
 

R E G U L A M I N 
DOTYCZĄCY ZASAD WYDAWANIA INDETYFIKATORÓW 

UPRAWNIAJĄCYCH DO PARKOWANIA SAMOCHODÓW 

OSOBOWYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH BĘDĄCYCH                               

WE WSPÓŁWŁASNOŚCI, WSPÓŁUŻYTKOWANIU WIECZYSTYM 

LUB WE WŁADANIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

„KROWODRZA”  

ORAZ ZASAD KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJOWYCH 

 

§ 1. 

 
Regulamin określa zasady wydawania identyfikatorów uprawniających do 

parkowania samochodów osobowych na nieruchomościach będących                     

we współwłasności, współużytkowaniu wieczystym lub we władaniu 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza” oraz zasad korzystania z miejsc 

postojowych.  

 

§ 2 

 
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa, bez bliższego określenia o:  

 

1) Spółdzielni – rozumie się przez to Spółdzielnię Mieszkaniową „Krowodrza” 

z siedzibą w Krakowie  

 

2) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin  

 

3) Członku – rozumie się przez to członka Spółdzielni  

 

4) Lokalu – rozumie się przez to samodzielny lokal mieszkalny lub lokal                  

o innym przeznaczeniu, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 

1994 r., o własności lokali (t.j., Dz. U. 2000 nr 80, poz. 903 z późn. zm.).  

 

5) Uprawnionym – rozumienie się przez to osobę, której wydano identyfikator  

 

6) Zarządzie –rozumienie się przez to Zarząd Spółdzielni  

 

7) Radzie – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Spółdzielni  

 

8) Prawie do lokalu – rozumie się przez to spółdzielcze lokatorskie prawo do 

lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 



mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, jak również prawo odrębnej 

własności lokalu znajdujących się w budynkach położonych na 

nieruchomościach pozostających we współwłasności, współużytkowaniu lub we 

władaniu Spółdzielni.  

 

9) Miejscu postojowym – utwardzona część powierzchni gruntu 

(nieruchomości) będącego we współwłasności, współużytkowaniu lub we 

władaniu Spółdzielni, przeznaczona na parkowanie samochodów osobowych 

użytkowanych przez Uprawnionych zgodnie z oznaczeniem.  

 

10) Samochodzie – rozumie się przez to samochód osobowy. 

 

§ 3 
 
1. Wydanie identyfikatora Uprawnionemu nie jest jednoznaczne                                  

z zagwarantowaniem przez Spółdzielnie indywidualnego miejsca parkingowego 

dla Uprawnionego, a jedynie stworzeniem przez Spółdzielnię możliwości 

parkowania samochodów w miarę wolnych miejsc na nieruchomościach 

będących we współwłasności, współużytkowaniu wieczystym lub we władaniu 

Spółdzielni.  

 

2. Miejsca postojowe nie są strzeżone, a Spółdzielnia nie ponosi 

odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą w związku                                     

z pozostawieniem samochodu na miejscu postojowym. 

 

3. Identyfikator zostanie wydany pod warunkiem, że samochód jest 

zarejestrowany we właściwym rejestrze pojazdów i posiada aktualną polisę 

ubezpieczeniową OC. 

 

4. Uprawniony może korzystać z miejsc postojowych znajdujących się                      

w zasobach Spółdzielni. 

 

 

§ 4 

 
1. Wyłącznie na pisemny wniosek Spółdzielnia wydaje dwa rodzaje 

identyfikatorów: Stały i Czasowy.  

 
2. Identyfikator STAŁY w postaci naklejki holograficznej będzie zawierał:  

 

a) oznaczenie z literką „S” (stały) wraz z podaniem numeru identyfikatora i 

okresu na jaki został wydany,  



 

b) określenie wydającego identyfikator – „Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Krowodrza”,  

 

c) numer telefonu do Straży Miejskiej,  

 

 

3. Identyfikator stały należy nakleić na szybie od wewnątrz po stronie kierowcy.  

 

4. Identyfikator CZASOWY będzie zawierał:  

 

a) oznaczenie z literką „C” (czasowy) wraz z podaniem numeru identyfikatora i 

okresu na jaki został wydany,  

 

b) określenie wydającego identyfikator – „Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Krowodrza”,  

 

c) numer telefonu do Straży Miejskiej,  

 

 

5. Identyfikator czasowy należy umieścić za szybą samochodu w sposób 

widoczny z zewnątrz.  

 

6. Wzory identyfikatorów stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu.  

 

7. Samochody:  

 

a) bez umieszczonego w sposób widoczny z zewnątrz identyfikatora,  

 

b) z identyfikatorem, który stracił ważność 

 

c) jak również inne pojazdy (z wyłączeniem motocykli, rowerów)  

będą usuwane przy użyciu wszelkich dozwolonych prawem środków na koszt 

użytkownika pojazdu.  

 

8. Do samochodów zaparkowanych w miejscu do tego nie przeznaczonym lub 

samochodów zaparkowanych na miejscach przeznaczonych wyłącznie dla osób 

niepełnosprawnych, zastosowanie ma § 4 ust. 7 Regulaminu.  

 

 

 

§ 5 
 



1. Identyfikator jest wydawany na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.  
 

2. Osobą uprawnioną do otrzymania identyfikatora jest osoba faktycznie 

zamieszkująca w lokalu lub użytkująca lokal znajdujący się w budynkach 

posadowionych na nieruchomościach będących w posiadaniu Spółdzielni                  

i równocześnie spełnia jeden z poniższych warunków:  

 

a) jest członkiem spółdzielni, któremu przysługuje prawo do lokalu,  

 

b) jest Osobą nie będącą członkiem spółdzielni, której przysługuje prawo do 

lokalu,  

 

c) jest osobą uprawnioną do użytkowania lokalu na podstawie umowy najmu 

zawartej ze Spółdzielnią o ile takie uprawnienie zostało przewidziane w umowie 

najmu lokalu i najemca nie zalega z płatnościami czynszowymi za najem lokalu. 

 

 

3. Osoby inne niż wymienione w § 5 ust. 2 Regulaminu mogą również otrzymać 

identyfikator w miarę wolnych miejsc postojowych, za uprzednią zgodą Zarządu 

wydaną na podstawie uzasadnionego wniosku osoby zainteresowanej. 

Odmowna decyzja Zarządu jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.  

 

4. Zasadą jest, iż jeden identyfikator przypada na jeden lokal. Osoby wskazane 

w § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu, mogą zwrócić z wnioskiem o wydanie więcej niż 

jednego identyfikatora. W takim przypadku decyzję podejmuje Zarząd na 

zasadach określonych w § 5 ust. 3 Regulaminu.  

 

5. Identyfikator jest wydawany po pisemnym potwierdzeniu przez 

zainteresowanego zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. 

 

6. Zarząd Spółdzielni może odmówić wydania identyfikatora lub jego 

ponownego wydania w przypadkach nie stosowania się użytkowników lokali 

lub użytkowników pojazdów do niniejszego Regulaminu oraz w przypadku: 

a) użytkowania lokalu lub postępowania przez użytkownika lokalu w sposób 

sprzeczny z obowiązującymi w Spółdzielni przepisami, 

b) zalegania z opłatami na rzecz Spółdzielni przez użytkownika lokalu lub przez 

osoby solidarnie odpowiedzialne za wnoszenie opłat za 3 okresy płatności lub 

więcej, 

c) złożenie pisemnego wniosku o wydanie identyfikatora przez osobę nie 

uprawnioną, 

d) nie przedłożenie przy składaniu wniosku o wydanie identyfikatora stałego 

kserokopii dowodu rejestracyjnego oraz kserokopii aktualnej polisy OC. 



7. Osoba wskazana w § 5 ust. 2 Regulaminu (na wniosek zainteresowanego) 

może otrzymać obok identyfikatora stałego, jeden identyfikator czasowy dla 

zaproszonego gościa.  

 

8. W przypadku zgubienia lub zniszczenia identyfikatora oraz zmiany danych na 

identyfikatorze, Uprawiony obowiązany jest zgłosić ten fakt Spółdzielni, celem 

otrzymania nowego identyfikatora.  

 

9. Osoba, która rezygnuje z identyfikatora winna ten fakt zgłosić Spółdzielni i 

zwrócić identyfikator.  

 

10. Spółdzielnia prowadzi rejestr wydanych i zwróconych identyfikatorów. 

 

11. Rejestr identyfikatorów jest objęty systemem ochrony danych osobowych. 

Osoba, której został wydany identyfikator wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.  

 

§ 6 
 
1. Osobom wskazanym w § 5 ust. 2 lit a) i b) Regulaminu pierwszy 

Identyfikator stały oraz pierwszy identyfikator czasowy będzie wydawany 

bezpłatnie. Każdy kolejny identyfikator (dotyczy to również przypadków 

wskazanych w § 5 ust. 7 Regulaminu) będzie wydawany po uiszczeniu opłaty.  

 

2. Osoby inne niż wskazane w § 6 ust. 1 Regulaminu mogą otrzymać 

Identyfikator po uiszczeniu opłaty.  

 

 

§ 7. 
 

1. Osoby wskazane w § 5 ust. 2 lit. a) i b) Regulaminu korzystają                          

z pierwszego identyfikatora bezpłatnie. Korzystanie przez osoby wskazane w § 

5 ust. 2 lit. a) i b) Regulaminu z każdego dodatkowego-pobranego identyfikatora 

wymagać będzie uiszczenia na rzecz Spółdzielni miesięcznych opłat.  

 

2. Korzystanie z identyfikatora przez osoby inne niż wskazane w § 5 ust. 2 lit. 

a) i b) Regulaminu wymaga uiszczenia miesięcznych opłat.  

 

3. Wysokość opłat o których mowa w § 7 ust. 1 i 2, § 6 Regulaminu oraz sposób 

i termin ich uiszczania określa rada nadzorcza.  

 



4. Z osobami wskazanymi w § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu Spółdzielnia zawrze 

oddzielne porozumienie.  

 

§ 8. 

 
1. Na miejscach postojowych zabronione jest w szczególności:  

- parkowanie pojazdów nie zgodnie z przepisami Prawo o ruchu drogowym, 

- parkowanie samochodów innych niż osobowe 

- mycie i czyszczenie samochodów,  

- dokonywanie napraw,  

- śmiecenie, 

- parkowanie pojazdów z nieszczelną instalacją paliwową, wyciekami oleju itp., 

które muszą być natychmiast usunięte przez użytkownika pojazdu na jego koszt, 

- pozostawienie pojazdów – wraków, 

- ustawianie przyczep campingowych i towarowych, 

- tankowanie pojazdów, 

- parkowanie pojazdów nie posiadających ważnego przeglądu technicznego 

i ważnej polisy OC. 

 

2. Zabrania się: 

- zastawiania dojazdów do komór zsypowych i do altan śmietnikowych, 

- zastawiania dojazdów do stacji TRAFO, 

- zastawiania dojazdów do garaży. 

 

3. Nie stosowanie się do zapisów §8 ust. 1 może skutkować cofnięciem prawa 

do posiadania identyfikatora uprawniającego do parkowania samochodów 

osobowych na nieruchomościach będących we współwłasności, wieczystym 

użytkowaniu lub władaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza”. 

 

 

§ 9. 

 
1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 

26.02.2014 r. roku uchwałą nr 205/24/499/2014 (protokół nr 

24/499/2014) i obowiązuje od dnia uchwalenia. 

2. Z chwilą uchwalenia niniejszego regulaminu traci moc regulamin 

uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 27.11.2013 r. uchwalą nr 

182/21/496/2013 (protokół nr 21/496/2013). 

 

 

 

 
 



Kraków, dnia........................................................... 

 

.......................................................................... 
         (lmię i nazwisko osoby uprawnionej) 

 

...................................................................... 
 
...................................................................... 
                (adres lokalu w Spółdzielni) 
 
................................................................................. 

                    (nr telefonu/email) 

 
 
 

WNIOSEK O WYDANIE IDENTYFIKATORA 

 
Proszę o wydanie identyfikatora stałego/ czasowego* uprawniającego do parkowania 

samochodu osobowego: 

 

Właściciel pojazdu................................................................................................................................................................................. 

zamieszkały................................................................................................................................................................................................. 

Nr rejestracyjny pojazdu................................................................................................................................................................... 

Marka pojazdu.......................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

Oświadczenie 

Ja, niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z obowiązującym Regulaminem 

dotyczącym zasad wydawania identyfikatorów uprawniających do parkowania samochodów 

osobowych na nieruchomościach będących w współużytkowaniu wieczystym lub we władaniu 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza” oraz zasad korzystania z miejsc postojowych                  

i zobowiązuję się do jego stosowania. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych we wniosku moich danych osobowych zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 

r. nr 101 poz.926 z poźn. zm.) przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Krowodrza" w celu 

wydania identyfikatora i realizacji przepisów w/w Regulaminu. 

 
.................................................................. 

             (podpis uprawnionego) 

DECYZJA ZARZĄDU: 

     * niepotrzebne skreślić 

** wydać identyfikator 

*** nie wydawać identyfikatora, ponieważ wnioskodawca nie spełnia wszystkich wymogów   

do jego otrzymania 

 

Podpisy: 
................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

Potwierdzam odbiór identyfikatora :........................................................................................................................................... 

(data, podpis) 

 

 



 

Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza” w Krakowie 

nr 206/ 24/ 499/ 2014 – z dnia 26.02.2014 r. 

Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu w związku w związku z § 6 regulaminu 

dotyczącego zasad wydawania identyfikatorów uprawniających do parkowania 

samochodów osobowych na nieruchomościach będących we współwłasności, 

współużytkowaniu wieczystym lub we władaniu Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Krowodrza” oraz zasad korzystania z miejsc postojowych, zwanego dalej regulaminem 

w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie identyfikatorów wskazanych w § 6 ust. 

1 i 2 regulaminu podatku od nieruchomości  na podstawie § 126 ust. 19 Statutu uchwala 

od dnia 1 marca 2014 r.  opłatę: 

1. za wydanie identyfikatora stałego w kwocie 3,50 zł/ sztukę 

2. za wydanie identyfikatora czasowego w kwocie 2.00 zł/ sztukę. 

 

 


