REGULAMIN

uĘtkowania lokali w domach spółdzielczych
w
. araż porządku domowego

w OlszĘnie
Spółdzielni Mieszkaniowej,,PERKOZ"

instalacji oraz lokali

7.

.

Przepisy porzadkowe,

Rozdzial L Postanołvienia ogólne

§t
1,

jest ustalenie obowiązkow człoŃów społdzielni
celem niniejszego regulaminu
i użytkowników lokali w zakresie:
Mieszkaniowej ,"ppiTóż; * bbrtynie
lokali mieszkalnycĘ
1) utrąrmaniu *;;l."y*ym stani; technicznym budynkow,
a także
ogOri,"go uzyt§ oraz ich otoczenia,
uzytkowyc h, garuĄ i pomieszc"n
ńich vządzeh i instalacji,
pomieszcze n łr*^ądującyc.h się w
Z) *rzymania porządku, higieny i estetyki osiedli,
iu, ułia,eń i'pomies zczęń ogolnego użytkowanią

) korzy stan
4) zabezpieczenia
3

pozarovrego,

5) wspołzYcia sPołecznego,

1

J.

: _ _l _^L^.-'^o^nrr rłn nrz,-ctrzeożll,
jest
zabowipanY do Przestrzegaila
c"łón"r. śpołozierni,*zglęi'nie uzytkownik
1 p'o,7 statutu Społdzielni
niniejszego..gutuńrr.rigodnie, § rlust
za
oraz jest
Mieszkaniowej ,,PeŃOŹ'w Olsaynie
"!ryy:,&ialny
przestrzeganiegop*"o*ouy,którychprawareprezentuje(członkowrodziny,
gości,pracownikow itp, ),
domowników, nalemcow, podnaj emców,
w
oiŁ*.r.lki. po*1.r".r.niaivtządzenia znajdujące się
Budynki, ict, otocreni
"
troskliwą opieką i
zasobach społdziercr}.t |o*inny byi otaczane

poszanowaniem.

spółdzielnią
Rozdział II. podział obowiązków pomiędzy
* ,akresie utrzymania w nl|eżyĘm
a członki.* i
"tvtkownikiem
urządzeń i instalacji
stanie technicznym budynków, ich otoczenia,
oraz lokali-

§2
1. Społdzielnia obowiązana jest do

,

2

budynkow oraz
1) dbania o stantechniczny i sanitarno-porządkowy
uZy'ku z wyj'ąttiem obowią2ków utrzymania
pomieszczeń
"góńÓ;
porządku w lokalaeh i w piwnicach,
co najmniej 2
2)' mycia okięn, rń.rii i f,alustrad na klatkach schodowych
jesiennyra
ftTJ w roku w okresie wiosennym i

3)

zapewnienia:

l
o
l
e
r

numery administracyjne budynkow,
oświetlęniaklatek schodowych,
oświetleniapomie szczęńogólnego użytkowania,
dogodnego dojściado domow i lokali,
komunalnych
mozliwościŃadowania i wywozu odpadów
do,
ż. Członkowi. SpołO"i.rni oraz uĄńkownicy sązobowią,zani
stanie technicznyrą
1) utrzymania ujyrto*u*go lol<alu w nalezytym
oraz dokonpvani e
poprzez j egJoónu\ili unie-i wykonywanie napraw
regulaminu
wymiany urządzeńzgodnie z _ postanowieniami
lokali orazzasad
obowią,zkówśp"łorńr.iw zŃęsie napra\i/ wewląlrz
zwalni aj ącymi lokal e.
r o z|tczęh spaózie tnl z cńonkami
oraz w
?) utrzymylwanińi"ior.u i czystości na klaikach schodowych, korytarzach

'

3)
4)
5)

pomieszczeniach ogolnego

użytkowania,

napra\ily *rr.tti.t"uszkódzeń
prawa reprezentują

,l_tńnlr_h

++l_^_.,*iLą
powstałych z winy uzytkownika ktorych

uszkodzeń wszelkich
nuty.rrrniu.to*lio"zgłoszenia administracji zauwazonych
budynku lub jego otoczeniu
urządzeńor* iniiuń.ii znajdujicych się w lokalu,
sfu:źb ratowniczycĘ
ewenfualnie po*iadńiania odpowiednich
technicznych administracji
umożliwięnii wstępu do zajmowanego lokalu sfuzb
administrację w celu dokonania
lub pracowników firm upowaznio n{ch przez

niezbędnycr'nup.u.*lubwymianyinstalacjioyzurządzeń,ata|<zęwcelu
sankcji statutowych, a także
usunięcia uszkodzeń _ pod rygor.* porrorźenia
wszelkich skutkow nie wykonania tych pfac,

6)wyłączenia*vr.o.'yuywanychurządzeńiświatłaorazzaprowadzenia
porządku

* pó;i;r; cien aćnogohógo uzytkowania

korzystaniaznich,

po zakończeniu

J^ __l_^Ł;^3.

7)usuwaniaśnieguzalegającegonabalkonielubloggiiomzdoudromienia
lub

8)

*.;6Ń;óć,;licelu

zapobiezenia zalewaniu balkonow
budynkow,
loggii połoronyón na niższych kondygnacjach,
zobowiązani są do
oknem
ui",ry"ńz
gospod
użytkownicy pomieszczeń

na nich

utrzymywania Ęch okien w czystoŚci
lub .uzytkownika niezbędnych
W razie nie oot onania iri"rczłoŃa spaozietni
3.
rozdziału Społdzielnia po
2 ust,Z
_niniejszego
napraw oraz odnowien, Ó ktorych mowŁw §
lokalu, vr ządzei lub uszkodzeń"
bezskutecznv* *"r*unio p|ąro*udzi naprawę
kosztami wykonanych robot,
obcią4ając człoŃa społdzielni iuu uzytkownika
uciązliwej działalnościhandlowej, rzemiosła
4. prowadzenie w całym lokalu mieszkaln}m
pozytywnej opinii mieszkańców budynku i
oraz wykonywanie prac nakład czy,chu.ez
uzyskania zgody, wykonywanie
zgody ZarząduspóiJ;ńńj".iruu.oni";;. Ń órrypuotu
mieszkańcow uudyntu ani naruszac bezpieczeństwa
ty ch zajęćnie moze zavJócić spokoju
być decyżją Urzędu Miasta o zmianie
i higieny otoczenta. żgoou popi zedźonamusi
pr zeznaczeni a całego lokalu,
ze społdzielnią.i wykonane
wszelkie przerobki w lokalach musząbyc uzgodnione
po-prr.dstawieniu projektu i otrzymaniu
zgodnie z przepisami pra*a bud9yl3nego
pisemnej zgody Zwządu Społdzielni

3

6.Zabraniasięnaprawianialubwymianywewłasnymzakresiebezpiecznikow
r,lutru,ń scJr9ogwch, w piwnicach),

ó

rór.uru'i",u

elektryczny.n,
lub Pogotowie Techniczne,
"ilriuń
ńJ""r]_:,uJ*inirt.u.i a
Upowazniom d;;;;
instalacji gazowej rtaleĘ
niepr#dł"woiJń1ir_a",ułuii"
zauwźonych
7, o wszelkich
lub pogotowie gazowe.
natychmiast zŃadomić administrację
administracyjnych ' na
i *.t oorónie do pomie szczeń
,ół^;i^
8. Samowolne
jest zabronione ,
^u."pi..".n
do pómiesrczeń technicznych
dachy budynków
i"o tetewizyjnych na dachach i
iru.l.;fi;;;;;;Ji"'ńit
rodzaju
wszelkiego
9. Montaż
j"*i ao*oion. jedynie ?u:Ę2dą Społdzielni
elewacjach uuovniow
uPowaznlenl
totati oiazurządzen i instalacji są
10. Do kontroli #fi;;#i**go

ń

;;*

jfi g"*i'#.gazowycłr,elektrycznych,.1odomiętzachi

;.i,rĘ*r*r#rirff
.; o.ro"ońrr"*"oi*ia
T

podzielnikach

"i"#,

nalezy zgłosic do Społdzielni,

higieny i este§ki osiedla'
Rozdział III. Utrzymanie porządku,

§3
1.

ptzestrzegania
lub uĄrtkowni,I ,ązobowią,zani do
Wszyscy członkowie Społdzielni
wspolnego
* ior.uu.h i pomieszczeniach
przepisów bhp i przeci*poruro*y"t
szczeniach

2;"THT§rzechowywaniamateriał"ylry_T*f:J:"*i"ł;nff

3.

wspolnegouzytkowaniaorazzastawianiakorytarzypi*ni."''y.hiklatekschodowych
,
wsŻekimi sprzętami,
t
I l.,__ do
_r^ _.,__li ,,_*r.vłlek
$/a]
muszli, umywalek, wanlen
Zabraniarię

*Ju"*ia

4. #"Jr"Tsmix;

jakictrkolwiek odpadów

jego otoczenia sprawca jest zobowią.zany
czyszczenla bu,dynku lub

5.+:,1ffi;Tfi [:S1iX§.l3;r".fr "T$'.:fr ffi:X*.1il'iTJ"ff TlzonvchmoŻe
odbylvac się w godztnacn oo 1. . , " _^^,:: ::;^:;;;oa*a*;
niedooałków oraz
okna śmieci, odpadkow i niedop
lub
Wyrzucani,

"
trzepanie
"p.

|lzez
u=.ifrro*,i.**ii
w oknach
i bielizny nu-ńJt onuch. loggiach
póicieli,'Jo**o*
;;;ńw,

i

nie
plwrnn1 odbywac sĘ l?k abY woda
ó. *1,1*:ffiffii';;:il*il"iŁqgiach
balkony i loggie,
ściekJń na położone nizej okna,
niszczyłaelewacji budynku.i nie
trawniki
itakzęwyprowadzania Psow na
,
ori.oŃ.i
zieleni
nisźczenia
7. Zabran\asię
rni.rrlutnych oraz na boiska i place zabaw,
bezpośrednio przyległe do blol<ow
dezynfekcji
Jotonania w jednym l.ńni. deżynsekcji'
konieczności
zaistnienia
razie
8. w
jego mieszkańcy
administracji wszyscy
lub deratyzacji budynku na werwanie
swoich lokali,
,oUo*iąŹuni ią JJ udostępnienia
w miejscach. do tego przeznaczonych,
9. Parkowanie pojazdow dozwolone j."*vp"lnie
parkingowych dla inwalidow
Wyznaczeni

e[rreradministracj;ffiŃil;ńv,ł,',ni,ń,

tył.poj azdu

1

był .

rv taki sposób, aby
0. xffiiJ:lxTi'#:ffi fiiyfiT'3ou'no*ch
i. tablice inflrmacyjne wskazują inaczej,
skierowany w stronę okien uuavnr.u,ińvuu
pojazdow spalinowych w prześwitach
Zakaanjesię parkowania i urucha*il,ii
chodnikach i trawnikach osiedlowych,

budynkow oiazwlezdżaniaipu,to*unlu'na

.t

11.

1ż.
13.

(powyżej 3,5 tony dopuszczalnej
Zakaa4esię parkowania samochodow ciężarowych
*ury .ułtowitej), autobusow i przyczep na parkingach osiedlowych.
schodowych,
vroió"yili, st utóio* i rowerów^nie wolno pizechowywać na klatkach
wiatrołapach ani w korytarzach piwnic.
,_o^1r ncipr{ 1i tłaz .e.
w mle1sca ch
mycia samochodow na tefenach osiedli oraz ich napraw

Żiń;się
w

zoaęzotlych do parkowania.

Rozdział IV. Pranie i suszenie bielizny,

§4
1.

zgody
zajmowanie pralni i suszarni na inne niżprzeznaczon€ cele wymaga
opłaty
ZirząduSpołdzielni orazwtĘesię z koniicznościąuiszczenia dodatkowej
za korry stańe z pomies zczeh gospodarczych,

i w'oknacł rł'sPosłiSłł'idocmŁ'
2..,,Zabrania sięsuszerria bietiznyrta balłoracĄ Ę:giacł
Należy dbac o estetykę osiedla,
3.

Z

sąsiadów,
pra|ekdomowych nalezy korzystać w sposob nie zakłocający spokoju

Rozdział V.

Zabezpieczenie przeciwpożaro}ve,

§5
l.
1

J.

4.

Ą

ó.

przybycia
W razie pozaru naleĄ natychmiast zawiadomic Straz Pozarną, Do czasu
i
pozaru
się
rozszęrzanie
strazy rozarnej nabźy poójąe czynności ograniczającę
zmierzające do jego ugaszenia.
Nie woino zastiwiać korytarzy i przejsć w budynkach,
Zabtania się przechowywania materiałow łatwopalnych,
Zabraniasii prowadr.niu p.u. spawalniczych w pomieszczeniach wspólnego
energii
uryrko**iu'or*piwnicach i pódłączania się do administracyjnych obwodów
elektrycznej.
techni cznYch, tj,
Zabt inia sil przechowyrani a j akichko lwiek materiałow w szachtach
t*ołu"t gazbwych, etółtrycznych i wodno-kanalizacyjnych znajdujących się w
mięszkaniach lub klatkach schodo}vych budynków,
Zrfu;;rię grillowania na balkonuóh i loggiach budynkow, oraz w ogrodkach przy

domowych
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Rozdział VI. Podstawowe normy współĘcia społecznego
ńieszkańców osiedla.
§6.
1.

Podstawąi warunkiem harmonijnego współzycia mieszkńców jest
kolezeństwo i wzajemna życzliwoślzgodne i solidarne współdziałanie w celu
urzeczyrvistnienia wspólnych przedsięwzięć.
2. w razie wystąpienia klęsk żywiołowych, wszyscy mieszkancy na wezwanie
administracji lub kierownictwa Spółdzielni zobowiąani sądo włączenia się do akcji
zmierzającej do zabezpieczenia mienia spółdzielczego, ograniczaniai usuwania
skutków klęski.
J.
Dzieci powinny bawić się w miejscach do tego przeznaczonych. Należy przestrzegać,
aby dzieci nie bawiły się obok śmietników, na parkingach, na klatkach schodowych,
korytarzach i w piwnicach. zabrania się gry w piłkę poza miejscami do tego
przęznaczonymi. Za skutki niewłaŚciwego zachowarria się dzieci odpowiadaią rodzice.
4. Cisza nocna obowią7uje w godzinach od 2200 do 600 . od godziny 6oo do 2ź00 nie
wolno w sposób ucipliwy zakłocać spokoju współmieszkńców. Natomiast głośne
prace remontowe można wykonywać w dni powszednie w godz. od 800 do 2000
5. Zabrania się przewietrzania, np. kołder, poduszek i pościelina balkonach, loggiach i w
oknach w sposób widoczny.
6. Zabtania się prowadzenia hodowli zwierząt w budynkach Spółdzielni.
7. O soby posiadaj ąc e zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowani a środków
ostrożnoŚci zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciąliwościądla ludzi
orazprzedzarieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego uzytkowania i
pono szą pełną o dpowi edzialno śćza zachow ani e swo ich zwierząt.
1
W szczegolności do obowią7ków osób posiadającychzwierzęta domowe należy
'. Zarepstrowanie i prowadzenie psów na uwięzi; zakładanie kagańców psom ,
nie wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do lokali
administracyjnych Spółdzielni oruz na teren placow gier i zabaw, piaskownic i
terenów zielonych obj ętych zakazem,
' natychmiastowe usuwanie zarlieczyszczeń pozostawionych przez zwierzętana
chodnikach, jezdniach, placach, parkingach i terenach zielonych orazw obiektach
i innych terenach przeznaczonych do wspólnego użytku,
, niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta np. poprzęz
uporczywe szczekanie psa
9. Zawszystkie szkody spowodowane przęzzwierzętaw budyŃach i ich otoczeniu , a
szczególnie na terenach zielonych , odpowiadają ich posiadacze.

Rozdzial VII. Przepisy porządkowe.
§7.
Każóy uzytkownik mieszkania winien posiadać własny klucz do drzwi wejściowych
budynku i powinien dopilnować ich zamykanie .

6

Reklamy mogąbyć instalowane we wskazanych miejscach na
terenie osiedla, po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Spółdzielni i zawarciu

2.

stosownej umowy.
Uwagi, skargi i wnioski mieszkńców odnośnie nieprzestrzegania niniejszego
regulaminu na|eży zgŁaszać administracj i Spółdzielni.
4. Mieszkńcy zobowięani są do zgłaszania w administracji zmiarlw stanie ilościowym
osób zamieszkałych w lokalu na stałe lub czasowo.
W stosuŃu do człoŃów Spółdzielni i uzytkowników lokali nie przestrzegĄących
postanowień niniejszego regulaminu,Znząd Spółdzielni może zastosować sankcję
w formie skierowania wniosku do Rady Nadzorczej o wykluczenię zę Spółdzielni
oraz skierowania pozwu do Sądu o przeprowadzęnie eksmisji.
a
J.

Społdzielni Mieszkaniowej
2005 roku i wchodzi w życie
Traci moc uchwała nr 7 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,PERKOZ" w Olszłnie z
dnia 8 maja 1996 roku w sprawie zatńerdzenia Regulaminu uzywania lokali i porządku
domowego Spółdzielni Mieszkaniowej ,,PERKOZ" w Olsźynie
!
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