REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
Spółdzielni Mieszkaniowej „KISIELIN” w Zielonej Górze

w sprawie : wyznaczania i przydzielania miejsc parkingowych dla osób
niepełnosprawnych.

§ 1

1. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KISIELIN” ma prawo wyznaczać miejsca
parkingowe dostępne dla wszystkich osób niepełnosprawnych. Korzystanie z tych
miejsc regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa: ustawa prawo o ruchu
drogowym oraz przepisy wykonawcze.
2. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KISIELIN” ma prawo wyznaczyć i przydzielić na
wniosek członka Spółdzielni, w miarę posiadanych możliwości, miejsca parkingowe
indywidualnie oznaczone przeznaczone wyłącznie dla osoby niepełnosprawnej
posiadającej orzeczenie lekarskie stwierdzające niepełnosprawność ruchową
kończyn dolnych.
3. Wniosek członka Spółdzielni zainteresowanego wyznaczeniem miejsca
parkingowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej winien zawierać jego dane
osobowe, adres zamieszkania, aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o
stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz
orzeczenie o przyznaniu przywileju parkowania w miejscach dla osób
niepełnosprawnych wydane przez uprawniony organ (karta parkingowa), numer
rejestracyjny samochodu używanego przez osobę niepełnosprawną a także
aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające niepełnosprawność ruchową kończyn
dolnych. Do wniosku należy dołączyć kopię dowodu rejestracyjnego samochodu.

§ 2

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „KISIELIN” montuje w miejscu przeznaczonym dla
niepełnosprawnych znak graficzny lub opisowy – miejsce przeznaczone dla
inwalidy (koperta).
2. W przypadku przyznania przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KISIELIN”
miejsca indywidualnie przyporządkowanego konkretnej osobie niepełnosprawnej,
Zarząd pisemnie upoważni tą osobę do zamontowania tabliczki z numerem
rejestracyjnym jej samochodu w miejscu wyznaczonym.

3. Zainteresowany niepełnosprawny członek Spółdzielni dokonuje montażu tabliczki z
numerem rejestracyjnym samochodu we własnym zakresie i na swój koszt. W
przypadku zmiany numeru rejestracyjnego, niepełnosprawny zobowiązany jest
powiadomić o tym fakcie Spółdzielnię, a także we własnym zakresie i na swój koszt
dokonać zmiany tabliczki z numerem rejestracyjnym przytwierdzonej przy
przeznaczonym mu miejscu parkingowym.

§ 3
Każdy członek Spółdzielni, któremu przyznano indywidualnie miejsce parkingowe dla
osoby niepełnosprawnej, ma obowiązek uaktualniania wszelkich danych objętych
wnioskiem o przyznanie jej indywidualnego miejsca parkingowego, w szczególności
zobowiązany jest przedkładać aktualne orzeczenie lekarskiego stwierdzające
niepełnosprawność ruchową kończyn dolnych – przynajmniej raz na dwa lata.

§ 4
W przypadku niedostarczenia w terminie dwutygodniowym od daty wezwania przez
Spółdzielnię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub innych aktualnych
danych i dokumentów objętych wnioskiem o wyznaczenie miejsca parkingowego, Zarząd
Spółdzielni podejmie decyzję o odebraniu członkowi prawa do korzystania z
wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej. W takim przypadku
członek ma obowiązek zdemontować tabliczkę z numerem rejestracyjnym w terminie 2 dni
od otrzymania decyzji Zarządu o odebraniu prawa do wyznaczonego miejsca
parkingowego. W przypadku nie wykonania tego obowiązku Spółdzielnia zdemontuje
tabliczkę z numerem rejestracyjnym samochodu na koszt osoby niepełnosprawnej
dotychczas je zajmującej.

§ 5
1. Niniejszy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „KISIELIN” w Zielonej Górze w dniu ....., uchwała nr ..............
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1
niniejszego Regulaminu.

