
REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
I ZASADY IJŻyTKowANIA LoKALI

W ŁOMZrrŃSrIEJ SPO ŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
wŁOMZY

I. POSTANOWIENIA OGOLNE.

§ 1. Budynki i ich otoczenie oruzwszelkte urządzenia w osiedlach stanowiące mienie spółdzielni są
prywatną własnością jej członków.

§ 2.1 . Postanowienia niniej szego regulaminu słuzą ochronie mienia administrowanego przęz
Spółdzielnię,utrzymantubezpteczeństwa, higieny, estetyki budynków, ich otoczenta oTaz
zapewnieniu warunków zgodnego współzycia mieszkańców.
2.Przeptsy regulaminu określają obowiązki Spółdzielni i osób uzytkujących lokale znajdujące się
w zasobach administrowanych przez Spółdzielnię.
3.Osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu jest odpowiedzialna w zakresie postanowień
niniejszego regulaminu za wszystkich członków rodziny, domowników, gości, itp.

§ 3.1. Lokal moze być uzytkowany tylko zgodnle z pTzęznaczeniem.
2.W lokalu po uzyskaniu zgody Społdzielni możebyc wykonywana działalność, która nie zagraża
bezpieczeństwu otoczenia otaznlę zakłoca spokoju współmieszkańcow i sąsiadow.

§ 4.1. Użytkownik lokalu obowiązany jest umozliwić w określonym przez Spółdzielnię terminie
wejście do lokalu w celu skontrolowania stanu technicznego lokalu, w tym wewnętrznych
instalacji iurządzeń, przeprowadzenia odczytów urządzeń pomiarowych i podzielników, wymiany
i naprawy urządzeń, wykonania pomiarów.
2.0 terminie i rodzaju przęprowadzonej kontroli Społdzielnia informuje poprzezogłoszenie na
tablicy ogłoszeń lub indywidualnie.
3.Administracja Osiedla upowazniona jest do kontrolowania stanu technicznego urządzeń
i instalacji w mieszkaniach orazltczby faktycznie zamięszkałych osób.

II. OBOWIĄZKI SP OŁDZIELNI.

§ 5.1.W zakresie uttzymantaw należytym stanie technicznym budynków,urządzeń i instalacji oraz
mieszkań Spółdzielniazobowiązana jest do :

Z.Organtzowania okresowych przeglądów stanu technicznego budynków i urządzeń oruzinstalacji
wewnętrznych.
3 .Or ganizowania pomiarów instalacj i zgo dni e z ob ow tązującymi przepi s ami.
4. Przeprow adzania remontów i konserwacj i.

§ 6.1.W zakresie utrzymanta porządku, należytego stanu sanitarnego, ochrony przeciwpożarowej
Spółdzielnia zobowtązana jest :

Z,Dbać o stan techniczny i sanitarno-porządkowy budynków, ich otoczęnie otaz pomieszczeń
wspólnego uzytku np. korytarzy,klatek schodowych, pralni, itp.
3.Zapewnić wyposazenie przeciwpozarowe oraz oświetlenie pomieszczeńprzeznaczonych do
wspólnego uzytku mieszkańców zgodnie z obowlązującymi przepisami.
4.Zapewnic mieszkańcom odpowiednie przejścia do domów i mieszkań.
5.Wyznaczyc, zabezptęczyc i odpowiednio wyposażyć miejsca do składowania odpadów
komunalnych oraz zapewnić ich opróznianie z zachowaniem wymogów sanitarno-porządkowych.
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6.0rgantzowac sprzątanie klatek schodowych i pomieszczeń wspólnego uzytku. Koszty sprzątania
obciązają uzytkowników lokali z ntch korzystających.

III. OBOWIĄZKI UZYTKOWNIKOW LOKALI.

§ 7.1 . Osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu jest zobowiązana dbac o należytąkonserwację
zajmowanego lokalu i innych uźytkowanych pomieszczeń ( garaże, piwnice ) oraz dokonywać
napraw ur ządzeń techni c znych.
2.W razie nie dokonania niezbędnych napraw pTzęz użytkownika, Spółdzielnia w przypadku
bezskutecznego wezwania ma prawo przeprowadzic te naprawy na jego kosż.

§ 8. Uszkodzęniaw pomieszczeniach wspólnego użytku oraznazewnątrz obiektów powstałe
zwiny osoby użlkującej lokal, jego domowników lub gości obciążajątą osobę.

§ 9.1. Wszelkie przeróbki w lokalach naruszające konstrukcję budynku, wykonywane na instalacji
wspólnej (c.o., woda,kanalizacja), wywołuj ące zmiany w elewacji (przebudowa balkonów
i loggii, zakładanie krat, rolet zewnętrznych, montaz anten satelitarnych oraz innych urządzeń
zewnętrznych ) mogą byĆ wykonane wyłącznię za zgodą Spółdzielni udzieloną na pisemny wniosek
osoby, która o tego rodzaju zgodę występuje.
2.Reklamy, szyldy itp. orazurządzenia mogą być instalowane na budynkach lub na terenie
odpłatnie po uprzednim otrzymaniu zgody Spółdzielni.
3.Zarząd Spółdzielni określa sposoby montazu i wysokość opłat związanych zumięszczaniem na
budynkach lub na terenie utządzeń, szyldów i reklam.

§ 10.1 . Niedozwolone jest naprawianie we własnym zakresi ę, poza obrębem mieszkania (na
klatkach schodowych, w piwnicach ) zabezpieczeń prądowych.
2.Niedozwolone jest naprawianie we własnym zakresie wządzeńpomiarowych: wodomierzy,
ciepłomierzy i podzielników kosztów centralnego ogrzewania.
3.W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wymienionychwyżej urządzeń należy niezwłocznie
zawiadomić administrację osiedla lub służby dyżlrne Spółdzielni (pozagodzinami pracy).
4,0 uszkodzentachurządzeń i instalacji w mieszkaniach, które zagrażajązdrowiu lub mieniu
należy ntęzwłocznie zawiadomić administrację osiedla lub służby dyżurne Spółdzielni (poza
godzinami pracy).

§ 11. Wchodzenie osób nieuprawnionych do pomieszczeńwęzłow cieplnych, przyłączy
wodociągowych, rczdzielnic, kolektorów itp. .j est wzbronione.

§ 12.1. Osoby posiadające tytuł do lokalu wykonują obowiązek meldunkowy zgodnie
z obowiązującymi przepi sami.
2.Użytkownik, osoba posiadająca tytuł do lokalu obowiązany jest zgłosić każdązmianę liczby osób
zamieszkujących w lokalu, w miesiącu, w którym zmiananastępuje. Wzot zgłoszeniaustala Zarząd,.
3.W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust.2 ltczbę osób przebywających
w lokalu ustali Spółdzielnia .

IV. ZASADY WSP OŁŻYCIA MIESZKAŃCOW.

§ 13.1. Podlewanie kwiatów na balkonach powinno odbywać się z umiarem tak, aby nie niszczyó
elewacji i nie brudzić połozonychniZej okien, balkonów, loggii, ciągów pieszych.
2,Opiekę nad ogólnodostępnymi terenami zielonymi sprawują słuzby porządkowe Spółdzielni.
Wszelkie nasadzenia drzew i krzewów wymagają zgody administracji osiedla,
3. Z powodu stwarzania zagrożenia:
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- dla życia t zdrowta,
- zniszczęnia, uszkodzenia mienia,

niędozwolone jest wieszanie na zewnętrznej stronie balkonów i loggii oraz ustawianie na
zewnętrznych parapetach donic, skrzynek na kwiaty oraz innych przedmiotów.

§ 14.1. Mieszkańcy zobowiązani są do zachowania czystości na klatkach schodowych, korytarzach
piwnic oraz na podwórzu.
2.Niedozwolone jest wyrzucanie przez okno jakichkolwiek śmieci, niedopałków papierów itp.
3.Niedozwolone jest wykładanie na parapetach okien, rozsypywanie przed budynkami pozywienia
dla ptaków ze względu na powodowanę przez nie zabrudzenie ścian, otoczenia budynku,
chodników i przejść oruz ubrań przechodniow. Uzytkownik lokalu nleptzestrzegający postanowień
regulaminu zostanie obciążony kosztami czyszczenia; odnowieniazanięczyszczonychprzezptaki
powierzchni.
4.Do muszli klozetowych nie wolno wrzucać odpadów stałych, popiołu, śmieci, pieluch,
tekstyliów itp. W razie zapchania pionów lub leżaków kanalizacyjnych użytkownicy mieszkań,
ktorzy spowodowali awarię mogą zostac obciążeni kosztami udrażnianiakanaltzacii.

§ 15.1 .Trzepanie dywanów, odzieży i pościeli moze odbywać się wyłącznie w miejscach do tego
celuprzeznaczonych w godzinach od 7:00 do godziny 21:00.
2,Niedozwolone jest trzepanie dywanów, pościeli, ubrań itp. na balkonach, loggiach, na klatce
schodowej i parapetach.

§ 16.1 , Z urządzeń domowych należy korzystać w sposób nle zakłocający spokoju sąsiadów
2.W godzinach od 22:00 do 6:00 obowiązuje cisza nocna.
3, Przy remontach lokali roboty budowlane (używanie wieńarek, pił, młotów, murowanie, burzenie
ttp.) należy wykonywać w godzinach między 8:00 a 20:00.

§ 17.1 , Z pralni i suszarni domowej możę korzystać każdy uzytkownik lokalu w kolejności według
zgłoszeń, Z urządzeniami pralni należy obchodzić się znależytą starannością, aby nte dopuszczac
do ich uszkodzenia.
2.W czasię prania i suszenia należy pomieszczenia przewietrzać aby ściany, stolarka i sufity nie
były narńone na stałą wilgoć.
3.Po zakończeniu prania pomieszczenia pralni należy posprzątac a klucz zwrocic tego samego dnia
opiekunowi pralni.
4.Po zakończeniu suszenia pomieszczenia suszarni należy posprzątac a klucz zwrócić tego samego
dnia opiekunowi suszarni.

§ 18.1. Palenie tytoniu i używanie ognia na klatkach schodowych i w piwnicach oraz grillowanie na
balkonach i loggiach oraz ogrodkach przydomowych jest niedozwolone.

§ 19.1,Korytarzy piwnicznych, klatek schodowych, przejść i dojść nie wolno zastawtać meblami,
opakowaniami, wózkami dziecięcymi, rowerami oraz wszełkimi innymi przedmiotami
utrudniającymi swobodne poruszanie się. W pomieszczeniach wspólnego uzytku (pralnie,
suszarnie, wózkownie) nie wolno przechowywać mebli, sprzętów gospodarstwa domowego,
opakowań oraz innych przedmiotów utrudniających swobodne korzystanie z pomieszczeń, atakże
wszelkich sprzętów spr zęczny ah z pr zeznaczeniem pomie s zc zeni a.
2.Administracja Osiedla przeprowadza okresowe kontrole stanu przejść, dojść i pomieszczeń
wspólnego użytku. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień pkt 1 Administracja Osiedla
organizuje uprzątnięcie przejśc, dojść i pomieszczeń wspólnego uzytku.
3.Uprzątntęcie, o którym mowa w punkcie 2 następuje po uprzednim wezwaniu mieszkańców do
usunięcia przedmiotów zastawiających przejścia, dojścia oraz przechowywanych w
pomieszczeniach wspólnego uzytku. Wezwanie do uprzątnięcia umieszcza się na tablicy ogłoszeń
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wskazując termin uprzątntęcia nie krótszy ntż7 dni licząc od dnia wywieszenia wezwania. WYdatki

na uprzątnięcie obctążają koszty eksploatacji budynku,

§ 20.1 . przebywanie psa oraz innych zwierząt w mieszkaniu nie może zakłocac spokoju sąsiadom.

).pry winny bye rejeitrowane i posiadać w miejscu widocznym numer identyfikacYjnY.

3.Psy nalezy wyprowadzać z lokali w kagańcu i na smyczy,

4.Wiaściciei (opiekun) zwterzęciama obowiązek natychmiastowego uprzątnięciazanięczYszczeń

odzwierzęcych klatki schodowej, trawników, chodników i innych terenów Społdzielni.

§ 21.1. parkowanie pojazdów silnikowych dopuszczalne jest vłyłącznie w miejscach na ten cel

przeznaczonych.
2.Zabronionó jest przechowywanie pojazdow mechanicznych o napędzie sPalinowYm

w mieszkaniach i pomieszczeniach wspólnego uzytku,

3.Zabronione jest uruchamianie silnikow w celach kontrolnych i naprawc zych oraz wYmienianie

płynow , un,o óho dolvych na miej sc a ch pr zeznaczonych do p arkowania p oj azdow.

4.'W przypadkuzaniĆ"ryrr"r"nia terenrr Społdzielni płynami samochodo!\rymi użYtkownik Pojazdu

zo stanie 
-obciąZony 

ko s ztami o dnowieni a zanieczy szczonych p owi erzchni,

§22.y Uzytkownik lokalu odpowiada zautrzymanie należytego stanu sanitarnego w lokalu.
"W 

razie pójawienia się inseków ( karaluchów, pluskiew, prusaków itp.) użytkownik zobowląZanY

jest przeprowadzić dezynsekcję, az do momentu całkowitego ich zlikwidowania. KosźY ZwląZane

z dezynsekcja obclĘają uzytkownika lokalu.

ż. Spółdzietnia organi zuje dezynsekcję t derńyzację w pomieszczentach wsPÓlnego uŻYtku,

3. ń wniosek uzykownit o*iotuli Spółdzielnia może zorganizować na ich koszt dezynsekcję

w lokalach.

§ 23. Dzieci winne bawić się w miejscach do tego wyznaczonych i pod opieką osob dorosłYch.

Żanieńaściwe zachowanie się dzieci: hałasowanie, brudzenie ścian, niszczenię urządzeń

i instalacji orazniszczenie zieleńców odpowiedzialni są opiekunowie prawni.

§ 24. W stosuŃu do uzytkownikow lokali, ktorych zachowanie wykracza w sposób ruŻącY |ub

ipor.ry*y przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo ktorzy przez swoje

niewłaściwó zachowanie czynią korzystanie z innych lokali 1ub nieruchomoŚci wsPÓlnej

uciążliwym,ZarządSpółdzielni będzie stosować postanowienia statutu Spółdzielni i Prawa

po*rr"."h.rie obowiązującego łącznie z żądaniemw trybie procesu sprzedaży lokalu w drodze

iicytacji na podstawi. prr"firow Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomoŚci,

§ 25 Regulamin wcho dzt w życie zdniem uchwalenia, z dniem tym traci moc uchwalonY Przez

ńaaę Nadz orcząw dniu 29.03 .1993 t REGULAMIN poMĄDKU DoMoWEGo I ZASADv
UZYTKOWANIA LOKALI W ŁOMZYNSKIE.I SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŁOMZY
wr az z p óżniej szymi zmianami.

PRZEWQDNlCZĄCY
Rady NadlorceejŁSM w Łomzy

{ĘrłdĄyy_6lalewskj

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą

ŁomĄńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży
w dniu Zt .OŻ.ZÓ lZr.,Uchwałą Nr 1 /20 1 2, z późniejszy mi zm ianami

z dnia 13.1 I.20l4r., uchwała nr 1612014.z dnia 18,02,2016r,,

uchwała nr I l20 t 6, z dnia 0 1 .09.20 I 6r. uchwała nr 7 l20 1 6,


