
R E G U L A M I N

w SPRAWIE BUDOWY, FINANSOWANIA
ORAZ UZYTKOWANIA GARAZY W

CNYXSXTEJ SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ

r. PosrANowrENrA oc6run
$ 1

Niniejszy regulamin zostal opracowany na podstawie Statutu Gdynskiej Sp6ldzielni
Mieszkaniowej zwanej dalej Sp6ldzielniq uchwalonego przez Zebranie Przedstawicieli
Gdynskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej w dniu 09 maja 2003 roku i zarejestrowanego przez
Sqd Rejonowy w Gdarisku w dniu 12 sierpnia 2003 roku Sygnatura GD XVI Ns -
REJ.  KRS t362t  t03  t87 t

$$$$$2

Garuhem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest pomieszczenie (zesp6l pomieszczeri)
spelniaj4ce warunki do przechowylvania pojazdu samochodowego zgodnie
z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunk6w
technicznych jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw Nr 75 z dnia
15.06.2002r. poz. 690).

s 3
Sp6ldzielnia mole budowai garaLe i miejsca postojowe w wielostanowiskowych
lokalizacjach garazowych i oddawai je w uZytkowanie na zasadach :

1) spoldzielczego wlasno6ciowego prawa do garalu, miejsca postojowego w garazach
wielostanowiskowych;

2) prawa odrqbnej wlasnoSci garaLu;

3) ulamkowego udzialu we wsp6hvlasno6ci garulu wielostanowiskowego;

4) umowynajmu.

il. BUDOWA GARAZY

$ 4

Garuie oraz miejsca postojowe w garuZu wielostanowiskowym mog4 byc zrealizowane
w lokalizacjach przewidzianych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub
uzgodnionych z wladzami miasta po przygotowaniu dokumentacji technicznej oraz uzyskaniu
w)rmaganych uzgodnieri i pozwoleri,

$ s

Garahe w zespolach 5 boks6w i powyzej realizowane s1przez GSM systemem zleconym.
Garale ponizej 5 boks6w mog4byi realizowane systemem gospodarczym.
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$ 6

Osoby zakwalifikowane do budowy garaiy w systenlie zleconym przez Sp6ldzielniq
wybieraj4 spoSr6d siebie Komitet Budowy GaraLy w skladzie co najmniej 3 osobowym, kt6ry
jest upowazniony do reprezentowania interes6w przyszlych uzytkownik6w gara|y
w kontaktachzZarzqdem Sp6ldzielni do chwili zakohczema budowy gara|y.
Komitet Budowy Gara?y nie jest uprawniony do czynienia uzgodnieri odbiegaj4cych od
warunk6w zapisanych w umowach o budowq garuLy.

$ 7

Zarzqd Sp6ldzielni podpisuje umowy o budowE garuZy zprzyszlymi uzytkownikami garuZy
okreSlaj4ce warunki realizacji i finansowania inwestycji.

$ 8

Odbioru wybudowanych gara|y dokonuje komisja powolana przez Zarz4d Sp6ldzielni przy
udziale czlonk6w Komitetu Budowv Gara|v.

s e
Zreahzowane garale, miejsca postojowe wielostanowiskowe w budynkach mieszkalnych
stanowi4 wlasnoSi lub wsp6lwlasno6i Sp6ldzielni.

$ 1 0

Po zakoficzeniu procesu inwestycyjnego budowy garrty Sp6ldzielni a zauriera
z czlonkami Sp6idzielni umowq o ustanowienie sp6ldzielczego wlasno6ciowego prawa do
garalu, umowQ najmu lub ustanawia odrqbn4wlasno6i.

ilI. FINANSOWANIE

$  1 l

1. Pierwszefistwo uzyskania garalu (z zachowaniem kolejno6ci wpisu do rejestru)
przysluguje osobom zamreszkalym w danym Osiedlu, w kt6ryrn garuZe powstaj4.

2. O ile na nowo budowane garale zabraknie os6b spoSr6d czlonk6w Sp6ldzielni ujqtych
w rejestrze zgloszert, Zarzqd Sp6tdzielni dokonuje naboru w kolejno6ci :

a) zpozostalych czlonk6w Sp6ldzielni,

b) os6b spoza Sp6ldzielni.

W przypadku, gdy lokalizacja garaLy powi4zana jest z konkretnym budynkiem lub
zespolem budynk6w (czq6ciq Osiedla) po uzyskaniu opinii rady Osiedla, Zarzqd
Sp6tdzielni dokona kwalifikacji czlonk6w do budowy garalu przy uwzglqdnieniu
pierwszenstwa do uzyskania (z zachowaniem kolejno6ci wpisu do rejestru) czlonk6w
zamieszkalych tylko w tym budynku lub zespole budynk6w (czq6ci Osiedla).

$  1 2

Ostateczn4 wysoko6i wkladu budowlanego ustala siq po zakoilczenru realizacji inwestycji
i jej rozliczeniu.
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$ 1 3

Przed przystqpieniem do rozlosowania wybudowanych garuLy lub miejsc postojowych
wielostanowiskowych przyszh uzytkownicy zobowrqzani sq do dokonania wplaty pelnej
wysoko6ci wkladu budowlanego.

s 1 4

Losowania garaLy w zespolach dokonuje komitet budowy gara|y,przedkladaj4c niezwlocznie
Zarzqdowi Sp6ldzielni listq podpisan4 przez przyszlych uzytkownik6w, wraz z numerami
garuZy.
Losowania wybudowanych miejsc postojowych wielostanowiskowych w budynkach
mieszkalnych dokonuje specjalnie powolana w tym celu KomisjaprzezZarz1d Sp6ldzielni.

$ l s

W przlpadku wyga6niqcia sp6ldzielczego wlasnoSciowego prawa do garazu, Sp6tdzielnia
uiszcza uprawnionej osobie warto6i rynkow4tego prawa.
Przysluguj4ca uprawnionemu warto6i wlasnoSciowego prawa do garaZu nie moze byc wyLsza
od kwoty, jaka Sp6ldzielnia jest w stanie uzyskai od nastqpcy obejmuj4cego garal, w trybie
przetargu przeprowadzonego przez Sp6tdzielniq.

Z wartoi;ci sp6ldzielczego wlasnoSciowego prawa do garazu potr4ca siq nie wniesion4 ptzez
czlonka czE6i wkladu budowlanego.

$ 1 6

W przlpadku rozwiqzanta umowy o budowq garuhu przed zawarciem umowy
o ustanowienie sp6ldzielczego prawa do lokalu lub odrqbnej wlasnoSci lokalu, Sp6ldzielnia
zwracaosobie uprawnionej wplaconqprzez niqczq66 wkladu zwaloryzowan4proporcjonalnie
do wartoSci rynkowej gara*Zuw budowie.
JeSli rozwiqzanie umowy nastqpilo z przyczyn lezqcych po stronie przyszlego uzytkownika
nalelny wklad zwracany jest w terminie 14 dni od zawarcia przez Sp6ldzielniQ umowy
o budowq garalu z nowyrn kontrahentem.

$ 1 7

Calkowity koszt zwiqzany zprzygotowaniem realizacji i budowy garaLy, miejsc postojowych
wielostanowiskowych w budynkach pokrywany jest ze Srodk6w wlasnych przyszlych
uzytkownik6w.

$ 1 8

Przed podpisaniem umowy przyszli uzytkownicy wplacaj4 w Sp6ldzielni lub na konto
Sp6ldzielni zaliczkqna wklad budowlany zgodnie z warunkami umowy o budowq ganLy.

$ l e

Zarzqd Sp6ldzielni moze zakwalifikowai czlonk6w do budowy gara?y lub miejsc
postojowych wielostanowiskowych z pominiqciem kolejno6ci wpisu do rejestru i losowania
na tzecz os6b uzytkuj4cych pojazd samochodowy w zwi4zku z trwalym inwalidztwem
natz4dow ruchu.
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$ 2 0

Liczba gara|y lub miejsc postojowych wielostanowiskowych (powyzej 20 gara|y lub miejsc
postojowych) budowanych na rzecz czlonk6w z pominiqciem wpisu do rejestru, o kt6r1,,m
mowa w $ 19 niniejszego regulaminu nie moze przel<roczy(, 5 % ilo6ci og6lnej. W zespolach
zawieraj4cych mniej ni2 20 gara|y lub miejsc postojowych - I boks.

s 2 1

Zatzqd Sp6ldzielni kwalifikuje do budowy garuiu tak4 liczbq przyszlych uZlkownik6w
Sp6ldzielni, jaka ilosi gara|y planowana jest do rcalizacji w danym zespole.

$ 2 2

ZarzEd Sp6tdzielni powoluje w drodze Uchwaly inspektora nadzoru inwestorskiego
z r amienia Sp 6tdzielni.

IV. USTANOWIENIE SPoI,DZIELCZYCHPRAW DO GARAZY, MIEJSC
PO STOJOWYCH WIELOSTANOWISKOWYCH

$ 2 3

Gara? lub miejsce postojowe przysluguje r6wnieZ osobom, kt6re uzyskaly czlonkostwo
Sp6ldzielni w zwiqzku z nabyciem sp6ldzielczego wlasno6ciowego prawa do garazu lub
miejsca postojowego w drodze spadkobrania, darowizny, zapisu, sprzedaly w formie aktu
notarialnego lub przetargu.

s 2 4

Wynajmowanie lub oddawanie w bezplatne uzytkowanie przez czlonka calo6ci lub czqSci
garaLt nie wymaga zgody Sp6ldzielni, je6li nie jest to zwiqzane ze zmian4 sposobu
korzystania lub pr zeznaczenia gzrahu.
JeSli wynaj qcie garu2u lub oddanie w bezplatne uzytkowanie ma wplyw na wysoko6i oplat na
rzecz Sp6ldzielni w6wczas czlonek lub wlaSciciel obowi4zany jest do pisemnego
powi adomienia Sp6ld zielni.

$ 2 s

Po wygaSniqciu sp6ldzielczego wiasno6ciowego prawa do garalu czlonek jest obowiqzany
opr6znii garuZ i przekazac go do dyspozycji Sp6ldzielni w terminie trzech miesiqcy od dnia
ustania czlonkostwa. 

S 26

Sp6ldzielcze wlasno6ciowe praw o do garahu lub miejsca postojowego powstaje , .fr*ita
zawarcia miqdzy czlonkiem, a Sp6ldzielni4umowy w formie pisemnej.
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$ 2 7

l. Najemc4 garuhu bEd4cego wlasno6ci4 Sp6ldzielni na zasadzie umowy najmu moze byi
kalda osoba ftzyczna lub prawna niezaleLnie od tego czy jest ona czlonkiem Sp6ldzielni.
Stosunek najmu podlega przepisom Kodeksu Cywilnego.

2. Sp6tdzielnia mole oddawai garuhe, miejsca postojowe wielostanowiskowe w najem
w drodze przetargu.
Do przetargu nie mogq przystqpii czlonkowie Sp6ldzielni nie wywi4zuj4cy siq
z obowi4zk6w statutowych.

3. Sp6ldzielnia mohe oddawai w najem r6wniez garale, miejsca postojowe
wielostanowiskowe, co do kt6rych sp6ldzielcze wlasno6ciowe prawo do garazu wygaslo.

4. Najemca garrZu, miejsca postojowego wielostanowiskowego placi czWSZ umowny.

5. Najemca gara|u, miejsca postojowego wielostanowiskowego wplaca do Sp6ldzielni
kaucjE w wysoko6ci 6 miesiqcznych kwot czynszu najmu.

6. Zwaloryzowana kaucja o kt6rej mowa w ust. 5 podlega zwrotowi w przypadku
rozwiqzama umowy najmu garalu lub miejsca postojowego wielostanowiskowego,
w terminie nie dluzszym ni| trzy miesi4ce od daty opr6znienia garain i przekazania go
Sp6ldzielni. Spos6b waloryzacji kaucji okre6la umowa najmu.

7. Sp6ldzielnia moie potr4cii z kaucji naleznoSci przypadajqce Sp6ldzielni z tytulu
uzytkowania garaht lub miejsca postojowego wielostanowiskowego przez najemcq.

8. Szczeg6lowe warunki najmu okreSla umowa zawartamiqdzy stronami.

V. PRAWO ODREBNEJ WI,ASNOSCI GARAZU

$ 2 8

Sp6ldzielnia z czlonkiem ubiegaj4cym siq o ustanowienie odrqbnej wlasno6ci garalu zawiera
umowQ w formie pisemnej, kt6ra zobowi4zuje strony do zawarcia po zakoriczeniu budowy
umowy o ustanowienie ocirqbnej wlasnoSci.

$ 2 e

Zawarcie umowy, o kt6rej mowa w $ 28 regulaminu powoduje powstanie roszczenia
o ustanowienie odrqbnej wlasnoSci garaZu tzw. ekspektatywa odrqbnej wlasno6ci, kt6ra jest

zbywalta, wraz z wkladem budowlanym lub jego wniesion4 czq6ci4 przechodzi na
spadkobierc6w i podlega egzekucj i.

$ 3 0

Nabycie ekspektatywy staje siq skuteczne z chwil4 przylqcia w poczet czlonk6w nabywcy lub
spadkobiercy.

$ 3 1

Umowa zbycia ekspektatylvy odrqbnej wlasnoSci lokalu powinna byi zawarta w formie aktu
notarialnego.
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$ 3 2

Umowa o budowE garuZu moze byi rozwiqzana przezka\d4ze stron zgodnie z art. l7s ust.2
oraz art.20 ust. 2 ustawy o sp6ldzielniach mieszkaniowych, z zachowaniem formy pisemnej
za uprzednim 3 miesiqcznym terminem wypowiedzenra ze skutkiem rozwiqzuj4cym na
koniec miesi4ca kalendarzowego, chyba 2e strony w umowie postanowiq inaczej.

$ 3 3

W terminie nie kr6ts zym ni| 3 miesi4ce po wybudowaniu garazu Sp6tdzielnia ustanawia
w formie aktu notarialnego narzecz czlonka odrqbn4jego wlasnoSi.
W przypadku wylnaganego odrqbnymi przepisami pozwolenia na uzytkowanie Sp6ldzielnia
ustanawia narzecz czlonka odrqbn4 wlasno6i garahu w formie aktu notarialnego w terminie
3 miesiqcy od uzyskania takiego pozwolenia.

$ 3 4

Je2eli prawo odrqbnej wlasno6ci garulu lub wsp6hvlasno6ci garuht wielostanowiskowego,
nale?y do kilku os6b, czlonkiem Sp6ldzielni moze byi tylko jedna z nich, chyba ze
przysluguj e ono wsp6lnie malZonkom.

$ 3 s

Ieleli wla6ciciel garaLu lub miejsca w garahu wielostanowiskowym zalega z oplatami na
rzecz Sp6ldzielni lub poprzez niewlaSciwe swoje zachowanie czyni korzystanie z garuhulu:b
miejsca w garuZu wielostanowiskowym niemozliwlmr dla innych uzytkownik6w, to Zanyd
Sp6ldzielni na wniosek wiqkszo6ci wla6cicieli zuZqda w trybie procesu sprzeda|y garazu lub
miejsca w garaltwielostanowiskowym w drodze licytacji.

W. UZYTKOWANIE GARAZU I MIEJSC W GARAZACH
WIELOSTANOWISKOWYCH

$ 3 6

Garul moze byi uzywany wylqcznie na przechowywanie pojazdu samochodowego czlonka
Sp6ldzielni, wla6ciciela lub os6b wsp6lnie z nim zamieszkalych oraz os6b, z kt6rymi
Sp6ldzi elni a zaw arla umowQ naj mu.

$ 3 7

U2ytkownik (czlonek Sp6tdzielni, wla6ciciel, najemca) oborvi4zany jest :

1. U2ytkowai garuL lub miejsce w garuZu wielostanowiskowym zgodnie z jego
ptzeznaczeniem.

2. lJiszczai regulamie oplaty w terminie do 15-go dnia kazdego miesi4c a zauiryanie gara2u
z tytulu eksploatacji podstawowej, podatku od nieruchomoSci i dzierLawy terenu
w wysoko6ci ustalonej przez Radq Nadzorcz1 Sp6ldzielni, oraz dokony.wai oplat za
energiq elektryczn4 w systemie przyjqtym przez Sp6ldzielniq, w terminie do 7 dni od dnia
otrzymania faktury.
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3. Uiszczai regularnie oplaty za miejsce w garazu wielostanowiskowym z tytulu eksploatacji
podstawowej, podatku od nieruchomo6ci i dzierlawy terenu oraz funduszu remontowego
w terminie do 15-go dnia kazdego miesi4ca kalendarzowego z g6ry.

4. Przeprowadzat na wlasny koszt naprawy gl6wne, bieZqce oraz konserwacje garazu.
Remonty oraz konserwacje miejsca w garaLach wielostanowiskowych przeprowadza
Sp6ldzielnia rv ramach 6rodk6w wniesionychprzez uzytkownika na fundusz remontowy.

U2ytkownik moie :

a) wystqpii do Sp6ldzielni o organizacjq i wykonanie remont6w nie zastrzelonych
do jego zakresu, na wlasny koszt uzytkownik6w po podpisaniu umowy przez
wszystkich uzytkownik6w oraz wplacie 30 %o zaliczki przewidywanych koszt6w;

b) Wydelegowai swojego przedstawiciela do uczestnictwa w trybie organizacji
i wykonania w/w remont6w, z glosem doradczym

5. Dbai o estetyczny wygl4d garalu i jego otoczenia.

6. Zab ezpieczyt gar uz przed pozarem.

7. Utrzymywai czysto6i na terenie przyleglym do garuhu, w szczeg6lnoSci usuwai Snieg
i l6d w okresie zimowym na terenie okreSlonym przez wlaSciw4 Administracjq Osiedla.

a) Uzytkownicy mog4 zlecil sprz4tanie i odSniezanie dr6g dojazdowych i przejazdowych
do garaLy, za zgod4 pisemn4 co najmniej 50 % uzytkownik6w. Koszty dzielone s4
w r6wnej czqSci na wszystkich.

8. W przypadku organizowania remont6w przez SpohdzielniE pokryi ich koszty zgodnie
zrozliczeniem.

$ 3 8

Sp6ldzielnia obowi4zana jest :

1. Sprz4tai i od6nieZa6 drogi dojazdowe i przejazdowe do gara|y za dodatkow4 oplat4 po
uprzednim zleceniu tych prac ptzez uzytkownikow gara?y co najmniej 50 %. Koszty
powylszych prac ponosz4 wszyscy.

2. Dokonylva 6 nzw roku przegl4d6lv technicznyeh gara|y i ich infrastruktury.
W przypadku wystEpowania usterek Sp6ldzielnia :

a) wyzrlacza uzytkownikowi garazu termin usuniqcia stwierdzonych usterek,

b) w przypadku nie usuniqcia usterek przez u?ylkownika w wyznaczonym terminie
Sp6ldzielniamole zlecic wykonanie tych prac i obciqLyc ich kosztem uzflkownika,

c) na wniosek co najmniej 50 % u?ytkownik6w danego zespolu Sp6ldzielnia moze podjai
siq organizacji i przeprowadzenia remont6w na koszt uzytkownik6w. Remonty
obejmuj4ce czq6ci wsp6lne w szczeg6lnoSci dach, elewacje, wymagajq zgody
wszystkich uzy'tkownik6w w dan)rm zespole garazowym

3. Rozlicza( oplaty za energiq elektryczn4 i obciaylai nimi uzytkownik6w gara?y i miejsc
w gar aZu wi elostanowi skowym.

s3e

D oko nywani e j akichko lwi ek przer6b ek wymaga zgo dy Zar zqdt S p 6 ldzi elni.
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WI. POSTANOWIENIAKONCOWE

s 4 0

Traci moc Regulamin w sprawie budowy, finansowania orM uzytkowania gara1y
w Gdynskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej zatwierdzony przez Radq Nadzorczqsp6ldzielni w
dniu 1l grudnia 1996 roku.

$ 4 1

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje siE odpowiednio przepisy
Statutu Sp6ldzielni i Kodeksu cywilnego.

$ 4 2

Niniejszy Regulamin w sprawie budowy, ftnansowan ia orazuzytkowan ia garaLyGSM zostal
zatwierdzony przez Radq NadzorczqSp6ldzielni uchwal4 nr 117 z dnia27 paldziemlka2004
roku i obowi4zuje z dniem uchwalenia.
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