
Załącznik nr 2 do Statutu Wspólnoty Mieszkaniowej Górczewska 228 A,B,C,D 
 

Regulamin parkowania oraz ruchu pojazdów na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej 
Górczewska 228 A, B, C, D 

 
 
 

§1 
 

 Zasady parkowania oraz ruchu pojazdów na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej „Górczewska 
228 A,B,C,D”, powoływanej w dalszej treści jako Wspólnota, określa regulamin parkowania 
w brzmieniu ustalonym niniejszymi przepisami. 
 

§2 
 

Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 
1) użytkownikach parkingu – rozumie się przez to członków Wspólnoty mających prawo 

do używania indywidualnie przypisanego miejsca parkingowego w garażu 
podziemnym lub parkingu naziemnym lub osoby przez tychże członków pisemnie 
upoważnione, za wiedzą administracji i ochrony, do używania ich miejsc postojowych, 
a także osoby wynajmujące miejsca parkingowe od Wspólnoty; 

2) gościach – rozumie się przez to osoby nie będące użytkownikami parkingu zgodnie z 
pkt.1, a przyjeżdżające do mieszkańców Wspólnoty lub firm działających na terenie 
Wspólnoty lub osoby udające się do Administracji Wspólnoty w godzinach 
urzędowania; 

3) agencie ochrony – rozumie się przez to pracownika ochrony aktualnie pełniącego 
służbę; 

4) drodze wewnętrznej – rozumie się przez to leżącą na terenie Wspólnoty drogę łączącą 
ulicę Lazurową z nie mającą nazwy ulicą prowadzącą od ulicy Górczewskiej do 
osiedla Narwik, wraz z dojazdami do garaży podziemnych i dojazdem do parkingu 
naziemnego zlokalizowanego od strony ul. Lazurowej; 

5) stanowiskach parkingowych – rozumie się przez to zlokalizowane w garażu 
podziemnym i na parkingach naziemnych miejsca do parkowania wydzielone i 
oznaczone indywidualnymi numerami i przypisane do konkretnych użytkowników; 

6) miejscach parkingowych – rozumie się przez to nie przypisane indywidualnie miejsca 
do parkowania położone wzdłuż drogi wewnętrznej, a przeznaczone dla mieszkańców 
Wspólnoty i gości; 

7) drodze podjazdowej do budynków – rozumie się przez to ciąg pieszo-jezdny 
prowadzący na parking naziemny zlokalizowany od strony ul. Górczewskiej i do 
wjazdów na patio położonych od strony ulicy Lazurowej i ulicy Górczewskiej. 

 
§3 

 
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, ruch pojazdów i pieszych na terenie Wspólnoty odbywa się według 
zasad obowiązujących na drogach publicznych zgodnie z przepisami Prawa o ruchu 
drogowym. 
2. Ustanawia się zasady dodatkowe ruchu i parkowania pojazdów na terenie Wspólnoty, a 
mianowicie: 
1) bezwzględne pierwszeństwo pieszych;  
2) ograniczenie prędkości maksymalnej pojazdów do 20 kilometrów na godzinę; 



3) zakaz używania sygnału dźwiękowego; 
4)  zakaz postoju z włączonym silnikiem; 
5) zakaz mycia i remontów pojazdów, wymiany oleju i innych czynności obsługi 

technicznej pojazdów, stwarzających uciążliwość dla mieszkańców osiedla i 
użytkowników parkingu; 

6) zakaz nauki jazdy; 
7) zakaz parkowania poza wyznaczonymi stanowiskami parkingowymi lub miejscami 

parkingowymi; 
8)  zakaz zatrzymywania się na drodze wewnętrznej poza wyznaczonymi miejscami 

parkingowymi; 
9) zakaz zatrzymywania się na wjazdach na patio (brama główna i bramy boczne); 
10)  zakaz parkowania się na drodze podjazdowej do budynków, z zastrzeżeniem punktu 

13; 
11)  zakaz używania pojazdów silnikowych, niedopuszczonych do ruchu na drogach 

publicznych, za wyjątkiem pojazdów mechanicznych służb utrzymania osiedla takich 
jak kosiarki, ciągniki, pojazdy odśnieżające itp.; 

12)  wjazd na patio dozwolony jest tylko dla: mieszkańców i użytkowników lokali, 
wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą i pod nadzorem ochrony, 
pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów ochrony w przypadku interwencji i pojazdów 
służb technicznych w przypadku awarii; czas postoju pojazdu na patio powinien być 
możliwie krótki, a pojazd nie może blokować dostępu do wejść do budynków lub 
pomieszczeń technicznych zwłaszcza rozdzielni elektrycznej oraz utrudniać swobodny 
przejazd przez bramy; kierowca pojazdu wjeżdżającego na patio zobowiązany jest 
podać agentowi ochrony do jakiego lokalu się udaje i jaki będzie czas postoju pojazdu 
na patio; Zarząd uprawniony jest do wprowadzenia zakazu wjazdu na patio dla osób 
winnych rażącego i uporczywego naruszania powyższych zasad; 

13)  postój na drodze podjazdowej do budynków dozwolony jest wyłącznie w czasie 
niezbędnym do załadunku lub rozładunku pojazdu. 

 
§4 

 
1. Użytkownik parkingu może parkować samochód w garażu podziemnym lub na parkingach 
naziemnych wyłącznie na swoim stanowisku parkingowym. 
2. Użytkownicy parkingu i pozostali mieszkańcy Wspólnoty mogą swobodnie korzystać z 
miejsc parkingowych w miarę ich dostępności. 
3. Kontrolę prawidłowości parkowania sprawują agenci ochrony oraz Administracja 
Wspólnoty.  
4. Pojazdy parkujące na miejscach ogólnodostępnych zobowiązane są posiadać na 
widocznych miejscach identyfikator; identyfikatory wydawane są przez administrację osiedla 
w ilości jeden identyfikator na jeden lokal; dopuszcza się parkowanie na miejscach 
ogólnodostępnych pojazdów bez identyfikatora, po uprzednim zgłoszeniu przez użytkownika 
lokalu ich numerów rejestracyjnych do ochrony. 
5. Pojazdy nie stosujące się do zasad ujętych w niniejszym regulaminie mogą zostać 
unieruchomione przez założenie blokady na koło pojazdu. Zdjęcie blokady następuje po 
uiszczeniu opłaty w wysokości 100,- PLN. 
 
 
 
 
 

Z komentarzem [PB1]: Punkty 4 i 5 niniejszego paragrafu 
zostały dodane na mocy Uchwały  Nr 7/2008 z dnia 12.03.2008. 



§5 
 

1. Wjazd na teren Wspólnoty dozwolony jest – z zastrzeżeniem ust. 2 – wyłącznie dla 
użytkowników parkingu oraz dla pozostałych mieszkańców w miarę wolnych miejsc 
parkingowych. 
2. Dopuszczalny jest wjazd na teren Wspólnoty pojazdów innych niż wymienione w punkcie 
1, jeżeli są to: 
1) pojazdy gości mieszkańców lub Administracji, przy czym wjazd takich pojazdów 

dopuszczalny jest wyłącznie w ilości odpowiadającej wolnym miejscom 
parkingowym, po uzyskaniu przez agenta ochrony potwierdzenia od mieszkańca 
Wspólnoty lub administracji, że gość zmierza do nich; 

2) pojazdy gości udających się do lokali użytkowych w godzinach działania tych lokali. 
przy czym wjazd takich pojazdów dopuszczalny jest wyłącznie w ilości 
odpowiadającej wolnym miejscom parkingowym; 

3) pojazdy wjeżdżające w nagłych przypadkach lub w sytuacjach awaryjnych (karetki 
pogotowia, samochody policji, straży pożarnej, ochrony, pogotowia technicznego lub 
służb miejskich); 

4) samochody dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,54,5 t, po uzyskaniu 
potwierdzenia mieszkańca lub firmy, do których kierowana jest dostawa oraz 
uzyskaniu zgody ochrony;  

5) taksówki, przy czym dopuszczalny czas parkowania nie może być dłuższy niż 15 
minut, 

6) pojazdy techniczne służb obsługujących Wspólnotę, 
7) pojazdy techniczne przejeżdżające do firmy Hit-Car, 
8) pojazdy inne niż wymienione w pkt. 1 – pkt. 7, wjeżdżające po uzyskaniu 

jednorazowego zezwolenia Administracji Wspólnoty na uzasadniony wniosek 
mieszkańca lub firmy. 

3. Wjazd i wyjazd pojazdów, o jakich mowa w ust. 2, jest rejestrowany przez agenta ochrony 
w dzienniku służby. 
 

Z komentarzem [PB2]: Zmiana wprowadzona Uchwałą Nr 
5/2007 
z dnia 22.03.2007 


