REGULAMIN
wykorzystania terenów Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie
na potrzeby parkingów
Podstawa prawna: § 80 ust. 1 pkt 19) Statutu Spółdzielni
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania z parkingów położonych na nieruchomościach
stanowiących własność bądź użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w
Olsztynie (zwanej dalej Spółdzielnią), wyszczególnionych w załączniku do niniejszego regulaminu
(funkcjonujących dotychczas jako tzw. parkingi społecznie strzeżone), oraz stanowi podstawę
zawierania umów najmu z dotychczasowymi użytkownikami parkingów i innymi osobami
chcącymi korzystać z miejsc postojowych na tych parkingach.
2. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się do parkingów położonych na gruntach
stanowiących własność bądź użytkowanie wieczyste Spółdzielni, które przed uchwaleniem
niniejszego Regulaminu zostały przez Spółdzielnię oddane do odpłatnego używania na podstawie
umów dzierżawy.
§2
Prawo do korzystania z miejsc postojowych na parkingach
1. Osoba chcąca korzystać z miejsca postojowego na parkingach, o których mowa w § 1 ust. 1
(zwanego dalej miejscem postojowym) zawiera ze Spółdzielnią pisemną umowę najmu
określającą warunki korzystania z terenu parkingu i miejsca postojowego (zwaną dalej umową).
Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana w formie pisemnej
pod rygorem nieważności przez każdą ze stron (Spółdzielnię lub najemcę) za uprzednim
trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 umowa może zostać zawarta przez Spółdzielnię z członkiem
Spółdzielni lub osobą niebędącą członkiem Spółdzielni, o ile spełniają łącznie następujące
warunki:
1) posiada tytuł prawny do lokalu znajdującego się w zasobach Spółdzielni lub jest członkiem
rodziny takiej osoby i wspólnie z nią zamieszkuje w ww. lokalu;
2) jest zgłoszona do zamieszkania w zasobach Spółdzielni;
3) posiada tytuł prawny do pojazdu (w rozumieniu ustawy z 20.06.1997 r. Prawo o ruchu
drogowym) zgłoszonego do parkowania na miejscu postojowym;
4) ma uregulowane wszelkie zobowiązania wobec Spółdzielni.
5) nie korzysta na podstawie umowy z innego miejsca postojowego.
3. Umowy zawierane są w pierwszej kolejności z osobami, o których mowa w ust. 5 zdanie
pierwsze na podstawie ich pisemnych wniosków. Każdemu wnioskodawcy oraz małżonkom
przysługuje prawo ubiegania się o jedno miejsce postojowe. Po wygaśnięciu umowy zawartej z
osobą wskazaną w ust. 5 pierwszeństwo w zawarciu umowy dotyczącej danego miejsca
postojowego przysługuje członkom rodziny dotychczasowego najemcy wspólnie z nim
zamieszkującym i spełniającym warunki określone w ust. 2, z tym że umowa może być zawarta
tylko z jedną z takich osób. W przypadku zgłoszenia się kilku osób zobowiązane są one w
terminie zakreślonym przez Spółdzielnię do pisemnego wskazania, z którą z nich ma zostać
zawarta umowa. Po bezskutecznym upływie ww. terminu umowa dotycząca danego miejsca
postojowego może zostać zawarta zgodnie z kolejnością ustaloną na podstawie ust. 4 (z
pominięciem pierwszeństwa członków rodziny dotychczasowego najemcy).
4. 1) W przypadku wolnych miejsc postojowych (tzn. co do których nie zostaną zawarte umowy z
osobami wskazanymi w ust. 5 zdanie pierwsze lub ust. 3 zdanie trzecie bądź, co do których
umowy zostaną rozwiązane) Spółdzielnia ogłasza o możliwości składania wniosków o zawarcie
umowy informując o ilości wolnych miejsc postojowych na poszczególnych parkingach.
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Ogłoszenie zamieszczane jest na stronie internetowej Spółdzielni oraz na tablicach ogłoszeń w
siedzibie Spółdzielni i w administracjach osiedlowych.
2) Spółdzielnia sporządza listy osób ubiegających się o korzystanie z miejsc postojowych na
danym parkingu w oparciu o pisemne wnioski składane w sekretariacie Spółdzielni przez
osoby zainteresowane. Umowy zawierane są w kolejności wynikającej ze złożonych
wniosków dotyczących danego parkingu. Każdemu wnioskodawcy oraz małżonkom
przysługuje prawo ubiegania się o jedno miejsce postojowe.
3) W przypadku gdy liczba wniosków o zawarcie umowy przekroczy liczbę wolnych miejsc
postojowych na danym parkingu umowy zawierane są według następujących zasad:
a) pierwszeństwo przysługuje osobom spełniającym warunki określone w ust. 2;
b) kolejność na liście osób ubiegających się o korzystanie z miejsca postojowego na danym
parkingu ustalana jest w oparciu o kolejność wpływu wniosków do sekretariatu Spółdzielni
(ul. Wańkowicza 9, pok. 101) po ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 1). Każdorazowo po
ogłoszeniu o wolnych miejscach postojowych wymagane jest złożenie ponownego
wniosku.
c) wnioskodawcom, których numer na liście jest mniejszy bądź równy liczbie wolnych miejsc
postojowych na danym parkingu Spółdzielnia wysyła zawiadomienie o terminie podpisania
umowy zawierające informację, że niepodpisanie umowy w terminie spowoduje skreślenie
z listy osób ubiegających się o korzystanie z miejsc postojowych;
d) w przypadku skreślenia wnioskodawcy z listy z powodu niepodpisania umowy w
wyznaczonym terminie Spółdzielnia wysyła zawiadomienie, o którym mowa w lit. c)
kolejnej osobie z listy.
1) Osoby korzystające z miejsca postojowego w chwili wejścia w życie niniejszego Regulaminu,
mają prawo do dalszego korzystania z tego miejsca jeżeli zawrą ze Spółdzielnią umowę w
terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o rozpoczęciu zawierania przez Spółdzielnię
umów na danym parkingu.
2) Osoby, które nie złożą wniosku, o którym mowa w ust. 3 lub nie zawrą umowy ze
Spółdzielnią w terminie wskazanym w pkt.1 zobowiązane są opuścić i wydać Spółdzielni
zajmowane miejsce postojowe w ww. terminie. W przypadku nie wykonania tego obowiązku
Spółdzielni przysługują wobec takich osób wszelkie roszczenia związane z korzystaniem przez
nich miejsca postojowego bez tytułu prawnego (dotyczy to także wiaty postojowej, jeśli taka
występuje). Osobom tym nie przysługuje również prawo zbycia użytkowanej wiaty na rzecz
osób trzecich, także pod tytułem darmym.
Z osobami, które nie spełniają warunków określonych w ust. 2 pkt. 1) - 3) Spółdzielnia może
zawrzeć umowę na zasadach rynkowych określonych indywidualnie w umowie.
W zakresie ewentualnych rozliczeń z tytułu nakładów poczynionych przez użytkowników na
wyposażenie miejsc postojowych w wiaty przed wejściem w życie niniejszego regulaminu mają
zastosowanie obowiązujące przepisy prawa (kodeksu cywilnego).
W przypadku utraty lub zbycia pojazdu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 3) najemca zobowiązany
jest poinformować o tym Spółdzielnię a po nabyciu innego pojazdu zgłosić jego dane na piśmie.
Okres pomiędzy utratą lub zbyciem pojazdu wskazanego w umowie a nabyciem innego pojazdu
przez najemcę nie może być dłuższy niż trzy miesiące; w przeciwnym razie (po upływie tego
okresu) Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia.
§3
Opłaty za korzystanie z miejsc postojowych
W przypadku zawarcia umowy z osobą spełniającą warunki określone w § 2 ust 2 zobowiązana
jest ona uiszczać miesięcznie czynsz najmu oraz opłaty niezależne od Spółdzielni w wysokości
odpowiadającej kosztom ponoszonym przez Spółdzielnię na utrzymanie przedmiotu umowy.
Wysokość czynszu najmu określona będzie indywidualnie w umowie.
Do opłat niezależnych od Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 należą w szczególności:
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a) podatek od nieruchomości,
b) opłata za wieczyste użytkowanie gruntu,
c) opłaty za energię elektryczną.
W przypadku zawarcia umowy z osobą nie spełniającą warunków określonych w § 2 ust 2
najemca zobowiązany jest uiszczać miesięcznie czynsz najmu zgodnie z umową, w wysokości
określonej przez Zarząd Spółdzielni oraz opłaty niezależne od Spółdzielni, o których mowa w
ust. 2.
Czynsz najmu nie obejmuje m.in. kosztów związanych z konserwacją, remontami, ochroną
parkingu, koszeniem trawy i odśnieżania oraz kosztów energii elektrycznej, która dotychczas nie
obciążała kosztów Spółdzielni. Wydatki te ponoszone będą przez najemców odrębnie, na
zasadach określonych w umowie. W zależności od infrastruktury danego parkingu koszty energii
elektrycznej, które dotychczas obciążały koszty mienia Spółdzielnia a są bezpośrednio związane
z danym parkingiem będą ponoszone w ramach opłat, o których mowa w ust. 2 lit. c).
Czynsz najmu wraz z opłatami niezależnymi od Spółdzielni płatny jest z góry do 15 dnia
każdego miesiąca. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień wpływu pieniędzy na rachunek
bankowy Spółdzielni. Od niewpłaconych w terminie należności, Spółdzielnia pobiera ustawowe
odsetki za opóźnienie w zapłacie. Naliczanie odsetek rozpoczyna się od pierwszego dnia
następnego miesiąca po terminie określonym w zdaniu pierwszym. Naliczone odsetki nie
podlegają umorzeniu.
§4
Zasady korzystania z miejsc postojowych
Miejsce postojowe może być wykorzystywane wyłącznie w celu parkowania na nim pojazdu
wskazanego w umowie bądź w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2).
Z parkingu, na którym znajduje się miejsce postojowe mogą korzystać wyłącznie osoby do tego
uprawnione na podstawie zawartych ze Spółdzielnią umów a przed upływem terminu
wskazanego w § 2 ust. 5 również osoby, o których mowa w tym zapisie.
Osoby korzystające z parkingów i znajdujących się na nich miejsc postojowych zobowiązane są
do:
1) korzystania z parkingu i miejsc postojowych zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz zgodnie z
postanowieniami umowy;
2) pisemnego powiadomienia Spółdzielni o zbyciu, utracie lub zmianie pojazdu wskazanego w
umowie (nie później niż w terminie 30 dni od daty jego zbycia, utraty lub zmiany) oraz
podania numeru rejestracyjnego nowego pojazdu, do którego posiadają tytuł prawny;
3) korzystania z terenu parkingu, na którym znajduje się miejsce postojowe z należytą
starannością w sposób nie utrudniający korzystania z niego przez innych użytkowników;
4) parkowania pojazdu wyłącznie w granicach oznaczonego miejsca postojowego, którego
dotyczy umowa (pojazd nie może wykraczać poza miejsce postojowe ani powodować
uciążliwości dla innych osób korzystających z parkingu);
5) nie udostępniania pod żadnym tytułem (odpłatnym bądź nieodpłatnym) miejsca postojowego
osobom trzecim;
6) utrzymywania porządku i czystości na terenie parkingu, na którym znajduje się miejsce
postojowe;
7) ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z korzystaniem z
terenu parkingu, na którym znajduje się miejsce postojowe;
8) nie wykonywania na terenie parkingu, na którym znajduje się miejsce postojowe czynności
zanieczyszczających środowisko lub zakłócających spokój bądź uciążliwych dla
mieszkańców lub użytkowników okolicznych budynków bądź innych użytkowników
parkingu;
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9) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, Statutu Spółdzielni oraz przepisów
prawa powszechnie obowiązującego (w tym m.in. w zakresie bhp i p.poż.) i zasad współżycia
społecznego.
10) utrzymywania w należytym stanie technicznym i estetycznym przedmiotu umowy i
wszelkich znajdujących się na nim elementów oraz ponoszenia odpowiedzialności za
ewentualne szkody wynikłe z niewykonania tych obowiązków (także wobec osób trzecich).
Spółdzielnia może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym (bez zachowania terminów
wypowiedzenia) w przypadkach określonych w umowie, a także gdy najemca:
1) nie spełnia któregokolwiek z wymogów określonych w § 2 ust. 2 (chyba, że umowa została
zawarta zgodnie z § 2 ust. 5 lub 6);
2) nie przestrzega obowiązków określonych w ust. 3;
3) opóźnia się z uiszczaniem czynszu najmu lub innych opłat, określonych w umowie a
zaległość z tego tytułu przekracza co najmniej dwa pełne okresy płatności.
Wszelkie działania związane z funkcjonowaniem danego parkingu odbiegające od ustaleń
niniejszego Regulaminu, powinny być niezwłocznie zgłaszane przez osoby korzystające z miejsc
postojowych do Administracji Osiedla, na którym znajduje się dany parking.
Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody w pojazdach pozostawionych na terenie
parkingów, na których znajdują się miejsca postojowe ani za jakiekolwiek szkody w
wyposażeniu tych pojazdów bądź w innym majątku znajdującym się lub pozostawionym na ww.
parkingach.
§5
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia
umowy.
Za zgodą Rady Nadzorczej, w drodze szczególnego wyjątku, Zarząd może odstąpić od
stosowania niniejszego regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2019 r. zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej
Spółdzielni nr 35/2018 z dnia 14.11.2018 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni wprowadziła zmiany do
niniejszego regulaminu uchwałą nr 4/2019 z dnia 29.01.2019 r. oraz nr 1/2019 z dnia 25.06.2019
r. i nr 19/2020 z dnia 26.05.20 r.
Sekretarz
Rady Nadzorczej

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

ZAŁĄCZNIK do „Regulaminu
wykorzystania terenów Spółdzielni na potrzeby
parkingów”
PARKINGI tzw. „ społecznie strzeżone” w SM „Jaroty” w Olsztynie.
OSIEDLE NAGÓRKI

Adres ewidencyjny parkingu
Murzynowskiego 8
działka nr 154/8 obr. 106
Murzynowskiego 22
działka nr 109/8 obr. 106
Orłowicza 1
działka nr 144/2 obr. 106
Orłowicza 8
działka nr 25/21 obr. 106
Wańkowicza 6
działka nr 25/21 obr. 106
Razem

Ilość miejsc
wszystkie/zadaszone

Powierzchnia
[m2]
Teren Spółdzielni

110/70

2590

134/92

2900

141/112

4150

75/62

2030

46/46

1050

506/428

12 720

Ilość miejsc
wszystkie/zadaszone

Powierzchnia
[m2]
Teren Spółdzielni

68/68

1800

31/31

412

13/13

236

112/112

2 448

Ilość miejsc
wszystkie/zadaszone

Powierzchnia
[m2]
Teren Spółdzielni

55/26

1253,6

33/33

758,6

88/59

2 012,2

OSIEDLE JAROTY

Adres ewidencyjny parkingu
Boenigka 34B
działka nr 153/42 obr. 126
Boenigka 34A
działka nr 153/42 obr. 126
Boenigka 4
działka nr 345/29 obr. 126
Razem

OSIEDLE PIECZEWO

Adres ewidencyjny parkingu
Sobocińskiego 1
działka nr 102/15 obr. 127
Jeziołowicza 6
działka nr 103/4 obr. 127
Razem
Ogółem

Sekretarz
Rady Nadzorczej

706/599

17 180,2

Przewodnicząca
Rady Nadzorczej

