UCHWAŁA NR 13/14
Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”
w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 33/11
z 20 września 2011 roku podjętej

w sprawie uchwalenia Zasad

wydawania identyfikatorów uprawniających do wjazdu i parkowania na
terenie LWSM „Wrzeszcz”.
Działając w oparciu § 100 ust. 1 pkt

27

Statutu Spółdzielni Rada uchwala co

następuje:
§ 1.
W punkcie 2 podpunkt Typu „B” otrzymuje brzmienie:
W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek członka LWSM
„Wrzeszcz”, właściciela lokalu lub osoby, do której należy spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu mieszczącego się w zasobach Spółdzielni,
zarząd może,

podjąć decyzję o wydaniu czasowego (do trzech miesięcy)

identyfikatora dla osoby, której dotyczy wniosek. Wnioskujący winien załączyć
właściwe dokumenty lub oświadczenia. Identyfikator taki może być wydany na
kolejny okres. W takich przypadkach jeden identyfikator może zawierać wpis
dwóch pojazdów zamiennie uprawnionych do wjazdu i parkowania.
Zarząd podejmując decyzję o wydaniu identyfikatora wskazuje niezbędny okres
i godziny obowiązywania, na który zostaje wydany identyfikator. Zarząd
podejmując decyzję
załączonych

ocenia

dokumentach

argumenty zawarte we wniosku oraz w
i

oświadczeniach

mając

na

względzie

zabezpieczenie miejsc parkingowych dla osób posiadających identyfikator typu
„A”. Identyfikatory tego typu (czasowe) mogą być także wydawane dla
pojazdów firm prowadzących prace remontowe oraz na wjazd dla najemców
lokali użytkowych określonych w pkt. 3b.
Podejmowanie decyzji w sprawie wydawania identyfikatorów w takich
przypadkach należy do wyłącznej kompetencji zarządu. Zarząd nie może

delegować kompetencji do wydawania identyfikatorów typu „B” na rzecz innych
pracowników LWSM „Wrzeszcz”.
Raz na pół roku Zarząd przedstawia na plenarnym posiedzeniu Rady
Nadzorczej do wglądu wszystkie złożone wnioski o wydanie identyfikatora typu
„B” wraz z załączonymi dokumentami i oświadczeniami oraz sposobem ich
merytorycznego załatwienia.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu udział brało 15 osób
Za Uchwałą głosowało 14 osób
Przeciw Uchwale głosowało 1 osób

