Szafy garażowe, wyposażenie garaży.

……………………….., dnia ……………………………

WARUNKI TECHNICZNE
Montażu szafy garażowej MaxStorage przeznaczonej do ustawienia na miejscu postojowym w celu
przechowywania materiałów i urządzeń.

Warunki techniczne montażu szafy garażowej wydaje się w związku z potrzebą określenia
dodatkowych warunków korzystania z podziemnego garażu wielostanowiskowego w rozumieniu
parkowania pojazdów dopuszczonych do ruchu po drogach publicznych.
1. Zabrania się montowania w sposób trwały szafy garażowej do elementów konstrukcji budynku
(ściany, sufity, posadzki). Szafa garażowa swoją konstrukcją zapewnia stabilność przy
maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu,
2. Montowana szafa posiada dokumentację ppoż. dopuszczającą do umieszczenia jej w
wielostanowiskowych garażach podziemnych,
3. Szafa garażowa zostanie wykonana w stonowanej kolorystyce,
4. W szafie garażowej zabrania się przechowywania paliw, materiałów i substancji łatwopalnych,
żrących lub silnych środków chemicznych, materiałów wybuchowych oraz gazu w butlach,
5. Koszt zakupu, montażu i eksploatacji szafy garażowej ponosi Wnioskujący,
6. Zobowiązuje się właściciela stanowiska postojowego do samodzielnego zachowania czystości
i porządku wokół zamontowanej szafy garażowej.
Wydanie zgody na montaż szafy garażowej musi być poprzedzone złożeniem przez Wnioskującego
oświadczenia o zobowiązaniu się do nieprzechowywania w szafach garażowych ww. materiałów oraz
oświadczenia o zobowiązaniu się do pokrycia kosztów wynikłych z niewłaściwego użytkowania szafy
garażowej.

Ul. Wiązana 37M Warszawa 04-680, tel. 502105560
NIP: 9522195415 Regon:383025204
e-mail: kontakt@maxstorage.pl; www.maxstorage.pl

Szafy garażowe, wyposażenie garaży.
…………………………, dnia……………………………
Ja niżej podpisany:
Pan/Pani…………………………………………
Adres:…………………………………………….
Nr miejsca postojowego:……............

Niniejszym oświadczam, że znana jest mi treść warunków technicznych montażu urządzenia zwanego
szafą garażową przeznaczonego do ustawienia na miejscu postojowym w celu przechowania
materiałów i urządzeń a w szczególności treść pkt. 4, zgodnie z którym zabronione jest:
„przechowywania paliw, materiałów i substancji łatwopalnych, żrących lub silnych środków
chemicznych, materiałów wybuchowych oraz gazu w butlach”
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na montaż szafy garażowej MaxStorage na
miejscu postojowym nr……….

Rozpatrzenie prośby:

Podpis wnioskodawcy:

Pozytywne/negatywne
Podpis administratora/zarządcy:
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