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§1

Do obowiązków mieszkańców naleĘ: '

1. UĄrtkowanie lokalu mieszkalnego zgodnie z jego przeznaczeniem.
ż. Dbałośó o należrytąkonserwację, czystośó i estetykę zajmowanego mieszkania.
3. Przestrzeganie cązstoŚci na klatkach schodowych,korytarzach, piwnicach i innych pomieszczeniach

wspólnego ufiku oraz na zewnątz budynku.
Segregacja odpadów zgodnie zinformacjąprzekazanąprzez Spółdzielnię, zgodnie z opisem i
kolorem kontenera. Wynoszenie odpadków domowych i śmieci nietypowych w miejsca na ten cel
przeznaczone. W prrypadku rozsypania śmieci, rozlutia płynu lub spowodowania innego
zabrudzeniapomieszczeń wspólnego użrytklposprzątanie tych miejsc. Śmieci wielkogabarytowe
naleĘ składaó nie wcześniej niż dwa dni przed terminęm ich wywożenia, zgodnie z
harmonogramem podanym na klatkach schodowych.
Trzepanie dywanów, chodników, odzieĘ itp. w wyznaczonych miejscach
i w godz, od 8o" -l l00 i 16oo -I8"" zwyjątkiem niedziel i świąt.
Podlewanie kwiatów w sposób nie powoduj ący zalewania balkonów i okien poniżej i elewacji
budynku.
Utrzymanie kolorystyki balkonów, loggii oraz zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowćj , zgodnie z
kolorystyką przłjętą dla budynku.
Przestrzeganie ciszy nocnej w godz. odżż"" -6""
a) Parkowanie poj azdów w miej scach do tego oznaczonych i przestrzeganie oznakowań i informacj i
umieszczonych na tablicach informacyjnych.
b) Dbanie o stan techniczny samochodów pozostawionych na parkingu. Właściciele samochodu
zanieczyszczającego parking wyciekami olejów i pĘnów będą obciążeni kosźami usunięcia
zanieczyszczeń.

10. Informowanie Administracji osiedla o wszystkich stwierdzonych uszkodzeniach lub wadach w
funkcj onow aniu wządzeń i instalacj i.

§2 ł

Niedozrvolone jest:
1. Manipulowanie w tablicach rozdzielczych prądu elektrycznego, zaworach centralnego ogrzewania i

gazowych orazw instalacjach znajdujących się w budynku.
2. Składowanie jakichkolwiek przedmiotów w suszarniach, sĘchach, na podestach klatek

schodowych, w kor5,tarzach piwnicznych i innych przejściach.
3. Dokonywanie wszelkich przeróbek w mieszkaniach np.: przebudowa ścianek działowych, balkonów,

lo ggi i, zakładania W at b ez zgo dy Adm in i stracj i.
4. Wykonywanie wszelkich prac remontowych i naprawczych zakłocających spokój innym

mieszkańcompoprzęzkfucie, wiercenie iĘ. w godzinach od 2000 - 800 orazw niedziele i święta.
5. Używanie wszystkich urządzeń o napędzie mechanicznym zal<łócających ciszę

w godz,20oo- 8oo orazw niedziele i święta.
6. Niszczenie drzew, krzewów i zieleńców przezludzi i rwierzęta.
7. Palenie §toniu i spoĄ.wanie alkoholu na klatkach schodowych i w innych pomieszczeniach

wspólnego uzytku.
8. parkowanie zwłączonym silnikiem. 

§3

W mieszkaniach wolno trzymaó psy, ko§ pod waruńkiem, że zwierzętate nie zagrużają zdrowiu
oraznie zakŁocająspokoju, a ich właściciele zobowiązani są do uśuwaniazanieczyszczenia
spowodowanego przez rwierzę na klatce schodowej budynku lub w innych pomieszczeniach
wspólnego uĄrtku.
Poza obręb mieszkania psy należy wyprowadzać na smyczy i w kagańcu.Każdorazowo posiadacz
psa lub innego rwierzęciawinien sprawować bezpośrednią kontrolę nad jego zachowaniem.
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§4

Zakładanie anten radiowych i telewizyjnych jest dozwolone tylko na elewacji budynku zazgodą
Administracji i tylko przez osoby fachowo do tego przygotowane.
Zabrania się montażu anten radiowych i telewiąyjnych na dachu budynku.
Zabrania się montazu wyrzutni klimatyzacji na elewacji budynku. Montaz taki jest mozliwy na
balkonach zazgodą administracji Spółdzielni. Skropliny zklimaĘzatora nie mogą byó
odprowadzone na zewnątrz i zabrudzać elewacji.

l.

§5

Warunkiem zgodnego współzycia mieszkańców jest wzajemna wspóĘraca inie za&ocanie sobie
spokoju.
Dzieci powinny bawić się w miejscach na ten cel przeznaczonych. Za niewłaściwe zachowanie się
dzieci jak: hałasowanie, zabawa i przesiadl.wanie na klatkach schodowych i pomieszczeniach
wspólnego uĄtku, niszczenie, brudzenie ścian, niszczenie.zieleni odpowiedzialni są rodzice lub ich
prawni opiekunowie.
Zabrania się głośnego sfuchania mlzyki, rwłaszczaprzy otwatĘch oknach , zaghlszającej spokój
mieszkańcom.

§6

W stosunku do winnych naruszaniatych przepisów administrator nieruchomości zastrzega sobie
prawo wyc iągnięc ia konsekwencj i przewid ziany ch kodeksem wykroczeń.

§7

Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni nr l2l2020 z dnia
31 .0"I .2020 roku i obowiązuje od dnia 01,08.2020 roku. Zobowiązuje się Zarząd do uchylenia Regulaminu
Porządku Domowego z dnia 3I .07 .ż0l9 roku zatwierdzonego uchwałą nr 1 08/3 1120|9 przez Zarząd z dniem
31.07.2020 roku.
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