
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2021   z dn. 19.01.2021r. 

 
 

Regulamin wynajmowania miejsc postojowych 

na osiedlach MTBS Sp. z o.o. w Myszkowie  

 
 

§1 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady wynajmowania miejsc postojowych na osiedlach MTBS  

sp. z o.o. z przeznaczeniem wyłącznie do parkowania samochodów osobowych, motocykli, 

motorowerów, skuterów. 

2. Dopuszcza się parkowanie samochodów dostawczych o gabarytach niestanowiących 

przeszkody w korzystaniu z miejsc postojowych innych najemców. 

 
§2 

 

1. Korzystanie z miejsc postojowych odbywa się na podstawie Umowy Najmu miejsca 

postojowego podpisanej przez MTBS i Najemcę (zwanego dalej „Najemcą”). Wzór umowy 

najmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Miejsca postojowe na osiedlach MTBS są numerowane. 

3. Najemcą miejsca postojowego może być: 

a) pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca w lokalu na osiedlu MTBS, na którym chce 

wynająć miejsce postojowe, nieposiadająca zaległości wobec Spółki; 

b) osoba prawna wynajmująca lokale mieszkalne z zasobu mieszkaniowego MTBS, 

nieposiadająca zaległości wobec Spółki. 

4. Przyjmuje się zasadę, że jeden najemca lokalu mieszkalnego może wynająć jedno miejsce 

postojowe, przyporządkowane do danego lokalu. Pierwszeństwo wynajęcia miejsca 

postojowego po osobie, która zdaje lokal, przysługuje  kolejnemu najemcy tego lokalu. 

5. Drugie i kolejne miejsca postojowe mogą zostać wynajęte tej samej osobie, jeśli brak jest osób 

oczekujących na wolne miejsca postojowe. W przypadku zgłoszenia się większej liczby 

zainteresowanych wynajęciem wolnego miejsca postojowego, o jego wynajęciu decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

6. Z dniem rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego, wygasa umowa najmu miejsca 

postojowego. 

 
 
 
 



 
§3 

 

1. Najemca korzysta z miejsca postojowego na własną odpowiedzialność. Miejsca postojowe na 

osiedlach nie mają charakteru parkingów strzeżonych. 

2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na pojeździe i innym mieniu 

Najemcy, powstałe w wyniku włamania, kradzieży, uszkodzenia przez osoby trzecie czy 

powstałe w wyniku zdarzeń losowych i zjawisk pogodowych. 

3. Za szkody spowodowane ruchem pojazdu odpowiada jego posiadacz. 

4. Najemcy nie wolno podnajmować miejsca postojowego osobom trzecim. 
 

§4 
 

Najemca jest zobowiązany do: 

1. przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zasad organizacji ruchu na osiedlach, w tym 

parkowania wyłącznie na przydzielonym miejscu postojowym. 

2. przestrzegania obowiązujących przepisów administracyjno - porządkowych, 

przeciwpożarowych, sanitarnych oraz w zakresie ochrony środowiska, a także stosowania się  

w tym zakresie do poleceń MTBS, 

3. utrzymywania czystości na miejscu postojowym i w jego otoczeniu, w tym odśnieżania 

miejsca postojowego. 

4. niezakłócania porządku publicznego oraz miru domowego poprzez niewłaściwe korzystanie 

miejsc postojowego. 

 
§5 

 

Niedozwolone jest wykorzystywanie miejsc postojowych do celów innych niż parkowanie pojazdów,  

w szczególności miejsca postojowe nie mogą służyć do: 

1. składowania materiałów i substancji niebezpiecznych (w tym: łatwopalnych, wybuchowych, 

toksycznych); 

2. składowania odpadów, gabarytów, innych przedmiotów (mebli, urządzeń, opon, ubrań); 

3. mycia pojazdów oraz ich napraw czy ich konserwacji; 

4. parkowaniu pojazdów w złym stanie technicznym, bez aktualnych badań technicznych. 

 
§6 

 

Pojazdy wolno parkować tylko w wyznaczonych miejscach postojowych. Zaparkowanie w miejscach do 

tego niewyznaczonych, zaparkowanie w sposób utrudniający lub blokujący ruch albo zagrażający 

bezpieczeństwu ruchu lub bezpieczeństwu osób trzecich, jak również w sposób uniemożliwiający 

swobodne korzystanie z miejsc postojowych przez innych użytkowników, może spowodować 

odholowanie takiego pojazdu na koszt właściciela. 



§7 
 

1. Pracownicy MTBS oraz inne osoby upoważnione przez Spółkę są uprawnione do kontrolowania 

prawidłowości korzystania przez Najemców z miejsc postojowych. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z miejsc postojowych, MTBS 

podejmie działania konieczne do zabezpieczenia interesów i majątku Spółki a kosztami tych 

działań obciąży Najemcę 

 

§8 
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.01.2021r.



Załącznik nr 1 do Regulaminu wynajmowania miejsc postojowych 
 

UMOWA NAJMU 
 

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy: 

 

Myszkowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Myszkowie,  

ul. Skłodowskiej 6c, 42-300 Myszków, NIP: 577-177-10-05 

reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu - Jacka Kowalczyka, 

zwanym dalej Wynajmującym, 

a  

Panią/Panem: 

…………………….., zamieszkałym …………………………….., PESEL …………………………………… 

zwanym dalej Najemcą. 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§1 
1. Wynajmujący oświadcza, ze jest właścicielem miejsca postojowego utwardzonego kostką 

brukową położonego w Myszkowie przy ul. Wolności 20, oznaczonego nr ……….., 
przeznaczonego wyłącznie do parkowania samochodu osobowego. 

2. Wynajmujący oddaje Najemcy miejsce postojowe nr ………… w stanie zdatnym do 
eksploatacji, na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, stanowiącego załącznik do 
umowy. 

 
§2 

 
1. Strony wspólnie uzgadniają, że Najemca będzie płacił Wynajmującemu czynsz miesięcznie  

w wysokości obliczonej w następujący sposób: opłata za miejsce postojowe:  
21,20 zł + 23% VAT = 26,08 zł 

2. Czynsz będzie płaty z góry do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy 
Wynajmującego: PKO BP SA nr 19 1020 2498 0000 8202 0018 0307 

3. Czynsz będzie waloryzowany o procent inflacji ogłaszany przez GUS w okresach rocznych. 
Zmian stawki czynszu nie wymaga wypowiedzenia umowy i jest skuteczna od następnego 
miesiąca, po poinformowaniu Najemcy w formie pisemnej o jej zmianie. 

 
§3 

 
Najemca może oddać przedmiot najmu do bezpłatnego używania lub podnajmu jedynie za zgodą 
Wynajmującego wyrażoną na piśmie. 

 
 
 
 



§4 
 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony od dnia 01.04.2021r. 
2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z 1 - miesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 
3. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez zachowania terminu 

wypowiedzenia, jeżeli Najemca : 
a) dopuszcza się opóźnienia z zapłatą czynszu lub opłat za dwa okresy płatności, 
b) używa miejsca postojowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, 

zwłaszcza powodujące jego zniszczenie lub uszkodzenie w tym jego wyposażenia, 
urządzeń technicznych i instalacji, 

c) oddaje w podnajem miejsce postojowe osobom trzecim bez pisemnej zgody 
Wynajmującego, 

d) zakłóca swoim zachowaniem normy współżycia społecznego z pozostałymi 
najemcami. 

 
 

§5 
 

1. Najemca zobowiązuje się przez cały czas trwania najmu wykorzystywać miejsce 
postojowe zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Wynajmujący zabrania mycia i czyszczenia samochodów oraz wykonywania wszelkich 
napraw pojazdu. 

3. Zobowiązuje się do: 
a) przestrzegania obowiązujących przepisów administracyjno-porządkowych, 

budowlanych, przeciwpożarowych, sanitarnych, bhp oraz w zakresie ochrony 
środowiska, a także stosowania się w tym zakresie do poleceń Wynajmującego, 

b) utrzymywania czystości na miejscu postojowym i w jego otoczeniu. 
 

§6 
 

1. Po zakończeniu umowy Najemca jest zobowiązany zwrócić na podstawie końcowego 
protokołu zdawczo–odbiorczego miejsce postojowe Wynajmującemu w stanie 
niepogorszonym. 

2. W przypadku nie wydania przedmiotu najmu w wyznaczonym terminie Wynajmujący 
obciąży byłego Najemcę opłatami w wysokości 200 % dotychczasowego czynszu. 

 
§7 

 
1. Najemca miejsce postojowe przeznacza do parkowania samochodu osobowego  

o numerze rejestracyjnym:  …………………….. 
2. W przypadku zmiany pojazdu Najemca powiadomi Wynajmującego o nowym numerze 

rejestracyjnym pojazdu. 
 

§8 
 

Najemca zobowiązany jest do każdorazowego powiadomienia Wynajmującego o zmianie 
swojego adresu zamieszkania. 

 
 
 



§9 
 

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 
 

§10 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§11 
 

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie 
Sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Wynajmującego. 
 

§12 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 

NAJEMCA                                                                      WYNAJMUJĄCY 
 
 
 
  …...........................................                                                       ….............................................. 
 

 


