Regulamin
Wjazdu i parkowania pojazdów na terenie os. Kurdwanów należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej im. Witolda
Kasperskiego w Krakowie
§1
1. Regulamin wjazdu i parkowania pojazdów na terenie os. Kurdwanów należącego do Spółdzielni
Mieszkaniowej im. Witolda Kasperskiego w Krakowie zwany dalej „Regulaminem” określa uprawnienia do
wjazdu, przejazdu i zasady parkowania w rejonie wyznaczonym oznakowaniem pionowym z użyciem znaku
B-1 „Zakaz ruch” i tabliczki T- 22 o treści „Nie dotyczy pojazdów wyposażonych w ważny identyfikator
SM im. W. Kasperskiego, służb technicznych, TAXI, policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej
i miejskiej”.
2. Przez pojęcia użyte w Regulaminie rozumie się:
a) Spółdzielnia – należy przez to rozumieć Spółdzielnię Mieszkaniową im. Witolda Kasperskiego z siedzibą
przy ul. Wysłouchów 6B w Krakowie;
b) teren Spółdzielni – obszar
w sposób opisany w §1 pkt 1.

os.

Kurdwanów

należący

do

Spółdzielni,

oznakowanym

c) identyfikator – dokument wydawany przez Spółdzielnię, uprawniający do wjazdu, przejazdu i parkowania
na terenie Spółdzielni;
Wzory identyfikatorów stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
d) lokal – lokal mieszkalny lub użytkowy;
e) osoba uprawniona do otrzymania identyfikatora - to użytkujący pojazd mechaniczny mieszkaniec
budynków położonych przy ul. Halszki 29,31,33 i ul. Wysłouchów 2,4,6,6B: posiadający tytuł prawny do
lokalu, będący dysponentem lub najemcą lokalu, będący osobą zgłoszoną przez właściciela lokalu do
wspólnego zamieszkania, będący osobą sprawującą stałą opiekę nad mieszkańcem;
f)

do otrzymania identyfikatora uprawnionymi są również: pracownicy Spółdzielni, firmy świadczące usługi
na rzecz Spółdzielni;

g) osoby posiadające tytuł prawny do lokalu użytkowego lub będący dysponentem lub najemcą lokalu
użytkowego;
h) miejsce postojowe – wyznaczone miejsce do postoju pojazdów na drogach wewnętrznych Spółdzielni.
§2
1. Prawo do korzystania z miejsc postojowych oraz wjazdu i przejazdu przez teren Spółdzielni mają wyłącznie
pojazdy wyposażone w identyfikator, umieszczony w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.
2. Identyfikatory wydawane są wyłącznie dla pojazdów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie
przekraczającej 2,5 tony, na podstawie wypełnionego wniosku i przedstawieniem do wglądu dowodu
rejestracyjnego pojazdu.
Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 2 do regulaminu.
3. Spółdzielnia prowadzi w formie elektronicznej rejestr wydanych identyfikatorów oraz przechowuje kopię
wniosków o wydanie identyfikatora wraz z załącznikami.
4. W przypadku zmiany pojazdu lub tablic rejestracyjnych, osoba uprawniona występuje do Spółdzielni
z wnioskiem o wydanie nowego identyfikatora. Nowy identyfikator jest wydawany wyłącznie po zwrocie
starego identyfikatora.

5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia identyfikatora Spółdzielnia wydaje duplikat na podstawie
oświadczenia osoby uprawnionej o zniszczeniu identyfikatora lub jego utracie. Koszt wydania duplikatu
wynosi 10 zł.
Powyższe nie dotyczy udokumentowanych przypadków kradzieży pojazdu wraz z identyfikatorem.
6. Wydanie identyfikatora nie gwarantuje dostępności miejsca postojowego na wyznaczonym terenie
Spółdzielni.
7. W przypadku nieprawidłowego umieszczenia identyfikatora lub niezgodności numeru rejestracyjnego
pojazdu z podanym na identyfikatorze, pojazd będzie traktowany jako nieuprawniony do wjazdu, przejazdu
i parkowania na terenie Spółdzielni.
8. Pojazdy nieuprawnione do wjazdu, przejazdu i parkowania na terenie Spółdzielni będą zgłaszane do Straży
Miejskiej lub Policji.
§3
1. Ustala się następujące rodzaje identyfikatorów:
a) Identyfikator typu M - wydawany jest osobom uprawnionym zgodnie z § 1. pkt 2.ppkt. e) - uprawnia do
wjazdu, przejazdu i parkowania pojazdu na terenie Spółdzielni. Wydawany jest na czas określony
o ważności maksymalnej trzech lat.
b) Identyfikator typu A - wydawany jest osobom uprawnionym zgodnie z § 1. pkt 2. ppkt. f)
- uprawnia do wjazdu, przejazdu i parkowania pojazdu na terenie Spółdzielni.
Wydawany jest na czas określony o ważności maksymalnej trzech lat.
c) Identyfikator tupu L- wydawany jest osobom uprawnionym zgodnie z § 1. pkt 2. ppkt. g)
-uprawnia
do
wjazdu,
przejazdu
i
parkowania
pojazdu
na
terenie
Spółdzielni.
Wydawany jest na czas określony o ważności maksymalnej trzech lat.
§4
1. Na teren Spółdzielni zabroniony jest wjazd i parkowanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
przekraczającej 2,5 tony.
2. Na
terenie
Spółdzielni
zabronione
jest
stałe
i
campingowych.
Dopuszczalny
jest
wjazd
i
i campingowych tylko na czas ich załadunku lub wyładunku.

parkowanie
parkowanie

przyczep
przyczep

towarowych
towarowych

3. Na teren Spółdzielni dozwolony jest wjazd pojazdów służb technicznych, karetek pogotowia, straży pożarnej
i miejskiej oraz pojazdów firm kurierskich, taxi oraz zaopatrzenia i obsługi lokali usługowych w godzinach ich
pracy na czas załadunku i wyładunku towarów.
§5
Miejsca postojowe dla gości znajdują się przy ul. Wysłouchów 6A.

Regulamin został zatwierdzony Uchwałą nr 11/X/2018 Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 14.05.2018r.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2018r.

Załącznik nr 1. do Regulaminu wjazdu i parkowania pojazdów na terenie os. Kurdwanów należącego do Spółdzielni
Mieszkaniowej im. Witolda Kasperskiego w Krakowie

Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. Witolda Kasperskiego
tel. 12 654 34 17

Identyfikator uprawnia do wjazdu, przejazdu
i postoju na terenie SM im. W. Kasperskiego
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Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. Witolda Kasperskiego
tel. 12 654 34 17
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i postoju na terenie SM im. W. Kasperskiego
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Załącznik nr 2. do Regulaminu wjazdu i parkowania pojazdów na terenie os. Kurdwanów należącego do Spółdzielni
Mieszkaniowej im. Witolda Kasperskiego w Krakowie

…………….……………………..

Kraków dnia …………………………

(imię i nazwisko osoby uprawnionej)

……………………………………
(adres)

……………………..…………….

WNIOSEK
o wydanie identyfikatora

Zwracam się o wydanie identyfikatora dla samochodu osobowego prywatnego/będącego w użytkowaniu osoby*
Marka:…………………………………………..
Model:……………………………………………
Nr rej.:……………………………………………
Okres ważności identyfikatora 1 rok / 2 lata / 3 lata *

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/na oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu wjazdu i parkowania pojazdów na
terenie os. Kurdwanów należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej im. Witolda Kasperskiego w Krakowie i przyjmuję
go do stosowania.
Niniejszym oświadczam, że na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Spółdzielnię Mieszkaniową im. Witolda Kasperskiego z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wysłouchów 6B, w celach
wydania identyfikatora.

…………………………………
podpis wnioskującego

Decyzja
Wydano identyfikator typu M/A/L* nr …………………………………………… ważny do …………………………………..
Nie wydano identyfikatora z powodu ……………………………………………………………………………………………..

Potwierdzam odbiór identyfikatora
……………………………………………………
(data podpis)

Objaśnienia:
* - niepotrzebne skreślić

