
RE GIJLAMIN PORZĄDKIJ DOMOWtrGO
I.Z ĄSADY U ZYTKOWANIA LOKALr

W ŁOMZYNSKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
WŁOMZY

I. POSTANOWIENIA OGOLNE.

1. Budynki i ich otoczenię orazwszelkie urządzenia w osiedlach stanowiące mienie spółdzielni są

prywatną własnością jej członków.

2.1. Postanowienia niniejszego regulaminu służą ochronie mienia administrowanego przez
Społdzielnię, utrzymaniu bezpieczeństwa, higieny, estetyki budynków, ich otoczenia oraz
zapewnieniu warunków zgo dne go wsp ołży cta mie szkańc ow.
ż.Przeptsy regulaminu określają obowiązki Społdzię|nt i osob uzytkujących lokale znajdujące się
w zasobach administrowanych przez Spółdzielnię.
3.Osoba posiadaj ącatytułprawny do lokalu jest odpowiedzialna w zakresie postanowień
niniejszego regulaminu zawszystkich człoŃów rodziny, domowników, gości, itp.

3.1. Lokal może byc użytkowany tylko zgodnie z przeznaczenlem.
2.W lokalu po uzyskaniu zgody Spółdzielni moze być wykonywana działalność, ktora nie zagraża
bezpieczeństwu otoczenia oraz nie zakłoca spokoju współmieszkańcow i sąsiadów.

4.1. Uzytkownik lokalu obowiązany jest umozliwić w określonym przez Społdzielnię terminie
wejście do lokalu w celu skontrolowania stanu technicznego lokalu, w tym wewnętrznych
instalacjtiurządzeń, przeprowadzeniaodczytow urządzeńpomiarovvych i podzielników, wymiany
i naprawy urządzeń, wykonania pomiarów.
2.0 tęrminię i rodzaju przeprowadzonej kontroli Społdzielnia informuje poprzez ogłoszenie 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 SPOŁDZIELNI.

5.1 .W zakre sie utrzymania w należytym stanie techni cznym budynkow, urządzęn t instalacj l oraz
mieszkań Społdzielnia zobowiązanajest do :

Z.)rgantzowania okresowy ch przeglądow stanu techntcznego budynkó w i urządzeń oraz instalacj i
wewnętrznych.
3 . Organ izow anta pomiarów instalacj i zgodnie z obow iązlą ącymi przepi s ami .

 .Przeprow adzania remontów i konserwacj i.

6.1.W zakresie utrzymania porządku, należytego stanu sanitarnego, ochrony przeciwpożarowej
Społdzielnia zobo wiązanaj est :

Z.Dbać o stan techniczny i sanitarno-porządkowy budyŃów, ich otoczenie oraz pomieszczęń
wspólnego uzytku np. korytarzy, klatek schodowych, pralni, itp.

3.Zapewnić wyposazenie przeciwpozarowe oraz oświetlenie pomtęszczeńprzęznaezonych do

wspolnego uzytku mieszkańców zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.Zapewnić mieszkańcom odpowiednie przejścia do domów i mieszkań.
5.Wyznaczyó, zabezpteczyc i odpowiednio wyposazyć miejsca do składowania odpadow
komunalnych oraz zapewnlć ich oprożnianie z zachowaniem wymogow sanitarno-porządkowych.
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6.organizowac sprzątanie klatek schodowych i pomięszczęiwspolnego uzytku. KosztY sPrzątanta

obciążają uzytkownikow lokali z ntch korzystających.

ru. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKOW LOKALI.

7.1. osoba posiadaj ącatytułprawny do lokalu jest zobowiązana dbaĆ o należytą konserwację

zajmowanego lokalu i innych uzytkowanych pomieszczeń ( garaże, piwnice ) oraz dokonYwaĆ

napraw ur ządzeń te chnic znych.
2.w razie nie dokonania niezbędnych napraw przezuzytkownika, Spółdzielnia w PrzYPadku
bezskute cznęgo wezwania ma prawo przeprow adzić te naprawy na j.go koszt.

8. Uszkodzenia w pomie szczęntach wspólnego uzytku oraz na zęwnątrz obtektow Powstałe
zwiny osoby uzytkującej lokal, j.go domowników lub gośct 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 balkonow
i loggii, zakładanie krat, rolet zewnętrznych, montaż anten satelitarnych oraz innych urządzeń
zewnętrznych ) mogą być wykonane wyŁącznlę za zgodą Społdzielni udzieloną na PisemnY wniosek
osoby, ktora o tego rodzajuzgodę występuje.
2.Ręklamy, szyldy ttp. orazurządzenia mogą być instalowane na budynkach lub na terenie

odpłatnie po uprzednim otrzymaniu zgody Społdzielni.
3,ZarządSpółdzielni określa sposoby montazu i wysokość opłat zwlązanychzumieszczan|emna
budynkach lub na terenie utządzeń. szyldów i reklam.

10.1. Niedozwolone jest naprawianie we własnym zakresie,poza obrębem mieszkania (na

klatkach schodowych, w piwnic ach ) zabezpieczeń prądowych.
2.Niedozwolone jest naprawianie we własnym zakresie urządzeń pomiarowych: wodomięrZY,
ciepłomierzy i podzielników kosztów centraln ego ogrzewania.

3.W przypadku stwie rdzenta uszkodzenia wymienionych wyżej utządzen na\eży niezwłocznle
zawiadomić administrację osiedla lub słuzby dyżurne Społdzielni (poza godzinami pracy).

4.0 uszkodzeniachurządzeń i instalacji w mieszkaniach, ktore zagrażają zdrowiu lub mieniu
należy niezwłocznie zawiadomić administrację osiedla lub słuzby dyżurne Społdzielni (poza

godzinami pracy).

11. Wchodzenie osob nieuprawnionych do pomieszczenwęzłow cieplnych,przyłączy
wodociągowych, rozdzielnic, kolektorow itp. jest wzbronione.

12.1. Osoby posiadające tytuł do lokalu wykonują obowiązekmeldunkowy zgodnie

z obowiązującymi przepisami.
ż.IJ,żytkownik, osoba posiadająca tytuł do lokalu obowiązany jest zgłosiĆ każdą zmlanę liczby osob

zamieszkujących w lokalu, w miesiącu, w ktorym zmiana następuję. Wzór zgłoszenia ustala Zarząd.

3.W przypadku niedopełnienia obowiązku, o ktorym mowa w ust.2 ltczbę osób przebywających
w lokalu ustali Społdzielnia .

IV. ZASADY WSPOŁŻYCIA MIESZKANCOW.

13.1. podlewanie kwiatow na balkonach powinno odbywać się zumiarem tak, aby nie ntszczYĆ

elewacji i nie brudzic połozonychniZej okien, balkonow, loggii, ciągow pieszych.

2.opiekę nad ogolnodostępnymi terenami zielonymi sprawuj ą służby porządkowe SPÓłdzielni.

Wszelki e nasadzenia drzew i krzewów wyma gają zgody administracji osiedla.

14.1. Mieszkańcy zobowiązani są do zachowania czystości na klatkach schodowych, korYtarzach

piwnic oraz na podwórzu.



2.Niedozwolone jest wyrzucanlę przez okno jakichkolwiek śmieci, niedopałkow papierow itp.
3.Niedozwolone jest wykładanie naparapetach okien, rozsypywanie przed budynkami pozywienia
dla ptakow ze względu na powodowane przez nie zabrudzente ścian, otoczenia budynku,
chodnikow i przejśc orazubrań przechodniow. Uzytkownik lokalu nieprzestrzegający postanowień
regulaminu zostanie obciązony kosztaml czyszczenla; odnowienlazan|eczyszczonych przez ptaki
powierzchni.
4.Do muszli klozetowych nie wolno wrzucaó odpadów stałych, popiołu, śmieci, pieluch,
tekstyliow itp. W razie zapchania pionów lub lezakow kanalizacyjnych uzytkownicy mieszkań,
ktorzy spowodowali awarię mogą zostac obciążeni kosztami udrażniania kanalizacjt.

15.1.Trzepanie dywanów, odzieży ipościeli możę odbywaó się wyłącznlę w miejscach do tego

celu ptzęznaazonych 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 urządzęń domowy ch należy korzystać w sposob nte zakłocający spokoju sąsiadow
2.W godzinach od 22:00 do 6:00 obowiązuje cisza nocna.
3. Przy remontach lokali roboty budowlane (uzywanie wiertarek, pił, młotów, murowante, burzenie
itp.) nalezy wykonywać w godzinach między 8:00 a 20:00.

17.1. Z pralni i suszarni domowej może korzystać każdy uzytkownik lokalu w kolejności według
zgłoszeń. Z urządzeniami pralni należy obchodzić się z na\eżytą starannością, aby nie dopuszczac
do ich uszkodzenia.
2.W czasię prania i suszenianależy pomieszczenlaprzewietrzac aby ściany, stolarka i sufity nie
były narażonę na stałą wilgoć.
3 .Po zakończeniu prania pomiesz częnia pralni należy posprzątać a kluc z zwroclć tego samego dnia
opiekunowi pralni.

18.1. Palenie tytoniu i uzywanie ognia na klatkach schodowych i w piwnicach oraz grillowanie na

balkonach i loggiach oraz ogrodkachprzydomowych jest niędozwolonę.

19. 1.Korytarzy piwnicznych, klatek schodowych, przejść i dojść nie wolno zastawiać meblami,
opakowaniami, wózkami dziecięcymi, roweraml oraz wszelkimi innymt przedmiotami
utrudniającymi swobodne poruszanie się.W pomieszczentach wspolnego uzytku (pralnie,
suszarnie, wózkownie) nie wolno przechowywać mebli, sprzętów gospodarstwa domowego,
opakowan oraz innych przedmiotów utrudniających swobodne korzystanie z pomieszczeń, a także
wszelkich sprzętów sprzec znych z przeznaczęniem pomiesz czenla.
Z.Administracja Osiedla przeprow adza okresowe kontrole stanu przejsc, dojść i pomie szczen
wspólnego uzytku. W przypadku stwierdzęnta naruszenia postanowien pkt 1 Administracja Osiedla
organizuj e uprzątnięcie przejsc, dojść i pomieszczęn wspolnego uzytku.
3.IJprzątnięcie, o którym mowa w punkcie 2 następuje po uprzednim wezwaniu mieszkanców do
usunięcia przedmiotów zastawtąących przejścia, dojścia oraz przechowywanych w
pomiesz częntach wspólnego uzytku. Wezwanie do uprzątnięcia umieszcza się na tablicy ogłoszeń
wskazując terminuprzątnięcia nie krotszy niż7 dniltcząc od dnia wywieszenia wezwania. Wydatki
na upr zątni ęc ie ob ciążąą ko szty eksplo atacj i bud ynku.

20.1. Przebywanie psa oraz innych zwierząt w mieszkaniu nie moze zakłocac spokoju sąsiadom.

2.Psy winny być rejestrowane i posiadać w miejscu widocznym numer identyfikacyjny.
3.Psy należy wyprowadzac z lokali w kagańcu i na smyczy.
4.Właściciel (opiekun) zwierzęcia ma obowiązek natychmiastowego uprzątnięcia zanleczyszczeń
odzwierzęcych klatki schodowej, trawników, chodnikow i innych terenów Społdzielni.



21.1. Parkowanie pojazdow silnikowych dopuszczalnęjest wyłącznie w miejscach na ten cel
przeznaczonych.
Z.Zabronione jest przechowywanie pojazdów mechani cznych o napędzie spalinowym
w mieszkaniach i pomieszczęn|ach wspólnego uzytku.
3.Zabronione jest uruchamianie silników w celach kontrolnych i naprawczych oraz wymienianie
płynów samochodowych na miejscach przęznaazonych do parkowania pojazdow.
4. W przypadku zanieczyszazenia terenu Spółdzielni płynami samochodowymi uzytkownik Pojazdu
zo stani e obc iązony ko sztami o dnowie nia zanięczy szczonych p owierzchni .

22.1. Uzytkownik lokalu odpowiada zautrzymante na\eżytego stanu sanitarnego w lokalu.
W razie pojawienia się insektow ( karaluchów, pluskiew, prusaków itp.) uzytkownik zobowląZanY

jest przeprowadzic dezynsekcję, aż do momentu całkowitego ich zlikwidowania. KosztY ZwIąZanę

z dezy nsekcj a ob ciążają użytkownika lokalu.
2. SpołdzięInia organizuje dezynsekcję t deratyzację w pomieszczęntach wspólnego uzytku.

3. Na wniosek uzytkowników lokali Społdzielnia mozę zorganlzowac na ich koszt dezynsek.ję
w lokalach.

23.Dziectwinne bawić się wmiejscach do tego Wznaczonych i pod opieką osob dorosłych.
Zaniewłaściwe zachowanie się dziect: hałasowanie, brudzenie ścian, fl|szczęnie urządzeń
i instalacj i oraz niszczenię zięIęńców odpowie dzialni są opiekunowie prawni.

24. W stosuŃu do uzytkownikow lokali, ktorych zachowanie wykraQzaw sposob rażący lub
upotczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo ktorzy przez swoje
niewłaściwe zachowanie czynląkorzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspolnej
uciązliwym, Zarząd SpołdzięInt będzie stosować postanowienia statutu Spółdzielni i prawa
powszechnie obowiązującego łącznte zżądaniem w trybie procesu sprzedaży lokalu w drodze

licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

25 Regulamin wchodziw życie z dniem uchwalenla,z dniem tym traci moc uchwalony przez
Radę Nadzorc zą w dniu 29.03.1993 r REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO I ZASADY
UZYTKOWANIA LOKALI W ŁOMZYŃSKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŁOMŻY
wraz z poźniejszymi zmlal7aml

Leszek Golasrewsłi

Niniejszy regulamin został uchwalony przęz Radę Nadzorczą
Łomzyńskiej Spółdzieln i M ieszkan iowej w Łomży
w dniu 21.02.ż012r.,Uchwałą Nr ll2012,,
z póżniejszy mi zmianami z dnia l 3 . 1 l .20 | 4r ., uchwała nr l 6 l20 l 4,


