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I. POSTANOWIENIA

OGOLNE

$1
Budynki i ich otoczenie oraz wszelkie urządzenia w osiedlach Społdzielni są wspolną
własnoŚciąjej członkow. W interesiewszystkich mieszkancow winny one byc utrrymane w
na\eŻytym stanie i otoczone troskliwą opieką człoŃow i najemcow lokali , administracji
osiedla oraz organÓw samorządumieszka cow.

s2
Postanowieniaregulaminumająna celu:
- ochronęwspolnegomieniaczłonkowSpołdzielni;
. zapewnienieczystości,
ładui porządkuw budynkachi ich otoczeniu;
- podnoszenieestetykiosiedla;
. zapewnieniewarunkow zgodnegowspc>łżycia
mieszkancow.
2 . Przepisy regulaminu określająobowiązki administracji, członkow Społdzielni oraz
najemcow lokali w zakresierealizacjiceloW,o ktorych mowa w pkt.1. w dalszejczęści
regulaminu wprowadza się pojęcie uzytkownik, pod ktorym rozumie się członkow i
najemcowlokali.
J.
Członek Społdzielni, względnie najemca lokalu jest odpowiedzia|ny w zakresie
postanowien niniejszego regulaminu' Za członkow rodziny I Za wszystkie osoby
przebywającew lokalu, w szczegolności
na pobyt staĘ lub czasowy.
1
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II. oBowIĄZKI

SPoŁDZIELNI I ADMINISTRACJI oSIEDLA.

$3
Społdzielniaobowiązanajest do przek azywaniauzytkownikom mieszkan, lokali, urządzen
v,lrazz towarzyszącąinfrastrukturąw stanieodpowiadającymnormom i
oraz innych obiekto..,v
wymogom techniczno-uzytkowym,okreś1onymiodpowiednimi przepisami techniczno
budowlanymi,o ile umowa z uŻylkownikaminie stanowi inaczej.

s4
Społdzielniazobowiązanajest do wyegzekwowaniaod wykonawcy usunięcia wad i usterek
wyniĘch ze złegowykonania budynku lub wad materiałowbudowlanych, ujawnionych w
okresie rękojmi. W przypadku nię usunięciawad i usterek przez wykonawcę _ Społdzielnia
zapewni ich usunięciena koszt wykonawcy.

$s
Administracja osiedla obowiązanajest nadzorowac i dbac o stan techniczny budynkÓw,,
urządzen stanowiących ich trwałewyposazenie oraz pomieszczeh wspolnego uzytku takich.
.
jak: korytarze piwni czne>pralnie domowe, suszarnie, strychy itp., a nadto utrzymywać
porządeki czystoścw otoczeniubudynkow.
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Administracjaosiedlaobowiązanajest ponadto:
1) odpowiednio oznaczyc budynki, lokale i pomieszczeniaznajdującesię na terenie osiedla
poprzez umieszczenie na tych obiektach odpowiednich tabliczek informacyjnych
(oznaczeniawinny określacwłaściciela
obięktu,nazwęulicy, numerację);
2) umieścić stałą tablicę informacyjną zawierającą między innymi: skrocony vvyciąg Z
niniejszego regulaminu,telefony alarmowe, sfuzb pogotowia technicznego, administracji
osiedla i Zarządu Spotdzielni,spis lokali;
i przeciwpozarowy;
3) zapewnićwyposażeniedomow w sprzętsanitarno-porządkowy
4) zapewnic mieszkaflcomdogodne ibezpieczne dojściado domow imieszkah, szczegolnie
w warunkach zimowych;
5) zabezpieczyc oświetlenie klatek schodowych, korytarzy,, numerÓw budynkow,
pomieszcze przeznaczonychdo wspolnegouzytku oraz terenow osiedlowych,
6) dokonywac okresowych przeglądowstanu technicznegoi oszklenia stolarki otworowej
klatek schodowych,pomięszcze piwnicznych(szczegolnieprzed Sezonemzimorłrym),
]) zabezpteczycprzed okresemzimowym zawory i rurociągipoboru wody znajdującesię na
zewnątrzbudynkow;
8) zapewnicsprawnośc
zamkow w drzwiachogolnodostępnych.

$7
1. W budynkachwyposazonychw instalacjecentralnegoogrzewania(c.o.)oraz
ciepłejwody uzytkowej(c.w.u.)do obowiązkowadministracjiosiedlanaleiy
zabezpieczeniewarunkow technicznychdla dostarczeniacieplika w celu.
- ogrzaniapomieszczehmieszkalnychi uzytkowychzgodnie Z obowiązującynriw tym
zakresie przepisami,
- dostaw ciepłejwody mieszkancom.
f , Szczegołoweprzepisyw tym zakresieokreślaregulaminroz|iczaniakosztow gospodarki
zasobanri mieszkaniowymi GZM i zasad ustalania opłat za uzywanie lokali uchwalony
przez Radę Nadzorczą.
,-

'
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obowiązki Społdzielnii jej członkowjak rowniez najemcow w zakresie napraw wewnątrz
lokali oraz zasady rozliczen Spotdzie|niz cztonkamizwalniającymilokale określa regulamin
uchwalony przez Radę Nadzorczą.

m. oBowIĄZKI UZYTKowNIKow

$e

LoKALI .
=

1.Uzytkownik jest obowiązanyprzeprow adzackonserwacjęzajmowanegomieszkanialub
lokalu uzytkowego i innych przydzielonychmu pomieszczenoraz dokonywaćnapraw
urządzehtechnicznychstanowiącychv{yposazeniemieszkanialub lokalu uzytkow.egowg
zasad określonychw regulaminie,o ktorym mowa w s 8
2.Naprawa wszelkich uszkodze wewnątrzlokalu powstaĘchz winy uzytkownika lub jego
domownikow obciąpająuzytkownika lokalu.
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3 . Naprawy wewnątrz lokalu za|iczonedo obo*ią'kow uzytkownika oraz odnowienielokalu

mogą byc wykonane przez Społdzielnię tylko Za odpłatnościązainteresowanego
uzwkownika.

s10
1 . Prrydzielony lub wynajęty uzytkownikowi lokal moze byc uzyvvany wylącznie na cele
określonew przydzia|ęlub umowie najmu.

gosp odarczej
lub wszelkiej działalności
2 . Prowadzenie w mieszkaniuprzedsiębiorstwa
bez zgody Zarządu Społdzielnij est zabronione'

s 11
obowiązkiem kazdegouzytkownikajest bezzwłocznezg}oszeniew administracjiosiedla
w okresie rękojmi i
wszelkich stwierdzonychwad i usterekw lokalu, 8 W szczego|ności
za
gwarancjizawady, pod rygoremuchyleniasię Społdzielniod odpowiedzialności
ewentualnewady powstałez tego tytufu.
f . Społdzielniaw umowach o budowę lokalu zawieranychz czt'onkamiSpołdzielni
zobowią.zanajest do określenia
okresu rękojmii gwarancjiudzielonegoprzez wykonawcę.
1

s12
obowiązkiem kazdego uzytkownikajest natychmiastowezgłoszeniew administracjiosiedla
wszelkich zauwaionych awarii oraz uszkodzen instalacji i urządze znajdujących się w
budynkulub w jego otoczeniu(np pęknięcieizator rur, zaciekisufitowitp')

$13
instalacjii urządzenelektrycznych,względnie
Wszelkie przerobki w lokalach, nie wyłączając
zmiany konstrukcyjne i funkcjonalne np. stawianie lub rozbieranie ścianekdziałowych,
przebudowa balkonow i loggi, za\<ładarue
krat w oknach,instalowaniedodatkolvychzaworÓw
lub grzejnikow C.o.,bądźlikwidacjaniektorychelementowinstalacjiwewnątrz lokalu, mogą
za pisemnązgodąZarządu Społdzielni.
byc dokonywane wył'ącznie
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1. Uzytkownikom nie wolno naprawiac we własnym zakresie bezpiecznikow instalacji
elektrycznych poza obrębem mieszkania (na klatkach schodowych, w piwnicach).
Kosztami strat wynikĘch z tego tytufu moze zostać obciązona osoba, ktora je
spowodowąła w przypadku stwierdzenia tego typu uszkodzefi na\eży nienvłocznie
osiedla'
zawiadomicodpowiedniesfuzbypogotowiatechnicznegoorv administrację
2. Urywanie urządzeh elektrycznych powodujących zakłocenia w odbiorze programu
radiowego i telewizyjnegojest zabronione.
3. Instalowanię oświetleniaelektrycznegow pomieszczeniachpiwnicznych bez pisemnej
. zgody ZarząduSpołdzielni
jest zabronione.
4. Dokonywanie wszelkich napraw i przerobek instalacji centralnego ogrzewania z
wył'ączeniem
w $ 13 niniejszegoregulaminujest zabronione.
sytuacjiokreślonych
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1 . Samowolne wchodzenienu Ju.hy budynkow bez zgodyadministracjiosiedlajest surowo
zabronione.
) Za|<ładanieanten radiowych i telewizyjnych, a takze przyłączan\esię do zbiorowych
anten telewizyjnych (AZART) jest dozwolone tylko za zgodą administracji osiedla, a
montaz moze byc dokonanyjedynieprzęz osoby do tego uprawnione'

s16
1 . w przypadku stwierdzenia ulatniania się gMU wewnątrz lokalu zajmowanego przez
po czym
uzytkownika na|eĄ natychmiast zamknąc zawory przy gazomierzu
niezwłoczniezawiadomicpogotowiegazowni i administracjęosiedla.
f . Szczegoł'owytryb postępowaniaw przypadku stwierdzeniaulatnianiasię ga^} w budynku
określainstrukcjawywieszonaw klatkachschodowychbudynkow.

$17
1. Celem zapobleŻeniamarnotrawstwu energii elektrycznej nie na|eŻypozostawiac w
piwnicach, na korytarzach piwnicznych, w pralniach,suszarniachi strychach zapalonych
świateł'
2. Blokowanie wyłącznikowoświetlenia
klatek schodowychjest zabronione.
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1. Na okres zimy uzytkownicy powinni zabezpteęZyl zajmowane przez siebie lokale
.
przed.' utratą ciepła poprzez stolarkę otworową. To Samo dotycry pomieszczen
piwnicznych. Uszkodzenie stolarki otworowej winno byc usuwane przez uzytkownikow
lokali, bądźzg}aszaneadministracjiosiedla zgodnie z zakresemobowiązkow określonych
regulaminem,o ktorym mowa w $ 8
2. Ws.zyscygzytkownicy wchodzącyi wychodzącyz budynku winni zamykacza sobą drzu,i
weJSclowo.
3. Zamykanie zaworÓw c.o. przy grzejnikachzamontowanychna klatkach schodowych jest
zabronione.
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1 . o powazniejszych uszkodzeniach urządzen i instalacji w lokalu na|eĄ niezwłocznie
zawiadomic administrację osiedla, w przeciwnym razie jego uzytkownik ponosi
odpowiedzialnoś
c za szkodyi straty,ktore z tego powodu wyniknęły.
) Z uwagi .na ewentualnośczaistnienia awarii w mieszkaniach w czasie nieobecności
mieszkanctiw i koniecznoŚci jej usunięcia _ uŻytkownicy w przypadkq przewidywanej
dfuzszej nieobecnościwe własnyminteresie winni poinformowac administracjęosiedla
lub najblizszych sąsiadow o miejscu Swęgo pobytu, w celu umozliwienia kontaktu
Społdzielniw sytuacjiawaryjnej
.,
J.
W celu skontrolowaniastanuurządzefttechnicznychi ogolnegÓ stanumieszkaniajego
jest do umozliwieniawstępuosobom upowaznionymprzęZ
uzytkownik zobowią.zany
admi nistrację o siedl a przeprow adzającymprzeglądtechniczny.

fv. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI, PoRZ.ĄDKU, HIGmNY I ESTETYKI w
BUDYNKACH ORAZ ICH OTOCZENTU.
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Prace związanez utrzymaniemczystościi porządku w pomieszczeniachogolnych budyŃow
oraz w ich otoczeniu wykonują zatrudnieni w Społdzielni gospodarze domow. Do
obowiązkow gospodarzadomu nalezyw szczegolności
utrzymanieczystościchodnikÓw, terenuprzylegającegodo budynku orazpomieszcz,en
ogoin.go u4,tku np' klatek schodowych, korytarzy piwnicznych' wÓzkarni,
pomieszczeh zsypowychitp.,
- utrzymanie czystości okien w pomieszczeniach gospodarczych i koryt arzach
piwnicznych oraz drzr,vi wejściowych do budynkow i lamperii na klatkach
schodowych,
. usuwaniez chodnikowŚniegu,lodu oraz zapobieganiepowstawaniagołoledziprzez
temu zjawisku,
stosowanieśrodkowZapobiegających
- pielęgnacjazieleni.
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1. Do obowiązkow uzytkownikow naIeŻyutrzymanie mieszkania w na|ez7Ąymstanie
czystościihigieny.
z. Wszyscy uzytkownicy powinni przestrzegacczystościna klatkach schodowych,
korytarzach,piwnicach i pomieszczeniachwspolnieuzytkowanych,garaŻachorazna
zewnątrzbudynkow..
3. Zabraniasię wyrzucaniaczegokolwiekprzez okna i drzwi balkonowe.
4. Zabrania się wrzucania .do nruszli klozetowej śmieci,waty, kości' szmat, zapat'ekitp.
przedmiotow stĄch. W razie zapchaniarur uzytkownik winny tej awarii moŻezostac
obciązonykosztamijej usunięcia.
ipojemnikow usytuowanych
5. Smieci i odpady komunalnenalezy wyllosic do śmietnikow
na terenie osiedla. W przypadku ich rozsypanialub rozlania na klatkach schodowych
ptynow,uzytkownik obowięany jestje uprzątnąc.
6. Zabraliasię wyrzucaniatwardychicięzkich przedmiotowjak kamienie,zelastwo,druty,
Przedmiotyte winny byc składaneobok pojemnikow.
itp. do pojemnikowna śmieci.
7 . Użytkownit.totulu, ktoremu przywiezionoopał(węgiel,drewno) obowiąZanyjest
natychmiastpo zniesieniugo do piwniCy, o;Zyściczanieczyszczonynim teren i
pomieszczenia.Dotyczy to rowniez innychdostaw do mieszkanlub lokali.

s22
odbywać^się w miejscach na ten - cel
Trzepanie dywanow , chodnikow itp moze^^
przęZnaczonychwyłącznie w godzinaih od 8.00 do 20.00.Nie wolno trzepac i czyścic
-dyuuuno*,
oraz innych zabrudzonych lub zakurzonych przedmiotÓw itp. na balkonach
loggiaćh,klatkach schodolvychi oknach
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1. opiekę nadtrawnikami,kwietnikami,krzewamii drzewamipoza administracją
osiedla
powinnisprawowaówszyscymieszkańcyosiedla.
2. Podlewaniekwiatów na balkonachlub oknachpowinnoodbywaćsię z umiarem,tak aby
woda nie ściekała
po murze,nie brudziłapołożonych
niżejbalkonówlub okien.
3. Na balkonachi loggiachnie należyprzechowywaÓprzedmiotówoszpeÓających
wygląd
domujest przechowywanie
4. Niedopuszczalne
przezużytkownikówna klatkachschodowych
i korytarzachpiwnicznychżadnychprzedmiotówi sprzętów.
V. PRANfE I SUSZENTE BreLIZNY.
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1. Z pra|ekdomowych na|ezykorzystacw Sposobnie zaHoca1ącyspokoju sąsiadow.
Zabraniasię uzywaniapralekw godzinachod 22.00do 6.00.
2. Z pra|nidomowej moŻękorzystackuŻdyuzytkownik wg kolejnościuzgodnionej
z gospodarzemdomu.
3. Zakorzystanie w pralni z prądu, gaa:U
i wody uzytkownik uiszcza ryczahowe opłaty
lub opłatywedfug wskazan licznikow.
4. Z urządzeniamipralni na\eĄ obchodzic się z na\eŻ5Ąą
starannością
aby nie spowodowac
ich uszkodzenia.
5' Po zakohczeniu prania, na|eżypomieszczenie pralni sprzątnąc, a klucz przekazac tego
samegodnia gospodarzowidomu.
6. W pralni nie na|eĄ prac bieliznyw celachzarobkowych.
7 . Suszarniasfuzyc powinna wyłączniedo suszeniabieliznyi nie wolno tam przechowywac
Żadnychprzedmiotow (np pralek).
8. Suszeniebieliznyna trawnikachi terenachzielonychjest zabronione.

VI. BEZPre,CZENSTWO POZAROWE.
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1. W razie wybuchu pozaru' bezwzględu na jego rozmiar, na|eŻyniezwłoczniezawiadomić
straz pozarną komisariatpolicji i administrację
osiedla.
2.DlazabezpieczeniaswobodnegoporuszaniasięwczasieakcjigaszeniapoZaru
wolno zastau,iackorytarzy i przejścpiwnicznychmeblami,wozkami, rowerami itp.
3. W piwnicach nie wolno przechowywacmateriałowłatwopalnych.
4. Palenie fapierosow i uzywanie niezabęzpieczonegootwartego ogrya na klatkach
schodowych oraz w piwnicachjest zabronione.
5. Wszelkie indywidualne instalacje elektryczne (wykonane za zgodą Społdzielni) winny
by" utrzymane-w dobrym stanietechnicznymprzez uzytkownika pomieszczenia.

T
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vfiu.PoD STAw owE NoRMY w SPoŁ iy cta, SPo ŁE CZNE Go MIE Szxa.Ńcow.
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1. Warunkiem zgodnego wspołzycia wszystkich mieszkancÓw budynku jest wzajemna
pomoc i poszanowaniespokoju.
2 . Dzieci powinny bawić się w miejscachna ten cel przeznaczonych.Nalezy przestrzegać,
aby dzieci nie bawiĘ się obok śmietnikow,
na klatkach schodowychi koryt arzach
piwnicznych.Za niewłaściwe
zachowaniesię dzieci_ jak: brudzeniei malowanieŚcian,
hałasowanie,niszczenieurządzeni instalacjiw budynkachoraz niszczeniezieleni _
odpowiadująrodzice.
3 . Na terenieosiedlaw budynkachw godzinachod 22.00do 6.00obowiązujecisza,od 6.00
do 22'00nie nalezynastawiacurządzenRTV w sposÓb uciązliwy dla sąsiadow.
4.
Hataśliwe prace remontowe w lokalach mogą byc wykonywane wyłącznie w dni
powszednie w godzinachod 8.00do 19.00

sf7
1 . Trzymanie w mieszkaniach psow, kotow i innych zwierząt jest dopuszcza\ne, o ile
nłtterzętate nie zagrużajązdrowiu oraz nie za|<łocają
spokoju, a ich posiadacze Są w
stanie zag.warantowacim odpowiednią opiekę i przestrzęgac wymogow sanitarnoporządkowych.
2 . Psy na|eżywyprowadzac na Smyczy poza obręb domu, ze względu na mozliwośc
zanieczyszczenia terenu przydomowego oraz na bezpieczenstwo innych osob. Ze
względow na szkody dokonywane przez psy w zidteni, w kwiatach i krzewach,
spuszczanieich ze smyczyna terenachosiedlijestzabronione.
3 Za zanieczysz;zeniaoraz wszystkie szkody spowodowane przez zwierzętaw budynkach
i ich otoczenitl,a nxłaszczana terenachzielonych- odpowiadująich posiadacze.
4 . osoby
posiadające zwierzęta obowiązane Są do usuwania zanieczyszczeh
spowodowanych przez nie na klatce schodowej lub w innych pomieszczeniachbudynku
sfuzącychdo wspolnegouzytku oraz na zewnątrzbudynkow'
5 . w lokalach mieszkalnych i pomieszczeniachwspolnego uzytku zabrania się chowu i
hodowli wszelkichnryierzątgospodarskich(np. krolikow, kur' gołębiitp ).
6 . Zewzg|ędu na bezpieczenstwomieszkaficÓw,osoby posiadającezwierzętaobowią.zanesą
bemltzg|ędnieprzestrzegac przepisow zasad postępowania w razie wystąpienia choroby
zakaźnĄ nltterzęcia.
7 . o kazdym przypadku podejrzenia choroby zakaźnej zwierzęcia na|eży niezwłocznie
zawiadomicwłaściwą
StacjęSanitarno-Epidemiologiczną
i administracjęosiedla.

$28
1. Parkowanie motocykli i samochodowjest dopu szcza|nęw miejscach wyznaczorrychprzez
administracjęosiedla.o ile takich miejsc nie wyznaczono, parkowac pojazdy wÓlno tam'
gdzie nie utrudnia to komunikacji i nie powoduje niszczenia zieleni. W celu uniknięcia
uciązliwościparkowaniapojazdow dla mieszkancow zaleca się, aby ustawienie-pojazdow
nie odbywało się tyłem do budynkow.' Zapuszczanie silnikow w celach kontrolnych,
naprawczych lub pozostawianiena biegu jałowyrn powyżej 5 minut jest zabronione w
ciągu całejdoby.
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f . Pojazdy mechanilzne z napędem spalinowym takie jak np. motocykle, skutery,
motorowery wolno przechowywac wewnątrz budynkow mieszkalnych wyłącznie w
pomieszczeniachprzeznaczonychdo tego celu.

VIT[.POSTANOWIBNIA KONCOWE.

s2e
Reklamy i szyldy na terenie osiedla mogą być instalowane po uprzednim uzgodnieniu z
administr acjąosiedla:

s30
przepisow meldunkowych.
Uzytkownicy mieszkarizobowięani są do przestrzegania

s 31
1. Uwagi' skargi i wnioski mieszkancow oraz uzytkownikow dotyczącepracy administracji
osiedli,Zarządu orazjego komorek funkcjonalnychmoŻnawnosic do ksiązki skarg i
wnioskow znajdującejsię w biurachadministracji
osiedlai ZarząduSpołdzielni.
ich
rozpatrzerua
2. Tryb składaniaskarg i wnioskow oraz sposob
określaodrębnainstrukcja
uchwalo na przez Zar ząd Społdzielni.

s32
Administracja osiedla zobowiązanajest informowac uzytkownikow lokali i mieszkancow o
planowanychpracach np. terminieusunięciaawarii,przeglądowbudynkow itp. W tym celu w
klatkach schodowych budynkow przy wejściuwinny byc zawieszone tablice informacyjne
(do komunikatow).

s33
postanowienniniejszego
1. W stosunku do członkownie przestrzegających
regulaminu_ Zarząd Spotdzielnimoze stosowacsankcjeupomnienia.W razie
uporczywego naruszaniapostanowienniniejSzegoregulaminu_ Zarząd Spotdzielnimoze
kierowac wnioski o ukaraniedo właściwych
organow lub składacwnioski do Rady
Nadzorczej Społdzielnio wykluczenieczłonkaze Spotdzielni'
obowią.zki
2. W stosunkudo pracownikowadministracji
o,i.ati zaniedbujących
wynikając. ' po'tunowien niniejszegoregulaminuuzytkow''icy lokali mogą
wnioskowaĆdo kierownikow administracjiosiedli,Zarządulub Rady Nadzorczej o
wyciągnięciewobec nich konsekwencjisfuzbowych.
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$34
Traci moc Regulaminuchwalonyw dniu |t.I2.I973r ' wraz z poźniejszymi
zmianami.

$3s
1 . Regulamin niniejs4t zostałuchwalony przez Radę Nadzorc ząw dniu 26.O4
'2OOOr
uchwałąnr 8 /2000.
2 . R'egulaminwchodzi w iycie z dniemuchwalenia.

