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REGULAMIN
W SPRAWIE WYDAWANIA IDENTYFIKATORÓW

Wprowadzony na podstawie §43 pkt. 19'statutu Uchwalą Rady Nadzorczej
Nr./.,. t21t3 z dnia 28.01.2013r. protokóI nr 1/2013 z datąobowiąąrwania
od dnia .?.?.,p.(,.P O(3c ,

Celem regulaminu jest sformalizowanie zasad dysĘbucji idenĘfikatorów dla posiadaczy
lokali mieszkalnych uĄĄkowych w zasobach Spółdzielni Mieszkarriowej
,,?'.biuŃi,
uPrawniającYch do wjazdu na teren §półdzielni Mieszkaniowej
,l,abianka,,. W wyniku
negocjacji ProwadzonYchprznzZavąd Spółdzielni Mieszkaniowej,labiankd, przy
udziale
RadY Nadzorczej §Półdzielni Mieszkaniowej ,&bianka" i §towarzyszenia
,,?obirrrku,, ,
Przedstawicielami reprczentującymi Prezydenta Miasta Gdańska w budzecie miasta Gdanska
7,arądzsniem prerydenta uprowadzono nowe zadanie inwestycyjne obejmujące
:

i

, r*vP i ustawienie zrraków drogowych zgodnie z projektem

opracowan W pruez
Dróg i Zieleni w Gdausku uzgodnionym ze Społdaietnią Mieszkaniową,,żabianka,,,

Zatąd

,

- zakuP

id.entyfikatorów na wjazd na teren Spółdzielni Micszkaniowej
,źabiaŃa,,.

z

dnia 2l marca 1985 r. o drogach publicznych,oznakowanie dróg
UewnębznYch orae zavądzanie nimi należy do zarząddry terenu, na któryń zlokalizowana jest
droga. Zgodnie z wlw ustawą Zaruąd Spółdzielni Mieszkaniowej
,,żabianka,, zauądra
ruchem na teręnie SPÓłdzielni. Budowa i oddanie do eksploatacji
Hali Mdowiskowo _
SPońowej w bliskim są5iedżwie zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej
,,żabianka,,
sPowodowało duŻe ProblemY z parkowaniem pojazdów przez mieszkańców
osiedla Ideą
ryprowadzenia identylikatorow jest poprawa tego stanu rzęczy.
Zgodnie

l,

,

z

Ustawą

Osoba dYsPonująca qrfułem prawlym do loka]u mieszkalnego
w zasobaoh Spółdzielni

Mieszkaniowej, ,,Żabiat*a" jest uprawniona do oĘamania idęntyfikatora
(identYfikatorów) dla siebie i/lub osób zamieszkałych wraz
z nią w lokalu osób

dYsPonującYch pojazdem zarejesbowanym na adres tego lokalu .
Zasady wydawania
identyfikatorów oraz ich limit liczbowy określająustępy poniższe.
2. Identyfikator będzie wydawany w oparciu o wniosek pisernny.
3, Wzór wniosku PrzYgotuje Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
,,żabianka,, i udostępni
zaintEresowanym.
4. Iden§rfikator zostanie wydany najpóźniej na drugi dzień po złożeniu wniosku.
5. Zostaną wprowadzone dwa rodzaje idenĘfikatorow:
a) Na okaziciela - maksymalnie l szfuka dla każdego lokalu mieszkalnego;
b) Indywidualny przYPĄ w oparciu o nł Ąestracyjny pojazdu do danego lokalu
mieszkalnego.
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(B)

\/

ru'ntYnkator na

.okaziciela będzie upoważ"riał do . yjązlq, na teren §półdzielni

*jłl*", o*okatora in dfi ualne go
"::
#Tiff ,J,#XTIffi
lnffi:m,Jj:il;:.naokazicie,;ilffi;*ffi

fr;ilm:;.;#i:xi" :i:

jT,

d

Identyfikator indywidualny zoslanie
wydany na pisemny wniosek osoby
posr.adającej
tytuł prawny do
mieszkalnego anjdując.go
.ię.w
l".*"_"
zasobach SpÓłdzielni
Mieszkaniowej ,,żabianka",
po spełnieniu
ńri.iu'oroą
następujących waruŃów:
a) Udokumentowania tyfułu pra-wn€go
do lokalu;

8'

b) oświadczeniączy identyfikato."*".
zostać wydany dla tej osoby,
czy dla innej
zarnieszkałej z niąosoby posiadającej
pojazd
o**y na adres tego lokalu;
c)
do wglądu io*oau osobistego ^.;..t
orou}, na ktorą ,nu ,or,JJ
urydany
ffił|ffia
d) Przedłożenia do wglądu dowodu

pojazdu.

Ęestracyjnego
Dla jedncgo lolcall mieszkalnego
moż€ być wyJąny więcej
niz jeden identyfikator
indywiduatny, pod warunkiem,

na adręs tego lokalu

9'

i" nu osoby za*iesłałe * iy, loi"i",'.ry,
samym
zarejestowanl.lj.o więcej nir:.aun
pojazd.w ń,o wypadku

na okaziciela

i

indywidualny podlega zwotowi

,^'$:ffi;§i#*ffiilJffi5offi
kątor hOTl*Iny podleg;

l

r"l1*aualnycu ile pojazaow

Xf;,JJi#i§:...YĘJfun:fi"*o*

Idenqrfikator

Spółdzielni

r;;;;;";;;,"lri.uz*ln.go.

a) zbyciapojudrł horego aowiarejestracyjn,

:' ffK§lr
l l, §yttlacje

;.rii.

idgntyfikatoraprzypisany;
w?,zosobę dysponują|a identyfikatorem;
zamieszkaniu o*ouy, n;
ańlnaadfes tego lokalu był

b) ,utraty tyruh pramego

do lokalu

ńilfi

nieuwzględnione w Regulaminie
będą roz$atrywane przez
7ĄJ"Ąd
Mieszkaniowej ,,Żabi*ń" i"aŃa"a"l
w oparciu o z}ożnnywniosek

R.N.

Felicja

do

;est

;;r;;;p..yp.ału,'

0. Identyfi

;*:ff-i

"):.

;łł.
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Przewodnicząpy R.N.

