
  

REGULAMIN 

 

finansowania i rozliczania kosztów budowy garaży, miejsc postojowych w garażach 

wielostanowiskowych, parkingach zewnętrznych( otwartych i zamkniętych) oraz zasad 

korzystania z nich i ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni” w Elblągu 

 

Uchwalony na podstawie postanowień ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach 

mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami) oraz 

statutu Spółdzielni. 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

 

1. W ramach prowadzonej działalności statutowej Spółdzielnia może budować garaże, 

miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych oraz miejsca postojowe na 

parkingach otwartych i zamkniętych. 

2. Spółdzielnia może  zawierać umowy o budowę garaży oraz miejsc postojowych w 

garażach wielostanowiskowych z członkami Spółdzielni na zasadach prawa odrębnej 

własności. 

3. Spółdzielnia udostępnia miejsca postojowe na parkingach zewnętrznych zamkniętych. 

4. Spółdzielnia określa zasady parkowania i organizacji ruchu w zasobach Spółdzielni.  

 

§ 2 

 

Spółdzielnia prowadzi gospodarkę garażami oraz miejscami postojowymi zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie postanowieniami niniejszego regulaminu oraz 

obowiązującego statutu. 

§ 3 

 

1. Spółdzielnia prowadzi rejestry członków ubiegających się o nabycie: 

a) garażu, 

b) miejsca postojowego w garażach wielostanowiskowych. 

 

2. Spółdzielnia prowadzi rejestr udostępnienia  miejsc postojowych w parkingach 

zewnętrznych zamkniętych. 

 

 

Rozdział II 

 

Zasady finansowania, budowy i rozliczenia kosztów budowy 

 

§ 4 

 

1. Koszty budowy garaży oraz miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych 

pokrywane są w całości ze środków własnych członków Spółdzielni, którzy zawarli 

umowę o budowę garażu lub miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym, 

na zasadach odrębnej własności. 



2. Koszty budowy miejsc postojowych w parkingach zewnętrznych (zamkniętych i 

otwartych) obciążają koszty ogólne inwestycji, przy których są realizowane, lub 

finansowane są ze środków własnych Spółdzielni. 

 

§ 5 

 

1. Wysokość rat i termin wpłaty wkładu budowlanego na pokrycie kosztów budowy 

garażu lub miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym ustala Zarząd 

Spółdzielni. 

2. Przyjmuje się, że koszt budowy metra kwadratowego powierzchni użytkowej garażu 

lub miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym, o  których mowa w §6 ust. 1 

regulaminu, wynosi 50% kosztu budowy metra kwadratowego powierzchni użytkowej 

lokalu mieszkalnego w realizowanej inwestycji ( nie dotyczy miejsc postojowych w 

garażowcach wolnostojących). 

3. Koszt budowy  metra kwadratowego powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w 

realizowanej inwestycji wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółdzielni . 

 

Rozdział III 

 

Nabycie i użytkowanie garażu lub miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym 

 

§ 6 

 

1. Umowę o ustanowienie odrębnej własności garażu oraz ułamkowego udziału we 

współwłasności garażu wielostanowiskowego Spółdzielnia zawiera z członkami 

wyłonionymi w pierwszej kolejności w drodze losowania ograniczonego, spośród 

zainteresowanych członków zamieszkałych w nieruchomości, w której realizowana 

jest inwestycja. W przypadku niewyczerpania oferty losowanie przeprowadza się 

spośród pozostałych członków Spółdzielni. 

2. O ustanowienie prawa do garażu, miejsca postojowego w garażu 

wielostanowiskowym realizowanych w ramach inwestycji w nieruchomościach 

niezabudowanych, garażowych oraz w nieruchomościach z budynkami użytkowymi 

mogą ubiegać się członkowie Spółdzielni wyłonieni w drodze losowania spośród 

zainteresowanych członków Spółdzielni. 

3. Warunkiem zawarcia umowy o ustanowienie praw, o których mowa w ust. 1 i 2, jest 

posiadanie przez członka Spółdzielni na dzień zawierania umowy pojazdu 

mechanicznego lub właścicielem takiego pojazdu jest osoba bliska wspólnie 

zamieszkała z członkiem lub pojazd taki został im oddany do stałej dyspozycji. 

 

§ 7 

 

1. Losowanie, o którym mowa w §6 ust. 1 regulaminu, przeprowadza się w trzech 

etapach: 

 

I etap – uczestniczą w nim zainteresowani członkowie Spółdzielni, którzy zawarli umowę 

o budowę lokalu o największej powierzchni użytkowej(powyżej 60 m
2
) w realizowanej 

inwestycji, 

 

II etap – uczestniczą w nim pozostali zainteresowani członkowie Spółdzielni, którzy 

zawarli umowę o budowę lokalu w realizowanej inwestycji, 



 

III etap – uczestniczą w nim pozostali zainteresowani członkowie Spółdzielni. 

 

W przypadku wyczerpania oferty w pierwszym etapie kolejne etapy losowania się pomija. 

 

2. Terminy poszczególnych etapów losowania określa Zarząd w uzgodnieniu z Radą 

Nadzorczą. 

 

3. Losowanie przeprowadza, powołana przez Zarząd, Komisja Losowania, licząca 

minimum 3 osoby. W posiedzeniu Komisji, jako obserwator, uczestniczy członek 

Rady Nadzorczej. Komisja  ze swoich czynności sporządza protokół i przedstawia go 

do zatwierdzenia Zarządowi. 

                                                                    

                                                                      § 8 

 

1. O nabycie garażu lub miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym mogą 
ubiegać się członkowie Spółdzielni, którzy złożyli pisemną deklarację oraz wpłacili 

5% szacowanych kosztów budowy. 
2. Spółdzielnia zobowiązuje się do zawarcia, w formie aktu notarialnego, umowy o 

ustanowienie na rzecz członka Spółdzielni odrębnej własności garażu lub miejsca 

postojowego w garażu wielostanowiskowym, będącego przedmiotem zawartej umowy 

o budowę, po wniesieniu przez niego wkładu budowlanego w wysokości 

odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego garaż lub miejsce 

postojowe w garażu wielostanowiskowym, nie później niż po trzech miesiącach od 

daty przekazania obiektu do użytkowania. 

3. Koszty związane z ustanowieniem odrębnej własności garażu lub miejsca 

postojowego w garażu wielostanowiskowym ponosi członek Spółdzielni. 

4. Osobie, która nie wylosuje prawa do nabycia własności garażu lub miejsca w garażu 

wielostanowiskowym, kwota wymieniona w ust 1 jest zwracana w terminie 7 dni od 

dnia rozstrzygnięcia losowania. 

 

 

§ 9 

 

1. Z chwilą zawarcia pisemnej umowy o budowę garażu lub miejsca postojowego w 

garażu wielostanowiskowym powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności 

garażu lub miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym zwane ekspektatywą 
odrębnej własności garażu lub miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym, 

która jest zbywalna, podlega spadkobraniu i egzekucji. 

2. Ustanowienie odrębnej własności garażu lub miejsca postojowego w garażu 

wielostanowiskowym może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych 

przez członka Spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego 

prawa. 

3. Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności garażu lub miejsca postojowego w 

garażu wielostanowiskowym powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. 

 

 

 

 

 



§ 10 

 

Właściciel garażu zobowiązany jest w szczególności do: 

a) użytkowania garażu zgodnie z przeznaczeniem, 

b) utrzymania czystości i porządku w garażu, 

c) wykonywania bieżącej konserwacji wewnątrz i na zewnątrz garażu – w 

przypadku garaży wolnostojących, 

d) wykonywania bieżącej konserwacji wewnątrz garażu, w tym także drzwi 

garażowych – w przypadku garaży usytuowanych w budynkach 

wielorodzinnych, 

e) utrzymanie przejezdności wjazdu do garażu (np. odśnieżanie, likwidacja 

gołoledzi, itp.) 

f) dokonywania remontów i modernizacji wewnątrz garażu, łącznie z wymianą 
drzwi garażowych – w przypadku garażu usytuowanego w budynku 

wielorodzinnym. 

 

§ 11 

Właściciel miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym, zobowiązany jest w 

szczególności do: 

a) użytkowania miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym zgodnie z 

przeznaczeniem, 

b) utrzymania czystości i porządku w miejscu postojowym w garażu 

wielostanowiskowym, 

 

 

§ 12 

 

Spółdzielnia jest zobowiązana w szczególności do: 

a) wykonywania konserwacji na zewnątrz garażu (z wyłączeniem drzwi 

garażowych), miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym – w 

przypadku, gdy garaż, miejsce postojowe są usytuowane w budynku 

wielorodzinnym, 

b) dokonywania remontów i modernizacji na zewnątrz garażu, miejsca 

postojowego w garażu wielostanowiskowym – w przypadku, gdy garaż jest 

usytuowany w budynku wielorodzinnym, 

c) wykonywania usług porządkowych na terenie nieruchomości z garażami 

wolnostojącymi oraz garażami i miejscami postojowymi usytuowanych w 

budynku wielorodzinnym, 

 

§ 13 

 

1. Właściciel garażu lub miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym, 

obowiązany jest wnosić miesięczną opłatę za garaż lub miejsce postojowe w garażu 

wielostanowiskowym na zasadach i w wysokości określonej uchwałą Rady 

Nadzorczej SM „Zrzeszeni”. 

2. Opłata za eksploatację i utrzymanie garażu, miejsca postojowego w garażu 

wielostanowiskowym jest kalkulowana na poziomie każdej z nieruchomości i jest 

przeznaczona na pokrycie: 

 



a) kosztów administracji i zarządzania przypadających na garaże, miejsca 

postojowe w garażu wielostanowiskowym ustalanych wg struktury 

przychodów w gospodarce zasobami mieszkaniowymi, obejmujących lokale 

mieszkalne, użytkowe, garaże i miejsca postojowe w garażu 

wielostanowiskowym, 

b) kosztów usług porządkowych, które wynikają z umów zawartych przez 

Spółdzielnię z Wykonawcami tych usług i są zróżnicowane na nieruchomości 

w zależności od wielkości terenu do sprzątania w poszczególnych 

nieruchomościach. W przypadku garaży, miejsc postojowych w garażu 

wielostanowiskowym w budynkach wielorodzinnych, koszty przypadające na 

garaże, miejsca postojowe określa się proporcjonalnie do powierzchni 

użytkowej wszystkich lokali w nieruchomości, 

c) kosztów usług materialnych i niematerialnych, w tym „akcji zima”, 

sporządzania dokumentacji technicznej, innych usług, przy czym koszty 

odśnieżania  zależą od wielkości terenu do odśnieżania w danej nieruchomości. 

W przypadku garaży, miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym w 

budynkach wielorodzinnych, koszty usług przypadające na garaże, miejsca 

postojowe określa się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej wszystkich 

lokali w nieruchomości, 

d) pozostałych kosztów eksploatacji, w tym ubezpieczenia,  

e) podatku od nieruchomości od garażu, miejsca postojowego w garażu 

wielostanowiskowym, od gruntu i od budowli, przy czym koszty określane są 
wg stawek podatku ustalonych na dany rok przez Radę Miasta Elbląga. W 

przypadku ustanowienia odrębnej własności garażu, miejsca postojowego w 

garażu wielostanowiskowym od miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym zawarto akt notarialny, obowiązek uiszczania podatku od garażu, 

miejsca postojowego i gruntu bezpośrednio do Gminy przechodzi na 

właściciela w/w lokali, zaś Spółdzielnia dokonuje odpowiedniego 

zmniejszenia naliczanej opłaty za garaż, miejsce postojowe, 

f) opłaty za wieczyste użytkowanie terenów – koszty z tego tytułu wynikają z 

obciążeń Gminy Miasta Elbląga. W przypadku ustanowienia odrębnej 

własności garażu, miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym od 

nowego roku następującego po roku, w którym zawarto akt notarialny, 

obowiązek uiszczania tej opłaty bezpośrednio do Gminy przechodzi na 

właściciela garażu, zaś Spółdzielnia dokonuje odpowiedniego zmniejszenia 

naliczanej opłaty za garaż, 

g) kosztów konserwacji – opłata na ten cel dotyczy garaży i miejsc postojowych 

w garażu wielostanowiskowym w budynkach wielorodzinnych. Koszty te 

obejmują między innymi koszty utrzymania terenów zieleni, które są 
rozliczane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej wszystkich lokali w 

danej nieruchomości, kosztów 5-letnich przeglądów stanu technicznego, zaś w 

przypadku garaży wolnostojących koszty te obciążają usługi materialne i 

niematerialne, 

h) kosztów wywozu nieczystości – koszty z tego tytułu ustalane są w obrębie 

danego osiedla Spółdzielni na podstawie faktur. Spółdzielnia dokonuje 

wewnętrznego podziału kosztów wywozu nieczystości i eksploatacji 

pojemników na wszystkie lokale w Spółdzielni (tj. na lokale mieszkalne, 

garaże i miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych oraz lokale 

użytkowe) zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie w sprawie zasad 

ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami (lokale mieszkalne i 



użytkowe), jak również opłat za używanie lokali w Spółdzielni  

zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, 

i) kosztów energii elektrycznej, które ustalane są na podstawie faktur dostawcy 

energii elektrycznej oraz podliczników energii elektrycznej zamontowanych 

bądź odebranych protokolarnie przez Spółdzielnię, 

j) kosztów utrzymania mienia wspólnego Spółdzielni, które obejmują podatek 

od gruntu, opłatę za wieczyste użytkowanie, usługi porządkowe, konserwację 
zieleni, koszty „akcji zima” i rozliczane są do powierzchni użytkowej 

wszystkich lokali na  osiedlu, 

3. Oprócz opłaty wymienionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, w przypadku garaży, 

miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym, usytuowanych w budynkach 

wielorodzinnych obowiązuje opłata na fundusz remontowy. 

4. W sytuacji, gdzie ma miejsce ochrona hal garażowych w budynkach wielorodzinnych 

obowiązuje opłata na pokrycie kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię w stosunku 

do Wykonawcy świadczącego usługę takiej ochrony. 

5. Do opłat, o których mowa w ust. 2, 3, 4 Spółdzielnia dolicza podatek VAT zgodnie z 

obowiązującą Ustawą o podatkach od towarów i usług. 

 

 

§ 14 

 

1. Opłaty, o których mowa w § 13,  powinny być uiszczane co miesiąc z góry do dnia 

15-ego każdego miesiąca. 

2. W przypadku, gdy podstawą opłaty jest faktura VAT wystawiana przez Spółdzielnię, 

członek Spółdzielni posiadający prawo odrębnej własności do garażu, miejsca 

postojowego w garażu wielostanowiskowym oraz niebędąca członkiem Spółdzielni 

osoba posiadająca własność garażu lub miejsca postojowego w garażu 

wielostanowiskowym winni dokonywać zapłaty w terminie wskazanym na fakturze 

VAT. 

3. Od niewpłaconych w terminie należności, o których mowa w § 13, Spółdzielnia 

nalicza odsetki ustawowe. 

4. Obowiązek uiszczania opłat powstaje z dniem postawienia członkowi lub osobie 

niebędącej członkiem Spółdzielni do dyspozycji garażu lub miejsca postojowego w 

garażu wielostanowiskowym. 

 

Rozdział IV 

 

Zasady korzystania z miejsc postojowych w parkingach zewnętrznych (otwartych i 

zamkniętych). 

 

 

                                                                        § 15 

 

1. Miejsca postojowe dostępne są dla pojazdów o masie całkowitej nie przekraczającej 

3,5 tony i długości nie większej niż 5 metrów.  

2. Miejsca postojowe w parkingach zewnętrznych otwartych są ogólnie dostępne dla 

mieszkańców Spółdzielni, osób odwiedzających, właścicieli lokali użytkowych i ich 

dzierżawców oraz zaopatrzenia. 



3. Miejsca postojowe w parkingach zewnętrznych zamkniętych są dostępne dla 

członków Spółdzielni, którzy spełniają warunki określone w § 17. 

4. Miejsca postojowe na parkingach strzeżonych (ogrodzone, prowadzone przez 

dzierżawców terenu Spółdzielni) są dostępne w pierwszej kolejności dla mieszkańców 

i użytkowników lokali w Spółdzielni, którzy zawrą stosowną umowę z dzierżawcą 

terenu pod parking. 

 

§ 16 

 

1. Wysokość opłaty za korzystanie z miejsca postojowego na parkingu strzeżonym ustala 

osoba lub firma dzierżawiąca od Spółdzielni teren parkingu.  

 

2. Spółdzielnia może sobie zastrzec w umowie zawieranej z dzierżawcą terenu pod 

parking strzeżony, prawo kontroli wysokości opłat najmu wnoszonych przez 

użytkowników parkingu oraz określać limit wysokości tych opłat. 

 

§ 17 

 

1. Członek Spółdzielni chcący korzystać z możliwości parkowania na parkingu 

zamkniętym składa w Spółdzielni deklarację (druk w załączeniu) zawierającą dane 

osobowe członka( imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz potwierdzającą spełnienie 

warunków, o których mowa w § 6 ust.3 Regulaminu. 

2. Deklaracja, o której mowa w ust.1, zawiera ponadto: 

 

a) dane rejestracyjne (marka, numer rejestracyjny) i numer aktualnej polisy OC 

pojazdu, który będzie korzystał z  możliwości parkowania na parkingu 

zamkniętym, 

b) zobowiązanie członka do zgłaszania każdorazowej zmiany danych, o których 

mowa w p. pkt. a, 

c) zobowiązanie członka do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu 

Spółdzielni znajdującym się na parkingu( np. uszkodzenie szlabanu), 

d) zobowiązanie do potwierdzenia odebrania pilota umożliwiającego wjazd na 

teren parkingu zamkniętego, 

e) potwierdzenie zapoznania się  z niniejszym Regulaminem. 

 

                                             

 

 

§ 18 

 

1. Członkowi Spółdzielni przysługuje możliwość parkowania na parkingu zewnętrznym 

zamkniętym tylko jednego pojazdu, o którym mowa w § 6 ust. 3. 

2. Członek zainteresowany korzystaniem z miejsca postojowego na parkingu 

zewnętrznym zamkniętym ponosi koszty zakupu pilota umożliwiającego wjazd i 

wyjazd na teren parkingu. 

3. W przypadku zagubienia pilota, na wniosek członka i po złożeniu przez niego 

oświadczenia ( druk – załącznik nr 2) administracja Spółdzielni sprzedaje mu drugi 

pilot. 

 

 



Rozdział V 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 19 

 

1. Zabrania się wykorzystywania pilota do parkowania pojazdów na parkingu 

zamkniętym nie zgłoszonych do administracji Spółdzielni. 

2. Pojazdy parkujące na parkingach zamkniętych a nie posiadające zezwolenia ze 

Spółdzielni mogą zostać odholowane na parking płatny, na koszt właściciela pojazdu. 

3. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu podlegają sankcjom 

wynikającym z przepisów wewnątrzspółdzielczych, jak również przepisów ogólnie 

obowiązujących (ustawa prawo o ruchu drogowym, kodeks wykroczeń, kodeks karny, 

…). 

 

 

§ 20 

 

Regulamin został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 28.09.2015r., z mocą 
obowiązującą od 01.10.2015r. 
 

 

 

       Sekretarz Rady Nadzorczej                                             Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 

             Teresa Myślińska                                                                  Jerzy Petrusewicz 
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DEKLARACJA  

Członka Spółdzielni zainteresowanego skorzystaniem  z możliwości parkowania na parkingu 

zamkniętym. * 

w Spółdzielni Mieszkaniowej „ZRZESZENI” w Elblągu 

 

 

Ja……………………………………………………………………… niżej podpisany/na, 

 

zamieszkały/ła w …………………….. ul…………………………………………………. 

 

Seria i nr dowodu osobistego……………… wydany przez …………………………………… 

dnia…………………….. 

PESEL …………………. 

NIP ……………………. 

Dane rejestracyjne pojazdu ( marka ,nr rejestracyjny)…………………………………………. 

Nr aktualnej polisy OC ………………………………………………………………………… 

zgłaszam chęć korzystania z parkowania na parkingu zamkniętym.   

 

Jednocześnie zobowiązuję się do: 

 

1. zgłaszania każdorazowej zmiany danych dotyczących posiadanego pojazdu( marka, nr 

rejestracyjny, polisa OC), 

2. naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Spółdzielni znajdującym się na parkingu 

(np. uszkodzenie szlabanu), 

3. potwierdzenia odebrania pilota umożliwiającego wjazd na teren parkingu 

zamkniętego, 

4. potwierdzenia zapoznania się  z Regulaminem finansowania i rozliczania kosztów 

budowy garaży, miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, parkingach 

zewnętrznych (otwartych i zamkniętych) oraz zasad korzystania z nich i ustalania 
opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni”. 

 

* posiadanie pilota nie gwarantuje miejsca postojowego na parkingu zamkniętym. 

 

 

Elbląg, dnia ……………..                                                  …………………………………….                                                 

 

 

 

 

                                                                                           …………………………………….. 

                                                                                                                   Zarząd 
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OSWIADCZENIE 

Członka Spółdzielni zainteresowanego nabyciem duplikatu pilota do parkingu zamkniętego  

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni” w Elblągu 

 

 

Ja ……………………………………………… oświadczam, ze zagubiłem pilot wydany mi 

do parkowania na parkingu zamkniętym pojazdu marki ………………………………………. 

o numerze rejestracyjnym ………………………………………………………………. . 

Proszę o sprzedaż mi drugiego pilota do w/w pojazdu. 

W przypadku odnalezienia zaginionego pilota zobowiązuję się go nikomu nie odstępować i 

nie wykorzystywać do parkowania pojazdów nieuprawnionych. 

 

 

 

 

 

 

Elbląg, dnia…………………..                                           …………………………………….. 

 

 

……………………………….. 

                                                                                                                        Zarząd 


