REGULAMIN
korzystania

z

ha| garażowych wchodzących w skład zasobów

Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Wielkopolanka''
1.

Z hal

z

siedzibą w Poznaniu

w skład zasobów Społdzielni Mieszkaniowej
moŻna korzystać tylko w celach zwt4zanych z parkowaniem

garażowych wchodz4cych

,,Wielkopo1anka''

samochodorv osobowych, a takŻe motocykli.

f.

Maj4c na uwadze postanowienia pkt. 1

osobowymi

i

motocyklami) zabrania

w

halach garażowych (poza samochodami

się w

przedmiotów (tzeczy) stanowiących zagroŻenie

w tym zwłaszcza przedmiotów (tzeczy)
gazem, itp.),

a

dla zycia i zdrowia

|udzi,

stanowi4cych: zagroŻenle pozarowe

(tj. wszelkiego rodzaju oddzielnych zbiorników

Z

szczególnoŚci: przechowywania

z

paliwem, farb, lakierów, butli

takŻę rzeczy stanowi4cych zagroŻenie sanitarne.

3. Z ha|i garażowej mogą korzystać osoby posiadaj4ce prawo do miejsca postojowego

w danej hali lub osoby prZęZ nie

upowaznione.

4. Parkowanie pojazdu (motocykla) dozwolone jest tylko

na miejscu

postojowym,

do którego osoba korzystaj4ca posiada plawo (jest upowazniona).
5.

Zakazane jest parkowanie pojazdu (motocykla) poza obszarem
danego miejsca postojowego.

jak

i na

.vq

.uznaczonym dla

w tym w szczegolności: na przejazdach wewnętrznych'

wyeż'dzle (vqljeż'dzie) do (

6. Zaparkowany pojazd (motocykl)

z) ha|l garaŻowej.

nie moŻe utrudniać moŹliwości parkowania

na stanowiskach s4siednich.
7.

W hali garażowej obowi4zuje w

-

szczegolności:

ogranlczenie prędkości do 5 km/h,

- prawostronny ruch pojazdów,

- obowi4zek uzywania światełmijania podczas ruchu pojazdów,
- obowi4zek przestrzegania pozostatych przepisów prawa drogowego.
8. W hali garazowej obowi4zuje bezwzględny zakaz parkowania pojazdow
wyposazonych w instalację LPG'
9. Uży.tkownicy hali garuŻowej zobowi4zani SQ utrzymywaÓ na jej terenie na\eŻyty
porządek, w tym w szczególności w zakresie użytkowanego przęZ nich miejsca
postojowego.
10. Uży.tkownik

hali garazowej zobowiązany jest do naprawienia szkody

powstałej

na jej terenie Z przyczyn |ezqcych po jego stronie'

,l
U

Uż1.tkownik

11.

hali

garaŻowe1

ma obowiązek udostępnienia

zajmowanego miejsca postojowego w

szczególnoŚci:

w celu

Społdzielni

usunięcia awarii,

przeprowadzenia remontów lub innych czynnoŚci technicznych w ha|l garaiowej,
|2. Pojazdy (motocykle) zaparkowane

z

w hali

garaŻowej

w

sposób nieuprawniony będ4

nlej odholowywane na koszt wtaściciela pojazdu lub na ich kołach będq za|<ładane

blokady.
13.

Użytkownicy hali garaiowej zobowlązani S4

do

bezwzględnego przestrzeganta

przepisów przeciwpoŻarowych' W przypadku ich naruszenia uzytkownik ha|t garaŻowej
ponosi pełn4 odpowiedzialnoŚć za powstałe szkody.
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