REGULAMIN
w SPRAWIE BUDOWY, FINANSOWANIA
ORAZ UZYTKOWANIA GARAZY W
CNYXSXTEJSPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ
r.

PosrANowrENrAoc6run
$ 1
Niniejszy regulamin zostal opracowanyna podstawie Statutu Gdynskiej Sp6ldzielni
Mieszkaniowejzwanej dalej Sp6ldzielniquchwalonegoprzez ZebraniePrzedstawicieli
GdynskiejSp6ldzielniMieszkaniowej
w dniu 09 maja 2003roku i zarejestrowanego
przez
Sqd Rejonowyw Gdariskuw dniu 12 sierpnia2003 roku SygnaturaGD XVI Ns R E JK
. R St 3 6 2 t t 0 3t 8 7 t
$$$$$2
Garuhemw rozumieniuniniejszegoregulaminujest pomieszczenie(zesp6lpomieszczeri)
spelniaj4ce warunki do przechowylvania pojazdu samochodowego zgodnie
z rozporzqdzeniemMinistra Infrastrukturyz dnia 12.04.2002r.w sprawie warunk6w
jakim powinnyodpowiadad
technicznych
budynkii ich usytuowanie(Dz. UstawNr 75 z dnia
15.06.2002r.
poz.690).

s3
Sp6ldzielnia mole budowai garaLe i miejsca postojowe w
lokalizacjachgarazowychi oddawaije w uZytkowaniena zasadach:

wielostanowiskowych

1) spoldzielczegowlasno6ciowegoprawa do garalu, miejsca postojowego w garazach
wielostanowiskowych;
2) prawa odrqbnej wlasnoSci garaLu;
3) ulamkowegoudzialu we wsp6hvlasno6cigaruluwielostanowiskowego;
4) umowynajmu.

il.

BUDOWA GARAZY
$ 4
Garuie oraz miejsca postojowe w garuZuwielostanowiskowym mog4 byc zrealizowane
w lokalizacjachprzewidzianychmiejscowym planem zagospodarowania
przestrzennegolub
przygotowaniu
wladzami
po
uzgodnionychz
miasta
dokumentacjitechnicznejoraz uzyskaniu
w)rmaganychuzgodnierii pozwoleri,

$ s
Garahew zespolach5 boks6w i powyzej realizowanes1przezGSM systememzleconym.
Garaleponizej 5 boks6w mog4byi realizowanesystememgospodarczym.
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$ 6

Osoby zakwalifikowane do budowy garaiy w systenlie zleconym przez Sp6ldzielniq
wybieraj4 spoSr6dsiebieKomitet Budowy GaraLyw skladzieco najmniej 3 osobowym,kt6ry
jest upowazniony do reprezentowania interes6w przyszlych uzytkownik6w gara|y
w kontaktachzZarzqdem Sp6ldzielni do chwili zakohczemabudowy gara|y.
Komitet Budowy Gara?y nie jest uprawniony do czynienia uzgodnieri odbiegaj4cych od
warunk6w zapisanychw umowach o budowq garuLy.

$ 7
ZarzqdSp6ldzielni
podpisuje
garuZyzprzyszlymiuzytkownikami
umowyo budowE
garuZy
okreSlaj4cewarunki realizacji i finansowaniainwestycji.
$ 8
Odbioru wybudowanych gara|y dokonujekomisja powolana przez Zarz4dSp6ldzielniprzy
udzialeczlonk6w Komitetu Budowv Gara|v.

se
Zreahzowane garale, miejsca postojowe wielostanowiskowe w budynkach mieszkalnych
stanowi4wlasnoSilub wsp6lwlasno6iSp6ldzielni.

$10
Po

zakoficzeniuprocesu inwestycyjnegobudowy garrty Sp6ldzielni
a zauriera

z czlonkami Sp6idzielni umowq o ustanowienie sp6ldzielczego wlasno6ciowegoprawa do
garalu,umowQnajmu lub ustanawiaodrqbn4wlasno6i.

ilI.

FINANSOWANIE
$1l
1. Pierwszefistwo uzyskania garalu (z zachowaniem kolejno6ci wpisu do rejestru)
przysluguje osobom zamreszkalymw danym Osiedlu, w kt6ryrn garuZepowstaj4.
2. O ile na nowo budowane garale zabraknie os6b spoSr6dczlonk6w Sp6ldzielni ujqtych
w rejestrze zgloszert,Zarzqd Sp6tdzielni dokonujenaboru w kolejno6ci :
a)

zpozostalych czlonk6w Sp6ldzielni,

b)

os6b spozaSp6ldzielni.

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
pierwszenstwado uzyskania (z zachowaniemkolejno6ci wpisu do rejestru) czlonk6w
zamieszkalychtylko w tym budynkulub zespolebudynk6w (czq6ciOsiedla).
$12
Ostateczn4wysoko6i wkladu budowlanegoustala siq po zakoilczenrurealizacji inwestycji
i jej rozliczeniu.

.
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$13
Przed przystqpieniem do rozlosowania wybudowanych garuLy lub miejsc postojowych
wielostanowiskowych przyszh uzytkownicy zobowrqzani sq do dokonania wplaty pelnej
wysoko6ciwkladu budowlanego.

s14
LosowaniagaraLyw zespolachdokonujekomitet budowy gara|y,przedkladaj4c
niezwlocznie
Zarzqdowi Sp6ldzielni listq podpisan4przez przyszlych uzytkownik6w, wraz z numerami
garuZy.
Losowania wybudowanych miejsc postojowych wielostanowiskowych w budynkach
mieszkalnychdokonujespecjalniepowolanaw tym celu KomisjaprzezZarz1d Sp6ldzielni.

$ls
W przlpadku wyga6niqciasp6ldzielczegowlasnoSciowegoprawa do garazu, Sp6tdzielnia
uiszczauprawnionej osobie warto6i rynkow4tego prawa.
Przysluguj4cauprawnionemu warto6i wlasnoSciowegoprawa do garaZunie moze byc wyLsza
od kwoty, jaka Sp6ldzielniajest w stanieuzyskai od nastqpcyobejmuj4cegogaral,w trybie
przez Sp6tdzielniq.
przetarguprzeprowadzonego
prawa do garazupotr4casiq nie wniesion4ptzez
Z wartoi;cisp6ldzielczegowlasnoSciowego
czlonka czE6iwkladu budowlanego.
$16
W przlpadku rozwiqzanta umowy o budowq garuhu przed zawarciem umowy
o ustanowieniesp6ldzielczegoprawa do lokalu lub odrqbnejwlasnoScilokalu, Sp6ldzielnia
zwracaosobie uprawnionej wplaconqprzez niqczq66 wkladu zwaloryzowan4proporcjonalnie
do wartoScirynkowej gara*Zuwbudowie.
JeSli rozwiqzanie umowy nastqpilo z przyczyn lezqcych po stronie przyszlego uzytkownika
nalelny wklad zwracany jest w terminie 14 dni od zawarcia przez Sp6ldzielniQumowy
o budowq garalu z nowyrn kontrahentem.
$17
Calkowity koszt zwiqzany zprzygotowaniem realizacji i budowy garaLy,miejsc postojowych
wielostanowiskowych w budynkach pokrywany jest ze Srodk6w wlasnych przyszlych
uzytkownik6w.

$18
Przed podpisaniemumowy przyszli uzytkownicy wplacaj4 w Sp6ldzielnilub na konto
Sp6ldzielnizaliczkqnawklad budowlanyzgodniez warunkamiumowyo budowqganLy.

$le
Zarzqd Sp6ldzielni moze zakwalifikowai czlonk6w do budowy gara?y lub miejsc
postojowych wielostanowiskowychz pominiqciemkolejno6ci wpisu do rejestrui losowania
na tzecz os6b uzytkuj4cych pojazd samochodowy w zwi4zku z trwalym inwalidztwem
natz4dow ruchu.

-
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$20
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 niniejszegoregulaminunie moze przel<roczy(,
5 % ilo6ci og6lnej. W zespolach
zawieraj4cychmniej ni2 20 gara|y lub miejsc postojowych - I boks.

s21
Zatzqd Sp6ldzielni kwalifikuje do budowy garuiu tak4 liczbq przyszlych uZlkownik6w
Sp6ldzielni,jaka ilosi gara|yplanowanajest do rcalizacjiw danymzespole.
$22
ZarzEd Sp6tdzielni powoluje w drodze Uchwaly inspektora nadzoru inwestorskiego
z r amieniaSp6tdzielni.

IV.

USTANOWIENIE SPoI,DZIELCZYCHPRAW
POSTOJOWYCH WIELOSTANOWISKOWYCH

DO GARAZY, MIEJSC

$23
Gara? lub miejsce postojowe przysluguje r6wnieZ osobom, kt6re uzyskaly czlonkostwo
Sp6ldzielni w zwiqzku z nabyciem sp6ldzielczegowlasno6ciowegoprawa do garazu lub
miejsca postojowegow drodze spadkobrania,darowizny, zapisu, sprzedalyw formie aktu
notarialnegolub przetargu.

s24
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 zeznaczeniagzrahu.
JeSliwynaj qcie garu2ulub oddaniew bezplatneuzytkowanie ma wplyw na wysoko6i oplat na
rzecz Sp6ldzielni w6wczas czlonek lub wlaSciciel obowi4zany jest do pisemnego
powi adomieniaSp6ldzielni.

$2s
Po wygaSniqciu sp6ldzielczego wiasno6ciowegoprawa do garalu czlonek jest obowiqzany
opr6znii garuZi przekazacgo do dyspozycji Sp6ldzielniw terminie trzechmiesiqcyod dnia
ustaniaczlonkostwa.
S 26
Sp6ldzielczewlasno6cioweprawo do garahulub miejsca postojowegopowstaje, .fr*ita
zawarciamiqdzy czlonkiem,a Sp6ldzielni4umowyw formie pisemnej.

5
$27
l.

Najemc4 garuhubEd4cegowlasno6ci4 Sp6ldzielni na zasadzieumowy najmu moze byi
kalda osoba ftzyczna lub prawna niezaleLnieod tego czy jest ona czlonkiem Sp6ldzielni.
Stosuneknajmu podlegaprzepisomKodeksuCywilnego.

2. Sp6tdzielnia mole oddawai garuhe,miejsca postojowe wielostanowiskowew 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 sp6ldzielczewlasno6cioweprawo do garazuwygaslo.
placi czWSZumowny.
4. NajemcagarrZu,miejscapostojowegowielostanowiskowego
5. Najemca gara|u, miejsca postojowego wielostanowiskowegowplaca do Sp6ldzielni
kaucjEw wysoko6ci6 miesiqcznychkwot czynszunajmu.
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 przekazaniago
Sp6ldzielni.Spos6bwaloryzacjikaucji okre6laumowa najmu.
7. Sp6ldzielnia moie potr4cii z kaucji naleznoSci przypadajqce Sp6ldzielni z tytulu
uzytkowania garahtlub miejscapostojowegowielostanowiskowegoprzeznajemcq.
8. Szczeg6lowewarunki najmu okreSlaumowa zawartamiqdzy stronami.

V.

PRAWO ODREBNEJ WI,ASNOSCI GARAZU

$28
odrqbnejwlasno6cigaraluzawiera
Sp6ldzielniaz czlonkiemubiegaj4cymsiq o ustanowienie
stronydo zawarciapo zakoriczeniu
budowy
umowQw formiepisemnej,kt6razobowi4zuje
wlasnoSci.
ocirqbnej
umowyo ustanowienie

$2e
Zawarcie umowy, o kt6rej mowa w $ 28 regulaminu powoduje powstanie roszczenia
o ustanowienieodrqbnejwlasnoScigaraZutzw. ekspektatywaodrqbnejwlasno6ci,kt6ra jest
zbywalta, wraz z wkladem budowlanym lub jego wniesion4 czq6ci4 przechodzi na
spadkobierc6wi podlegaegzekucji.
$30
Nabycie ekspektatywy staje siq skutecznez chwil4 przylqcia w poczet czlonk6w nabywcy lub
spadkobiercy.
$31
Umowa zbyciaekspektatylvyodrqbnejwlasnoScilokalu powinna byi zawartaw formie aktu
notarialnego.

-
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$32
Umowa o budowE garuZumoze byi rozwiqzanaprzezka\d4ze stron zgodniez art. l7s ust.2
oraz art.20 ust. 2 ustawy o sp6ldzielniachmieszkaniowych,z zachowaniemformy pisemnej
za uprzednim 3 miesiqcznym terminem wypowiedzenraze skutkiem rozwiqzuj4cym na
koniec miesi4cakalendarzowego,chyba2e stronyw umowie postanowiqinaczej.
$33
W terminie nie kr6ts zym ni| 3 miesi4ce po wybudowaniu garazu Sp6tdzielnia ustanawia
w formie aktu notarialnegonarzecz czlonkaodrqbn4jegowlasnoSi.
W przypadkuwylnaganegoodrqbnymiprzepisamipozwolenia na uzytkowanieSp6ldzielnia
ustanawianarzecz czlonka odrqbn4wlasno6i garahuw formie aktu notarialnegow terminie
3 miesiqcyod uzyskaniatakiegopozwolenia.
$34
Je2eli prawo odrqbnej wlasno6ci garulu lub wsp6hvlasno6ci garuht wielostanowiskowego,
nale?y do kilku os6b, czlonkiem Sp6ldzielni moze byi tylko jedna z nich, chyba ze
przysluguje ono wsp6lniemalZonkom.

$3s
Ieleli wla6ciciel garaLulub miejsca w garahuwielostanowiskowym zalegaz oplatami na
rzecz Sp6ldzielni lub poprzez niewlaSciweswoje zachowanie czyni korzystanie z garuhulu:b
miejsca w garuZuwielostanowiskowym niemozliwlmr dla innych uzytkownik6w, to Zanyd
Sp6ldzielni na wniosek wiqkszo6ci wla6cicieli zuZqdaw trybie procesu sprzeda|y garazu lub
miejscaw garaltwielostanowiskowymw drodzelicytacji.

W.

UZYTKOWANIE GARAZU I MIEJSC W GARAZACH
WIELOSTANOWISKOWYCH
$36
Garul moze byi uzywany wylqcznie na przechowywaniepojazdu samochodowego czlonka
Sp6ldzielni, wla6ciciela lub os6b wsp6lnie z nim zamieszkalychoraz os6b, z kt6rymi
Sp6ldzielnia zawarlaumowQnajmu.
$37
U2ytkownik (czlonek Sp6tdzielni,wla6ciciel,najemca)oborvi4zanyjest :
1. U2ytkowai garuL lub miejsce w
ptzeznaczeniem.

garuZu wielostanowiskowym zgodnie z

jego

2. lJiszczai regulamie oplaty w terminie do 15-go dnia kazdegomiesi4ca zauiryanie gara2u
z tytulu eksploatacji podstawowej, podatku od nieruchomoSci i dzierLawy terenu
w wysoko6ci ustalonej przez Radq Nadzorcz1 Sp6ldzielni, oraz dokony.wai oplat za
energiqelektryczn4w systemieprzyjqtymprzez Sp6ldzielniq,w terminie do 7 dni od dnia
otrzymania faktury.

-
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3. Uiszczai regularnie oplaty za miejsce w garazuwielostanowiskowym z tytulu eksploatacji
podstawowej,podatku od nieruchomo6cii dzierlawy terenuoraz funduszuremontowego
w terminie do 15-godnia kazdegomiesi4cakalendarzowegoz g6ry.
4. Przeprowadzatna wlasny koszt naprawy gl6wne, bieZqceoraz konserwacjegarazu.
Remonty oraz konserwacje miejsca w garaLach wielostanowiskowych przeprowadza
Sp6ldzielnia rv ramach 6rodk6w wniesionychprzez uzytkownika na fundusz remontowy.
U2ytkownik moie :
a) wystqpii do Sp6ldzielni o organizacjqi wykonanie remont6w nie zastrzelonych
do jego zakresu, na wlasny koszt uzytkownik6w po podpisaniuumowy przez
wszystkichuzytkownik6w orazwplacie30 %ozaliczkiprzewidywanychkoszt6w;
b) Wydelegowai swojego przedstawicielado uczestnictwa w trybie organizacji
i wykonania w/w remont6w, z glosemdoradczym
5. Dbai o estetycznywygl4d garalu i jego otoczenia.
6. Zabezpieczyt garuz przedpozarem.
7. Utrzymywai czysto6i na terenie przyleglym do garuhu,w szczeg6lnoSciusuwai Snieg
i l6d w okresiezimowym na terenieokreSlonymprzez wlaSciw4AdministracjqOsiedla.
a) Uzytkownicy mog4 zlecil sprz4taniei odSniezaniedr6g dojazdowych i przejazdowych
do garaLy, za zgod4 pisemn4 co najmniej 50 % uzytkownik6w. Koszty dzielone s4
w r6wnej czqScina wszystkich.
8. W przypadku organizowania remont6w przez SpohdzielniEpokryi ich koszty zgodnie
zrozliczeniem.
$38
Sp6ldzielniaobowi4zanajest :
1.

Sprz4tai i od6nieZa6drogi dojazdowe i przejazdowedo gara|y za dodatkow4 oplat4 po
uprzednim zleceniu tych prac ptzez uzytkownikow gara?y co najmniej 50 %. Koszty
powylszych prac ponosz4wszyscy.

2. Dokonylva6 nzw roku przegl4d6lvtechnicznyehgara|yi ich infrastruktury.
W przypadku wystEpowaniausterekSp6ldzielnia :
a) wyzrlaczauzytkownikowi garazutermin usuniqciastwierdzonychusterek,
b) w przypadku nie usuniqcia usterek przez u?ylkownika w wyznaczonym terminie
Sp6ldzielniamole zlecicwykonanietych prac i obciqLycich kosztemuzflkownika,
c) na wniosek co najmniej 50 % u?ytkownik6wdanegozespoluSp6ldzielniamoze podjai
siq organizacji i przeprowadzenia remont6w na koszt uzytkownik6w. Remonty
obejmuj4ce czq6ci wsp6lne w szczeg6lnoScidach, elewacje, wymagajq zgody
wszystkichuzy'tkownik6ww dan)rmzespolegarazowym
3. Rozlicza( oplaty za energiq elektryczn4 i obciaylai nimi uzytkownik6w gara?y i miejsc
w garaZuwi elostanowiskowym.

s3e
D okonywanie j akichkolwi ek przer6bek wymaga zgody Zar zqdt Sp6ldzi elni.
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WI.
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POSTANOWIENIAKONCOWE

s40
Traci moc Regulamin w sprawie budowy, finansowania orM uzytkowania gara1y
w Gdynskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowejzatwierdzonyprzez Radq Nadzorczqsp6ldzielni w
dniu 1l grudnia1996roku.
$41
W sprawachnie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje siE odpowiednioprzepisy
StatutuSp6ldzielnii Kodeksucywilnego.
$42
Niniejszy Regulaminw sprawiebudowy, ftnansowan
ia orazuzytkowan
ia garaLyGSMzostal
zatwierdzonyprzez Radq NadzorczqSp6ldzielniuchwal4nr 117 z dnia27 paldziemlka2004
roku i obowi4zujez dniem uchwalenia.
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