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REGULAMIN  
 

UŻYTKOWANIA MIEJSC POSTOJOWYCH W GARAŻU 

WIELOSTANOWISKOWYM ZLOKALIZOWANYM PRZY 
UL. PUŁASKIEGO W KATOWICACH 

 

Użytkownicy - dysponenci miejsc postojowych mogą korzystać tylko z miejsc co do 
których posiadają tytuł  prawny (własność, współwłasność, najem) 

 

 
1. Administratorem i zarządcą garaży wielostanowiskowych (w formie wydzielonych miejsc 

postojowych) zlokalizowanych przy ul. Pułaskiego 24-26, 28-30, 32-34, 36-38 w 
Katowicach jest Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Zakład Usług Parkingowych z 
siedzibą w Katowicach przy ulicy Brzozowej 50, tel. 20-54-156, 20-10-594, adres e-mail: 
zarzad@ksm.katowice.pl 

2. Miejsca postojowe w garażu są oznaczone (ponumerowane) i mogą być używane 
wyłącznie przez ich właścicieli względnie inne osoby uprawnione (najemcy, osoby 
wspólnie zamieszkałe z właścicielem lub przez niego upoważnione itp.) wyłącznie do  
przechowywania pojazdu samochodowego (lub motocykla) należącego do użytkownika, 
dysponenta stanowiska  lub osób upoważnionych przez dysponenta danego stanowiska. 

3. Na terenie  garażu obowiązują przepisy Prawa o Ruchu Drogowym. 
4. Bramy wjazdowe i wyjazdowe mogą być używane tylko w czasie wjazdu i wyjazdu 

pojazdów. 
5. Zabronione jest na terenie garaży (tj. w obrębie miejsc postojowych, drogach 

komunikacyjnych, przy filarach itp.)  
a) przechowywanie na miejscach postojowych a także w częściach wspólnych garażu      
materiałów żrących, cuchnących lub łatwopalnych, 

      b) przelewanie paliwa oraz napełnianie nim zbiorników paliwa w pojazdach, 
      c) używanie bram garażowych w innym celu niż wjazd lub wyjazd pojazdu z garażu oraz 

pozostawianie pojazdów na pasach komunikacji wewnętrznej (częściach wspólnych 
garażu) 
d) palenie papierosów, spożywanie napojów alkoholowych, zaśmiecanie i 
zanieczyszczanie powierzchni posadzek, sufitów, filarów itp. 

6. Zabronione jest przebywanie na terenie garażu osób postronnych, a także bez nadzoru 
osoby dorosłej osób małoletnich i zwierząt. 

7. Wszelkie  uszkodzenia urządzeń i  instalacji użytkownik winien bezzwłocznie  zgłosić do  
Zakładu Usług Parkingowych który ma obowiązek skontrolowania zasadności zgłoszenia 
i zlecania niezbędnych  napraw w tym również urządzeń i instalacji.  

8. Użytkownicy miejsc postojowych zobowiązani są do udostępnienia, w terminie 
uzgodnionym , pracownikom Zakładu Usług Parkingowych oraz innym osobom mającym 
stosowne upoważnienia użytkowane miejsca postojowe oraz przynależne do nich komórki 
celem skontrolowania i oceny ich stanu technicznego oraz bezpieczeństwa eksploatacji.  
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