
REGULAMIN KORZYSTANI A Z W OZKOWNI
W SBMN W BUDYNKACH DALANOWSKA 48 I KORZONA 115

§1
Pomieszczenia wspólnego użytkowania, zwane dalej ,,wózkowniami]' (numer I, II, III na
Poziomie ,,0" W budynku Dalanowska 48, oraz wózkownie w budynku Korzona I15), służą
wszYstkim uĄtkownikom lokali mieszkalnych w budyŃach Dalanowska 48 i Korzona II5, a
uzywanie ich jest bezpłatne.

§2
Klucz do wózkowni w budyŃu Dalanowska 48 znajduje się w pomieszczeniu ochrony na
poziomie,,0",

§3
Wózkownie słuzą do przechowywania:
a) rowerów
b) wózków dziecinnych dla mieszkańców posiadających dzieci
c) wózków inwalidzkichbęzograniczenia wieku
d) sanek, naft pod warunkiem, ze istnieje wolne miejsce i nie koliduje to z

przechowywaniem sprzętu !vym. w pkt. al,bl i cl.

§4
Każdy użytkownik wózkowni korzysta zniej nawłasną odpowiedzialność i nie może rośció z
tego tytułu, żadnych praw materialnych i niematerialnych wobec SBMN,

§5
ZABRONIONE JEST

a) PrzechowYwanie motocykli, motorowerów, skuterów, rowerów z napędem spalinowym -
z wYjątkiem kiedy doczepne silniki zostanązdemontowane i usunięte z pomie szczenta.

b) składowania materiałów łatwopalnych, żrącychlub wybuchowych.
c) Składowania rzeczy będących wyposazeniem mieszkań lub będących pożywką dla

gryzonl.
d) Składowania akcesoriów samochodowych /np. opon, koł,bagażników dachowych itp./
e) Pozostawiania matęrtałów gnij ących i rozkładaj ących się.
0 Wykonywanie czynności naprawczych sptzętu vvym. w pkt al,bl,cl § 1, mogących trwale

zanieczYŚciĆ pomieszczęnie /np. malowanie rowerów, smarowanie łańcuchów, mycie
sprzętul.

g) Dokonywania przeróbek instalacji elektrycznej lnp. montażu gniazd,l.
h) DokonYwaniaprzeróbek pomieszczenta lmontażpółek, regałów, stojaków/ bez zgody RN

SBMN.

§6
WszYscY uzytkownicy wózkowni mają obowiązek wspólnie dbać o czystość i porządek oraz
właŚciwy stan techniczny pomieszczenia. Obowiązkiem jest rcv,nięż przestrzeganie
przepisów BHP oraz ochrony przeciv,lpożarowej .

§7



W pfzypadku przechowywania rzęczy zabronionych wym. w §5, po uprzednim
powiadomient)z podaniem terminu, zostaną one usunięte na kosź ich właściciela.

§8
Prawa i obowiązki użytkowników wózkowni:
a) Wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowości wykorzystania. wózkowni i stanu

technicznego pomieszczeńnaIeży zgłaszać do Prezesa SBMN lub do RN SBMN.
b) Zalęca się stosowanie dodatkowychzabezpieczeń napozostawiony w wózkowni sprzęt.
c) Uzytkownik opuszczający wózkownię powinien zgasić światło oraz poprawnie zamknąc

drzwi.

d) Osoby korzystające z wózkowni akcepĘą postanowienia niniejszego regulaminu.

§9
Regulamin wchodzi w życie z dniem 9listopada 2015 roku Uchwałą nr 01-11-2015, RN
SBMN z dnta 9 listopada 2015 roku.



REGULAMIN KORZYSTANIA ZWOZKOWNI NR IV
ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W BUDYNKU SBMN DALANOWSKA 48

§1
Pomieszczenie wspólnego uzytkowania, zwanę dalej ,,wózkownią nt IV" (na poziomie ,,-1" w
klatce IV, w budynku Dalanowska 48), słlży wszystkim użytkownikom lokali mieszkalnych
w budynku Dalanowska 48, a używanie go jest bezpłatne.

Klucz do wózkowni nr IV w budyŃu Oa*j*lt a 48 znajduje się w pomieszczeniu ochrony
na poziomi€ ,,0". Uzytkownicy chcący skorzystać z wózkowni nr IV kazdorazowo powinni
pobraó klucz z pomieszczęnta ochtony, wpisać się na listę, a po skończeniu korzystania z
wózkowni koniecznie zwrocic go i ponownie podpisać listę.

§3
WÓzkownia numer IV słuzy do przechowywania sprzętów, których składowania nie
dopuszcza regulamin pozostałych wózkowni.

§4
Każdy uzytkownik wózkowni numer IV korzysta z niej na własną odpowiedzialność i nie
może roŚciÓ ztego tytułu, żadnychpraw materialnych i niematerialnych wobec SBMN,

§5
ZABRONIONE JEST

a) Przyńaszczanie przez użytkowników wózkowni numer IV klucza, oraz jego dorabianie.
Każda próba dorobienia klucza lub jego przywłaszczenia będzie kończyła się wymianą
wkładki na kosź użytkownika oraz zakazem korzystania z pomieszczenia,

b) Przechowywanie motocykli, motorowerów, skuterów, rowerów z napędem spalinowym -
z wYjątkiem kiedy doczepne silniki zostaną zdemontowane i usunięte z pomie szczenla.

c) Składowania materiałów łatwopalnych, żtącychlub wybuchowych.
d) składowania rzeczy będących wyposazeniem mieszkań lub będących pożywką dla

gryZofiL.
P o zo stawiania materiałów gnij ącyc h t r ozl<ładalących się.
wykonywanie czynno ści mo gących trwale zanteczy śció pomi esz częnle.
Dokonywania przeróbek instalacj i elektryczn ej l np, montazu gntazdl .

Dokonywaniaprzerobek pomieszczenta l montażpółek, regałów, stojakod bez zgody RN
SBMN.

§6
Wszyscy użytkownicy wózkowni numer IV mają obowiązek wspólnie dbać o czystość i
Porządek orM właŚciwy stan techniczny pomieszczenia. Obowiązkiem jest również
prze strze ganie przepi s ów B HP oraz o chrony przeciwp ożarowej .

§7W przypadku przechowywania rzęczy zabronionych wym. w §5, po uprzednim
Powiadomieniu z podaniem terminu, zostanąone usunięte na kosź ich właściciela.

§8
Prawa i obowiązki uzytkowników wózkowni numer IV:

e)

r)
g)

h)



a) Wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowości wykorzystania wózkowni numer IV i stanu
technicznego pomieszczenianależy zgłaszać do Prezesa SBMN lub do RN SBMN.

b) Zaleca się stosowanie dodatkovvych zabezpieczeń na pozostawiony w wózkowni numer
IV sprzęt.

c) Uzytkownik opllszcząący wozkownię numer IV powinien zgasió śyiatło oraz poprawnie
zamknąc drzwt.

d) Osoby korzystające z wózkowni numer IV akceptują postanowienia niniejszego
regulaminu.

§9
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 roku Uchwałą nr 01-11-2015, RN
SBMN z dnta 9 listopada 2015 roku.


