
R E G U L A M I N

finansowania, budorvy oraz przydzialu i uzytkowania garaiy
Sp6ldzielni Mieszkaniowej w Augustowie na Bazie SM przy

ul.Westerplatte w Augustowie

$ r .

Postanowienia og6lne

1. 1. Podstaw4prawn4niniejszego Regulaminu jest Statut Spoldzielni
Mieszkaniowej w Augustowie oraz inne Regularriny wymienione
w tekScie.

*/ 1.2. Garuirem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest pomieszczenie
lub zesp6l pomiesz czeh przystosowanych do przechowywania
poj azd6w mechaniczrych.

1.3. Przez olcreSleni e,,,pojazd mechanic rry" nale?y rozumiec
okreSlenie ujgte w przepisach prawa drogowego.

1.4. Garuze mog4byd budowane tylko w iloSciach i miejscach
przewidzianych w zatwierdzonym planie realiracyjnym wg
za.t"rzirer dzonej dokumentacj i techni cnej po uzyskaniu pozwolenia
na budowg.

1.5. Postanowienia regulaminu dotycz4 wyl4cznie garilzy
realizowanych na zadatiu inwestycyjnym pn.,,GraZe na Bazie
SM ul.Westerplatte".

1.6. Jednostk4 rozrachunkow4 jest jedno pomieszczenie - boks.
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Zasa.dy finansowania, budony i rozliczania koszt6w

2.1. Budowa garairy moze odbyvad sig na zasadach spoldzielczego -
wlasnoSciowego prawa do garazu.

2.2. Kosrty budowy garairy obejmuj4ce :
alprzygotowanie inwestycji (plan reahzacyjny + PT)
b/Pozryrskanie terenu
c/ uzbrojenie terenu
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d/ roboty budowlane
elrealizacjg rob6t wsp6rnych dla calego zespolu wg pr
fl nadzfir inwestycyjny
gl narnttkoszt6w zarzqduw wysokosci ustalonej przezRade

Nadzorcz4
sqpokrywane w calosci przezuczestnik6w budowy gartyi stanowiq
wklad gardhory.

2.3. warunki finansowania i zasady wnoszenia wkladu garazowego
okresla indywidualna rrnowa zawartapomiedzy czlonkiem
realizuj4cym garul, a Z-anqdem Sp6ldzielni.

2-4- Garuze moge by(, reattzowane systemem zleconym przez
wybranego wykonawce, lub systemem gospodarc ry po,
przy szle go uzytkownika.

2.5. Wyboru wykon?wcy pr4,realizacji garu4 systemem zleconym" dokonuj e Zarr4dsp6ldzielni po zasiagnigriutpioii przeOstawicieti
realizuj4c ych guahe - Komitetu organzicy.lnego.

2-6- Koszty budowy garuzy rozrrczasig wg zasadobowiq.zui4cych
przyrozliczaniuinwestycjimieszkaniowychwSpoldzi.riri,J
wg ,JRegulaminu rozriczefikoszt6w budowy mieszkaf z
wlasnych Srodk6w finansowych".

2'7' P'oyjgcie garuzy przezsp6ldziernig dokonywane jest z
zachowaniem przepis6w o odbiorze rnwetsycji.

2.8. wartosc przyjgtych garuzy stanowi suma wklad6w garazowych
poszczeg6lnych czlonkow zespolu i stanowi wartosE po"r4tio*Q
srodka tnvalego wnoszonego na maiqtek sp6ldzierni.

2.9. Rozliczenie ko1{6w budowy po uzyskaniu akceptacji Rady
Nadzorczej podaje sip do wiadomosci kazdemu z uczestnik6w
budowy ganzy.

$ 3 .

Przydzial garaiy
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3.1. O przydzial garain mogqubiegad siE osoby, kt6re zostaly
wpisane do rejestru zgloszefl lub podpiszt umowg.

3.2. Do rejesfu zgloszefimoZe byd wpisany lub podpisad umowg :
al czlonek Sp6ldzielni posiadaj4cy sp6ldzielcze prawo do lokalu

mieszkalnego lub mieszkaniec Augustow4 kt6ry zostanie
przyjety w poczet czlonk6w Spoldzielni Mieszl<aniowej przed
przydzialem garazu.

3.3. Przydzral garutunast4ti na podstawie podpisanej umowy..
Numer umowy bgdzie olaeslal nuner guau,u.

v' 3.4. Przekazarie garuint do uzytkowania nastgpuje w formie wydania
przydnalana podstawie protok6lu zdawczo - odbiorczego.

$ 4 .

Uiytkowanie garazy

4.I. Garuz moZe byi uartkowany wyl4czrie na przechowywanie
pojazdu mechanicrrcgo.

4.2. V/ynajmowanie gamzu innym osobom oraz dokonywanie zrnian
i przer6bek wymaga pisemnej zgody Zarzq&t Spoldzielni.

4.3. Zwalniajqcy garuz,czlonek lub jego spadkobierca of4nnuje
zwrot wkladu garazowego , pomniejszonego o wartoS6 ntirycia,
obliczonego zgodnie z obowi4guj4cymr przepisanri (iak
mieszkan).

4.4. Nowy uz5rtkownik wnosi wklad budowlany garazowy w
wysokoSci podlegaj4cej zwrotowi bylemu u4rtkownikowi.

4.5. kzeszacowanie wartoSci guaty nastgpuje na zasadzie
obowiqpuj4cych przepis6w w Sp6ldzielni jak dla maj4tku -
obiekty budowlane.

$ s .

Eksploatacja garaiy i wnoszenie oplat
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5.1. z dniem oddania g4rairy do uzytku zfizqdsp6ldzierni wprowadzi
wydzielonq rejestracjg koszt6w obowi@uiacych zesphl
Garazowy, kt6re bedq stanowity podstawg do wyticzeni a ortat za
u4rtkowanie garazu.

5.2. U4tkol*+ garatu z.obowiryanyjest uiszc zat optaty
eksploatacyjne , w terminie do dnia zs b,azdego mieii4ca w
wysokoSci ustalonej pnzez Radg Nadzorcz4.

5-3. Dzialalnosd eksploatacyjna porvstaje zdniem postawieni a ga,,,i,n
do dyspozycji uartkownikowi chodby faktycznie obiEcie g* r"
ryst4pilo po tym dniu, a ustanie z ostatnim rfniem milsiaJa, w
ktdryrrr uzytkownik opr6aril Baraz.

5.5. w sklad koszt6w stanowi4cych oplatg za garalbed4 wchodzity
nastgpujqce pozycje :

a/ wszelkiego rodzaju oplaty zutiqzanez terenem
bl koszty ubezpieczenra gar&y od ognia
c/ nalezre oplaty podatkowe
d/ koszty rwrane z opratqza energ\g elekfiyczn4 wpikai4ce

z oSwiefleni a garerhr.
e/ koszfy nxiqzane z opratqza energiE elektryczrawSmikai qcL.z

oSwiefl enia zewngtrzrego
f/ koszty ntiqzane z eksploatacj q sieci wodoci4gowej

oraz energetycnej
g/ inne koszty bezpoSrednie wynikaj qce z.ewspolnego

uczestristwa
t/ koszty og6lnozakladowe ustalonego wskazniki em pfizezR.N.

5.6. Koszty wynikajqce z :

a/ eksplo atacji, biez4cej konserwacji oraz wszelkich remontdw
zewngtrznych i wewngtnnych

b/ odSnie*aniaterenu i jego odwodnienia
c/ konserwacji dojazd6w do garazy
- ponosid bed4 uZ5rtkoumicy garaly

5.7. 7A czystosi i porz4dek w garazu i w otoczeniu garuzy
odpowiadaj q solidarnie uzytkowni cy guuZy .
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a

7a nrepvnsfizegpnie przepisow p. pozarowych odpowiedziarni sq
uzytkownicy Earaty, ponoszp z tegotytulu odpowiedzialnosd
kmnq.

$ 6 .

Postanowienia korfl cowe

6.1. Niniejsry regulamin zostal uchwalony vzgzRada Nadzorczq
sp6ldzielni w dniu 30 wrzesnia lgw r. i obowiquje z dniem
uchwalenia

PrzeryodniczQcy RN.


