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REGULAMIN 

W SPRAWIE WYDA W ANIA IDENTYFIKATORÓW 

Wprowadzony na podstawie §43 pkt. 19 statutu Uchwałą Rady Nadzorczej 

Nr 1 /2013 z dnia 28.01.20l3 r. protokół nr 1/2013 z datą obowiązywania 

od dnia 28.01.2013 r.

Celem regulaminu jest sformalizowanie za ad dystrybucji identyfikatorów dla posiadaczy 

lokali mieszkalnych i użytkowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Żabianka" 

uprawniających do wjazdu na teren Spółdzielni Mieszkaniowej "Żabianka". W wyniku 

negocjacji prowadzonych przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Żabianka" przy udziale 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Żabianka ' i Stowarzyszenia "Żabianka" z 

przedstawicielami reprezentującymi Prezydenta Miasta Gdańska w budżecie miasta Gdańska 

Zarządzeniem Prezydenta wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne obejmujące: 

- zakup i ustawienie znaków drogowych zgodnie z projektem opracowanym przez Zarząd 

Dróg i Zieleni w Gdańsku uzgodnionym ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Żabianka'', 

- zakup identyfikatorów na wjazd na teren Spółdzielni Mieszkaniowej „Żabianka". 

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oznakowanie dróg 

wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym zlokalizowana jest 

droga. Zgodnie z w/w ustawą Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Żabianka" zarządza 

ruchem na terenie Spółdzielni. Budowa i oddanie do eksploatacji Hali Widowiskowo - 

Sportowej w bliskim sąsiedztwie zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej .Żabianka" 

spowodowało duże problemy z parkowaniem pojazdów przez mieszkańców osiedla. Ideą 

wprowadzenia identyfikatorów jest poprawa tego stanu rzeczy. 

l.Osoba dysponująca tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Żabianka" jest uprawniona do otrzymania identyfikatora 

(identyfikatorów) dla siebie i/lub osób zamieszkałych wraz z nią w lokalu osób 

dysponujących pojazdem zarejestrowanym na adres tego lokalu. Zasady wydawania 

identyfikatorów oraz ich limit liczbowy określają ustępy poniższe. 

2.Identyfikator będzie wydawany w oparciu o wniosek pisemny. 3.Wzór wniosku przygotuje Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Żabianka" i udostępni 

zainteresowanym. 

4.Identyfikator zostanie wydany najpóźniej na drugi dzień po złożeniu wniosku. 5.Zostaną wprowadzone dwa rodzaje identyfikatorów: a)Na okaziciela - maksymalnie I sztuka dla każdego lokalu mieszkalnego; b)Indywidualny przypisany w oparciu o nr rejestracyjny pojazdu do danego lokalu 
 

mieszkalnego. 



6.Identyfikator na okaziciela będzie upoważniał do wjazdu na teren Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Żabianka" osób nie posiadających identyfikatora indywidualnego. 

Użytkownik identyfikatora na okaziciela będzie dysponował nim wg własnych potrzeb 

np. dla członków rodziny. 

7.Identyfikator indywidualny zostanie wydany na pisemny wniosek osoby posiadającej 

tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobach Spółdzielni 

Mieszkaniowej .Żabianka". po spełnieniu przez taka osobę następujących warunków: 

a)Udokumentowania tytułu prawnego do lokalu; 

b)Oświadczenia, czy identyfikator ma zostać wydany dla tej osoby, czy dla innej 

zamieszkałej z nią osoby posiadającej pojazd zarejestrowany na adres tego lokalu; 

c)Przedłożenia do wglądu dowodu osobistego osoby, na którą ma zostać wydany 

identyfikator; 

d)Przedłożenia do wglądu dowodu rejestracyjnego pojazdu. 

8.Dla jednego lokalu mieszkalnego może być wydany więcej niż jeden identyfikator 

indywidualny, pod warunkiem, że na osoby zamieszkałe w tym lokalu, a tym samym 

na adres tego lokalu zarejestrowanych jest więcej niż jeden pojazd. W takim wypadku 

może być wydanych tyle identyfikatorów indywidualnych, ile pojazdów jest 

zarejestrowanych na adres tego lokalu. 

9.Identyfikator na okaziciela i indywidualny podlega zwrotowi do Spółdzielni 

Mieszkaniowej .Żabianka" w przypadku zbycia prawa do lokalu mieszkalnego. 

Identyfikatory stanowią własność Gminy Gdańsk. 

10.Identyfikator indywidualny podlega zwrotowi w przypadku: 

a)Zbycia pojazdu, którego dowód rejestracyjny jest do identyfikatora przypisany: 

b)Utraty tytułu prawnego do lokalu przez osobę dysponująca identyfikatorem; 

c)Zmiany miejsca zamieszkania osoby, na którą pojazd na adres tego lokalu był 

zarejestrowany. 

11.Sytuacje nieuwzględnione w Regulaminie będą rozpatrywane przez Zarząd 

Spółdzielni Mieszkaniowej .Żabianka" indywidualnie w oparciu o złożony wniosek 

pisemny. 
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