
 

Załącznik nr 1 do 

F16 – umowa najmu miejsca postojowego  
F17- umowa najmu garażu  

F31 – umowa najmu miejsca postojowego z blokadą  

F43 0 umowa najmu miejsca postojowego w parkingu 

wolnostojącym  

F47 – umowa najmu miejsca postojowego na czas oznaczony  

Wydanie 01 z 09-04-2018r.  

 

Katowice ....... - ....... – 20 ..… ..… r.  

 

Imię i nazwisko Najemcy: …………………………………………………………………………… 

Zamieszkały/a ul. ………………………………………… ……………/…………… 

Przedmiot najmu*  

• Miejsce postojowe w parkingu podziemnym  
• Miejsce postojowe w parkingu podziemnym dla motorów i skuterów  
• Miejsce postojowe z blokadą  
• Garaż   

przy ul. Pod Kasztanami 41-83 

 

Wyrażam zgodę na dopisanie mojego numeru telefonu do bazy numerów uprawnionych do 

zdalnego sterowania bramą/szlabanem. 

O każdorazowej zmianie ww. danych Najemca zobowiązuje się powiadomić Wynajmującego 

na piśmie. Dopuszczalna jest forma e-mail na adres sekretariat@tbs.katowice.pl  

Informujemy, że zabronione jest pozostawianie pojazdów w innym miejscu niż określone w 

umowie najmu tj. na drogach pożarowych, ciągach komunikacyjnych, dojazdach do boksów 

garażowych, bezpośrednio przed boksami garażowymi oraz w innych miejscach, które nie są 

przeznaczone do parkowania pojazdów. Nadmieniamy, że osiedle jest oznakowane 

odpowiednimi znakami drogowym (pionowymi i poziomymi) oraz monitorowane i w przypadku 

nieprzestrzegania powyższego będą wzywane odpowiednie służby porządkowe tj. policja i 

straż miejska a także podejmowane działania zmierzające do rozwiązania umowy najmu 

garażu oraz ograniczenia wjazdu na teren osiedla – odinstalowanie numeru  telefonu lub pilota 

do otwierania szlabanu.   

 

………………………………………………………… 

Podpis Najemcy 

Wyrażam chęć nabycia pilota do sterowania szlabanem wjazdowo/wyjazdowym na teren 

osiedla. Jednocześnie zobowiązuje się do wpłaty kaucji za pilota w wysokości 170 zł brutto na 

rachunek bankowy Spółki:  

Katowickie TBS  Sp. z o. o.,  

ul. Krasińskiego 14; 40-019 Katowice  
Nr konta 19 1050 1214 1000 0007 0286 8944 

W tytule przelewu proszę podać „kaucja pilot do sterowania szlabanem – Pod Kasztanami”   

 

………………………………………………………… 

Podpis Najemcy 

  

LP DATA  WPISU TYP POJAZDU* 
MARKA 

POJAZDU 

NR 

REJESTRACYJNY 

NUMERY 

TELEFONU 

(MAX 2 

NUMERY) 

1  
Samochód 

Motor 

Skuter 

  

 

2  
Samochód 

Motor 

Skuter 

  

 


