
REGULAMIN MIEJSC POSTOJOWYCH
NA TERENIE SPÓŁDZIELNI

BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ NAUCZYCIELI
W WARSZAWIE UL.KORZONA 115

1.Miejsca postojowe przeznaczone są dla członków SBMN oraz innych 
osób po wykupieniu miesięcznego abonamentu uprawniającego do wjazdu 
pojazdem na teren SBMN.
2.Do stałego korzystania z miejsca postojowego upoważnia wyłącznie 
„KARTA WJAZDU” wydana przez SBMN i określająca:
- markę pojazdu ,
- numer rejestracyjny ,
- numer stanowiska parkingowego ,
- okres ważności .

3.Każdemu lokalowi mieszkalnemu w budynku przy ul.Korzona 115 
   odpowiada jedno bezpłatne miejsce postojowe.
4.Posiadacze prawa do bezpłatnych miejsc postojowych zobowiązani są 
   do podawania i aktualizacji danych dotyczących pojazdów zajmujących 
   w/w stanowiska.
5. Posiadacze prawa do bezpłatnych miejsc postojowych , a nie   
  posiadający samochodu mogą udostępnić innym osobom przysługujące 
  im prawo pod warunkiem złożenia w administracji SBMN upoważnienia 
  zawierającego:
-  markę pojazdu,
- numer rejestracyjny,
- numer stanowiska postojowego,
- okres ważności.

6. Opłatę za miejsca płatne w formie abonamentu należy opłacać na konto 
  SBMN  - „z góry „/tj.do końca miesiąca poprzedzającego okres opłaty/.  
  Dowód wpłaty z podanym numerem rejestracyjnym 
  stanowi podstawę przedłużenia „KARTY WJAZDU”. Dowód wpłaty należy 
  przedstawić w administracji SBMN. Tylko administracja SBMN jest 
  upoważniona do przedłużania „KART WJAZDU”. Samochody nie 
  posiadające ważnych „KART WJAZDU” nie będą wpuszczane na teren     
  SBMN.
7.SBMN nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe 
  pozostawione w pojazdach, jak i za wszelkie szkody wynikłe z 
  parkowania pojazdów na terenie SBMN, i nie mają tu zastosowania 
  przepisy Kodeksu cywilnego o przechowaniu.
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9.Użytkownicy miejsc postojowych zobowiązani są do:
- przestrzegania poleceń pracowników obsługi w zakresie korzystania z 

miejsc postojowych,
- dbania o czystość i porządek na przydzielonym miejscu postojowym,
- przestrzegania zakazu parkowania pojazdów na drogach 

wewnętrznych SBMN,
- parkowania w sposób umożliwiający korzystanie z sąsiednich miejsc 

postojowych,
- parkowania wyłącznie na przydzielonych miejscach postojowych,
- przestrzegania zakazu mycia pojazdów i dokonywania napraw 

mogących grozić skażeniem terenu.
10.Miejsca oznaczone nr. 146-157 przeznaczone są dla gości /wyłącznie/ 
     członków SBMN, pojazdów służb technicznych, obsługi SBMN.
11.Wjazd na teren dziedzińca budynku / wyłącznie w godzinach 7 – 23 /
     przysługuje członkom SBMN pod warunkiem uzasadnionej potrzeby 
     oraz ograniczenia czasu postoju do niezbędnego minimum / nie 
     więcej niż 15 min /.
11.W stosunku do członków SBMN , jak również innych osób 
    korzystających z wjazdu na teren SBMN nie stosujących się do 
    postanowień  niniejszego regulaminu SBMN zastrzega sobie prawo 
    odmowy obsługi i wpuszczania pojazdów na teren SBMN.
12.Teren SBMN, a w tym i miejsca postojowe, jest objęty ochroną 
     firmy ochrony osób i mienia lub pracowników SBMN.

Regulamin został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej SBMN 
z dnia 18.12. 2002 r. i obowiązuje od dnia 01.01. 2003 r.
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