodnie z § 6 ust. 2.
2. Zebranie Uzytkownikow Parkingu moze powotac KomisjQ Rewizyjna. Parkingu, ktora
okresie sprawozdawczym be.dzie sprawowac bieza.cy nadzor nad przestrzeganiem
Regulaminu przez Zarzqd Parkingu.
§7
1. Zebranie Uzytkownikow Parkingu:
1) powotuje Zarza_d Parkingu w sktadzie 3-9 osob, w gtosowaniu jawnym zwyktq
wie.kszoscia. gtosow, na okres dwoch lat.
2) odwotuje cztonkow Zarzqdu Parkingu na wniosek, co najmniej 1/3 ogolnej liczby
Uzytkownikow parkingu,
3) dokonuje uzupetnienia sktadu Zarzqdu Parkingu,
4) dokonuje wyboru Komisji Rewizyjnej Parkingu w sktadzie 3 osob, z zastrzezeniem
postanowieri § 6 ust. 2.
2. Pierwsze Zebranie Uzytkownikow Parkingu zwotuje Kierownik Osiedla.
3. Kolejne Zebrania Uzytkownikow Parkingu zwotuje Zarza.d Parkingu, co najmniej jeden raz
w roku.
4. Zebranie moze podejmowac uchwaty w obecnosci co najmniej potowy Uzytkownikow
Parkingu - I termin zebrania. W przypadku uczestniczenia w zebraniu mniej niz potowy
Uzytkownikow Parkingu Zebranie Uzytkownikow Parkingu powinno zostac zwotane w
innym terminie - II termin zebrania. W przypadku uczestniczenia w zebraniu zwotanym
w II terminie mniej niz potowy Uzytkownikow Parkingu, kolejne zebranie moze bye
zwotane po 15 minutach od poprzedniego terminu zebrania. Zebranie moze wowczas
podejmowac uchwaty zwykta. wie.kszosciq gtosow w obecnosci co najmniej 1/4 ogolnej
liczby Uzytkownikow Parkingu, ale nie mniejszej niz 10 osob.
5. O czasie i miejscu Zebrania, Zarzqd Parkingu lub Kierownik Osiedla zawiadamia
wszystkich zainteresowanych, poprzez wywieszenie ogtoszenia w miejscu powszechnie
dostspnym, co najmniej na 14 dni przed planowanym zebraniem.
6. W posiedzeniach Zebrania Uzytkownikow Parkingu moze brae udziat Kierownik Osiedla
i delegowany przez niego pracownik.
7. Z obrad Zebrania sporzqdza si§ protokot, ktdry podpisuje Przewodnicza.cy Zebrania lub
jego zast^pca.
§8
1. Zarzqd Parkingu podejmuje wszelkie czynnosci w zakresie organizacji i funkcjonowania
parkingu w imieniu zainteresowanych cztonkow Spotdzielni.
2. Zarzqd Parkingu podejmuje czynnosci, o ktorych mowa w ust. I na podstawie udzielonego
przez zainteresowanych cztonkow Spotdzielni petnomocnictwa (wzor petnomocnictwa
stanowi zata.cznik nr 4 do niniejszego regulaminu).

3. Zarza_d Parkingu dokonuje ze swego grona wyboru Przewodniczqcego, Zaste_pcy
Przewodniczqcego, Skarbnika.
4. Zarzqd Parkingu:
1) zawiera z Zarzqdem Spotdzielni umow§ o zorganizowanie i zarzqdzanie parkingiem
spotecznym,
2) ustala wysokosc kosztu budowy miejsca parkingowego oraz wysokosc optat z tytutu
eksploatacji parkingu,
3) przedktada Kierownikowi Osiedia do zatwierdzenia:
a) wysokosc ustalonej optaty za przydzielone miejsce parkingowe,
b) sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z dziatalnosci za dany rok.
4) przydziela miejsca parkingowe oraz ustala list^ rezerwowa.,
5) prowadzi rejestr pojazdow samochodowych uprawnionych do parkowania,
6) sprawuje nadzor nad przestrzeganiem przez uzytkownikow postanowieri niniejszego
regulaminu oraz wszelkich uchwat Zarza_du Parkingu,
7) opracowuje szczegotowe zasady korzystania z parkingu, jego sprze_tu i wyposazenia,
8) rozstrzyga spory powstate mie,dzy Uzytkownikami parkingu w zwiqzku z korzystaniem
z parkingu,
9) udziela pisemnych upomnien Uzytkownikom parkingu oraz dokonuje skresleri z listy
uzytkownikow osob naruszajqcych postanowienia niniejszego regulaminu oraz
wszelkich uchwal Zarzqdu Parkingu,
10) prowadzi ewidencje, wpfywow i wydatkow oraz wnosi do Administracji Osiedia optaty
z tytutu eksploatacji parkingu,
11) sktada na corocznym Zebraniu Uzytkownikow Parkingu sprawozdanie finansowe oraz
sprawozdanie z dziatalnosci. Sprawozdania te, po ich przyje_ciu przez Zebranie, Zarzqd
Parkingu przedstawia do wiadomosci Radzie Osiedia.
5. Posiedzenia Zarza.du Parkingu odbywaja. sie, w terminach ustalonych w planie pracy
Zarzqdu.
6. Z posiedzenia Zarza.du Parkingu sporzqdza si? protokot. Obstuge, posiedzeri Zarzqdu
zapewnia Zarza.d Parkingu.
7. Do zadari Komisji Rewizyjnej Parkingu nalezy biezqcy nadzor nad przestrzeganiem
Regulaminu przez Zarzqd Parkingu i wydawanie opinii o tej dziatalnosci na koniec
kazdego roku od daty wyboru Zarzqdu. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Parkingu
sporzqdza sie. protokot.
Rozdziat IV
Odpowiedzialnosc za pojazdy oraz mienie pozostawione w pojazdach

§9
1. Uzytkownicy parkingu pozostawiaja. pojazdy samochodowe na parkingu na wtasne ryzyko
i Odpowiedzialnosc.
2. Spotdzielnia nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstate w mieniu
pozostawionym na terenie parkingu. Dotyczy to w szczegolnosci uszkodzenia, zniszczenia
lub utraty pojazdu samochodowego, a takze wszelkich rzeczy pozostawionych
w pojazdach.

Rozdziat V
Uprawnienia Uzytkownikow parkingu

§10
1. Uzytkownik parkingu na przydzielonym miejscu parkingowym ma prawo parkowac:
1) pojazd nalezqcy do najblizszego cztonka rodziny,
2) pojazd, ktory czasowo uzywa,
3) mate przyczepy towarowe stanowiqce jego wtasnosc,
4) przyczepy campingowe.
2. Fakt uzywania pojazdow, o ktorych mowa w ust. I pkt 1,2 nalezy zgtosic do Zarzqdu
Parkingu oraz dyzurujqcemu.
3. Uzytkownik parkingu ma prawo do korzystania ze sprz^tu i wyposazenia parkingu.
Za uszkodzenie lub utratq tego wyposazenia Uzytkownik parkingu ponosi
odpowiedzialnosc materialnq.
Rozdziat VI
Obowiqzki Uzytkownikow parkingu

§11
Do obowiqzkow Uzytkownikow nalezy:
1) przestrzeganie postanowieri niniejszego Regulaminu oraz wykonywanie uchwat
Zarzqdu Parkingu,
2) przestrzeganie szczegotowych zasad korzystania z parkingu, jego sprze.tu
i wyposazenia,
3) ponoszenie wszelkich ustalonych optat z tytutu eksploatacji parkingu,
4) przestrzeganie przepisow w zakresie bhp i p.poz.
Rozdziat VII
Dyzury na parkingu

1. Na parkingu mogq bye sprawowane dyzury.
2. Dyzury na parkingu sprawowane sq na podstawie ustalonego przez Zarzqd Parkingu
harmonogramu.
3. Nadzor i kontrolej nad realizacjq i przestrzeganiem dyzurow sprawuje Zarzqd Parkingu.
Rozdziat VIII
Optaty z tytutu eksploatacji parkingu

§13
1. Wysokosc optaty za korzystanie z przydzielonego miejsca parkingowego ustala Zarzqd
Parkingu wdrodze uchwaty.
2. Optaty za korzystanie z przydzielonego miejsca parkingowego Zarzqd Parkingu ustala
w wysokosci wynikajqcej z rzeczywistych kosztow eksploatacji parkingu, na ktore sktadajq
si^:
1) koszty wieczystego uzytkowania lub dzierzawy terenu,
2) podatek od nieruchomosci oraz w zaleznosci od wyst^powania, koszty:

3.

4.
5.

6.

7.

3) zuzycia energii elektrycznej,
4) zuzycia wody,
5) wywozu nieczystosci,
6) i inne scisle zwiqzane z funkcjonowaniem parkingu.
tqcznq sums optat z tytutu eksploatacji parkingu dzieli sis przez liczbe. przydzielonych
miejsc parkingowych i ustala si? optatQ za jedno miejsce. Wysokosc ustalonej optaty
zatwierdza Kierownik Osiedla.
Optata za korzystanie z przydzielonego miejsca parkingowego pobierana jest miesie_cznie
przez Zarzqd Parkingu.
Uzytkownicy parkingu oprocz optat, o ktorych mowa w ust. 2 wnoszajednorazowy wktad
pienie^ny na pokrycie kosztow organizacji parkingu. Wysokosc wktadu ustala w formie
uchwaty i pobiera Zarzqd Parkingu. Wktad moze bye wniesiony w ratach. Uchwate_ w tej
sprawie podejmuje Zarza_d Parkingu.
Wktad podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji lub wygasniqcia prawa do miejsca
parkingowego. Zwrot naste.puje po dokonaniu wptaty wktadu przez osob^ wste_puja_ca w
miejsce dotychczasowego uzytkownika (naste.pcej.
Zarzqd Parkingu moze ubezpieczyc parking spoteczny od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu wypadkow, kradziezy lub uszkodzen pojazdow. W takim przypadku koszty
sktadek na ubezpieczenie ponoszq Uzytkownicy parkingu.
Rozdziat IX
Skreslenie z listy Uzytkownikow parkingu

§14
1. Skreslenie Uzytkownika z listy Uzytkownikow parkingu moze nasta_pic w naste_puja_cych
przypadkach:
1) za naruszanie postanowieri niniejszego Regulaminu lub uchwat Zarzqdu Parkingu po
trzykrotnym
pisemnym upomnieniu przez Zarzqd Parkingu, jednokrotnego
opuszczenia bez usprawiedliwienia dyzuru lub samowolnego opuszczenia miejsca
dyzuru,
2) zwtoki w regulowaniu ptatnosci za korzystanie z miejsca parkingowego, za dwa
miesiqce,
3) wygasni^cia prawa do miejsca parkingowego.
2. Skreslenie naste,puje na podstawie uchwaty Zarzqdu Parkingu, z podaniem przyczyn
skreslenia.
3. Przed dokonaniem skreslenia z listy Zarzqd Parkingu wystuchuje w tym zakresie
wyjasnieri Uzytkownika parkingu.
4. Uzytkownikowi parkingu, ktory zostat skreslony z listy przystuguje odwotanie do Rady
Osiedla, w terminie 7 dni od daty dore,czenia uchwaty.
5. Od uchwaty Rady Osiedla, Uzytkownikowi przystuguje odwotanie do Rady Nadzorczej,
za posrednictwem Rady
6. Osiedla, w terminie 7 dni od daty dore_czenia uchwaty. Uchwata Rady Nadzorczej jest
ostateczna.
7. Uzytkownik parkingu, ktory zostat skreslony z listy, po otrzymaniu ostatecznej uchwaty
o skresleniu, obowiqzany jest niezwtocznie wyprowadzic samochod z parkingu.
W przeciwnym razie pojazd ten zostanie usunie_ty na ryzyko i koszt Uzytkownika.

Rozdziat X
Nadzor nad funkcjonowaniem parkingu

§15
1. Nadzor nad biezqcq dziatalnoscia. i funkcjonowaniem parkingu sprawuje Kierownik
Osiedla.
2. Rady Osiedii maja. prawo kontrolowania przestrzegania zasad okreslonych w niniejszym
Regulaminie oraz w uchwatach Zarzqdu Parkingu.
3. Rada Osiedla:
1) kontroluje zarzqdzanie finansami parkingu pod wzgl^dem rzetelnosci i prawidtowosci,
2) wyraza opiniej w zakresie utworzenia parkingu na osiedlu,
3) rozpatruje skargi na dziatalnosc Zarzqdu Parkingu,
4) zgtasza Zarzqdowi Parkingu i Zebraniu Uzytkownikow Parkingu wszelkie uwagi
i wnioski dotycza.ce prawidtowego funkcjonowania parkingu,
5) rozpatruje odwotania od uchwat Zarzqdu Parkingu,
6) rozpatruje inne sprawy zwiajzane z funkcjonowaniem parkingu.
Rozdziat XI
Przepis kohcowy

§16
Po wygasni^ciu kadencji lub odwotaniu Zarzqdu Parkingu, Kierownik Osiedla, w celu
powotania nowego Zarz^du Parkingu zwotuje Zebranie Uzytkownikow.
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