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REGULAMIN PORZA»KU DOMOWEGO 

UZYTKOW ANIA LOKALI I CZE$CI WSPOLNYCH NIERUCHOMOSCI 

w Sp61dzielni Mieszkaniowej "ZATOKA It W Braniewie '. 

I. Postanowienia ogolne 

§1. 

1. 	 Postanowienia Regulaminu majq na celu ochrontt mienia Sp6ldzielni objtttego jej zarzqdzaniem, 
zapewnienie czystosci, ladu i porzqdku w budynkach i ich otoczeniu. 

2. 	 Do przestrzegania postanowien regulaminu obowiqzani Sq wszyscy uzytkownicy lokalj 
mieszkalnych, uzytkowych i garazy bez wzglydu na tytul prawny do tych lokali, czyli 
czlonkowie, najemcy, wlasciciele oraz osoby niebydqce czlonkami Sp61dzielni lub niemajqce 
tytulu prawn ego do lokalu, a takZe osoby przebywajqce goscinnie. 

II. U regnlowania szczegolowe 

§ 2. 

1. 	 UZytkownik lokaln jest zobowi8.Jany do: 
1) 	 Uzytkowania lokalu wylqcznie zgodnie z jego przeznaczeniem, warunkami 

technicznymi uzytkowania i ochrony przecivvpozarowej, a takze wymaganiami ochrony 
srodowiska. 

2) 	 Korzystania z lokalu, budynku i jego otoczenia w zgodzie z dobrymi obyczajami 
i w spos6b nieutrudniajqcy korzystania z nieruchomosci przez inne osoby. 

3) 	 Utrzymania zamieszkiwanego przez siebie lokalu oraz innych pomieszczen przez siebie 
uzytkowanych w nalezytym stanie technicznym i sanitarnym. 

4) 	 Dolozenia wszelkiej starannosci w utrzymaniu wymaganego stanu technicznego 
pomieszczen i urzqdzen przeznaczonych do wsp61nego uzytkowania. 

5) 	 Usuwania skutk6w uszkodzen zajmowanego lokalu, pomieszczen wsp61nych lub 
urzqdzen, spowodowanych przez siebie lub osoby od niego zalezne. 

6) 	 Natychmiastowego zgloszenia w administracji Sp61dzielni zauwazonych awarii oraz 
uszkodzen instalacji i urzqdzen znajdujqcych siy w budynku lub jego otoczeniu, 
a w razie potrzeby zawiadomic r6wniez odpowiednie sluzby, takie jak: straz pozarna, 
pogotowie elektryczne, policjy itp. 

7) 	 Udostypniania lokalu sluzbom Sp61dzielni w celu wykonania obowiqzk6w 
obciqzajqcych Sp6tdzielniy lub koniecznosci usunittcia awarii i jej skutk6w. 

8) 	 Utrzymywania porzqdku i czystosci na klatce schodowej i w pomieszczeniach 
wsp6lnego uzytkowania. 

9) 	 Przestrzegania przepis6w bezpieczenstwa pozarowego, szczeg61nie podczas konserwacji 
i napraw instalacji gazO\vych i elektrycznych lokalu. 

10) 	 Usuwania gruzu po remoncie lokalu odbywa siy na koszt wlasciciela lub najemcy lokalu 
w spos6b uzgodniony z administracjq Sp6ldzielni. 

11) 	 Dbania 0 budynek, w kt6rym polozone jest jego mieszkanie, dbania 0 mie ie w p61ne 
osiedla oraz do niezakl6cania spokoju innym mieszkancom w okresie calej do 
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do 	6QQ13) 	 Zachowania ciszy nocnej od godziny rano. W tych godzinach nie nalezy 
uzywac urz'l.dzen, kt6re mog'l. tit ciszit zak16ci6: '. 
a. 	 Osoby, kt6re zawodowo trudni'l. si~ lub ucz'l. gry na instrumentach muzycznych 

glosno brzmi'l.cych, obowi¥ane S'l. do uzgodnienia z sqsiadami godzin gry lub 
dokonac wyciszenia mieszkania na wlasny koszt. 

b. 	 Zakazuje si~ glosnego odtwarzania muzyki w ciqgu calej doby. 

2. Mieszkaiicom i wszystkim utytkownikom lokali zabrania si~: 
1) Przecho\\>ywania w piwnicach, korytarzach, na balkonach i loggiach material6w 

latwopalnych, zrqcych i cuchnqcych srodk6w chemicznych, material6w wybuchowych 
oraz gazu w butlach. 

2) 	 Zastawiania przedmiotami ciqg6w komunikacyjnych (korytarzy, klatek schodowych) 
oraz pomieszczen przeznaczonych do wsp61nego uzytkowania. 

3) 	 Wyrzucania przez okna przedmiot6w, smieci i niedopalk6w papieros6w. 

4) 	 Niszczenia scian wewnc;:trznych budynku, elewacji lub pokrycia dachowego. 

5) 	 Trzepania przez otwarte okna ina balkonach chodnik6w i dywan6w. 

6) 	 Uzytkowania instalacji kanalizacyjnej niezgodnie zjej przeznaczeniem. 

7) 	 Umieszczania skrzynek i donic kwiatowych na ze\vnc;:trznych parapetach okien oraz 
obrysem balustrad balkonoVvych z Vvylqczeniem przystosowanym do tego zamocowan. 

8) 	 Zanieczyszczania czc;:sci wsp61nych budynku i osiedli, uszkadzania koszy na smieci, 
niszczenia zieleni, pisania i malowania na scianach. 

9) 	 Wysypywania gruzu z prowadzonych prac remontowych w mieszkaniu do pojemnik6w 
na smieci. 

10) 	 Spozywania alkoholu i palenia tytoniu na klatkach schodowych, w piwnicach i innych 
pomieszczeniach og61nego uzytku. 

11) 	 Hodowli kr61ik6w, golc;:bi, kur, kaczek, gc;:si i innego ptactwa domowego oraz 
dokarmiania ptak6w w poblizu budynk6w mieszkalnych, na parapetach i na balkonach. 

12) 	 Trzymania na balkonach zwierzqt powodujqcych zak16canie spokoju oraz powodujqcych 
zabrudzanie elewacji, parapet6w okien i balkon6w innych mieszkanc6w. 

13) 	 Zakladania gniazd poboru prqdu elektrycznego na wlasny uzytek w pomieszczeniach 
piwnicznych oraz podhwzania lod6wek, zamrazarek, pralek, grzejnik6w eJektrycznych 
i elektronarzc;:dzi. 

14) 	 Dokonywania bez zgody administracji Sp6ldzielni zmian w obrc;:bie mieszkania 
polegajqcych na: stawianiu nowych scian, wyburzaniu istniejqcych, przebudowie 
balkon6w. 

15) 	 lnstalowania anten zewnc;:trznych i urz'l.dzeil na dachu budynku lub elewacji bez 
pisemnej zgody Sp61dzielni. 

16) 	 Samodzielnego ingerowania w konstrukcjlt instalacji elektrycznych, cent alnego 
ogrzewania, wody uzytkowej i innych w mieszkaniach bez zgody Sp6ldzieln 
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17) 	 Zabudowy instalacji okreslonych w podpunkcie 16) w sposob trwaly. W przypadku 
koniecznosci dostania si~ do zabudowanych instalacji, koszty zwi'tzane z demontazem 
zabudowy ponosi uzytkownik lokalu. 

3. 	 Dis zgodnego wsp6liycia mie8zkancow budynlm i oiiedl9 od wizydlrieh uZytkownilr6w 
lokali wymaga si~, aby: '
1) 	 Dzieci bawily si~ w miejscach do tego celu przeznaczonych. 

Za niewlasciwe zachowanie dzieci oraz szkody '\\ryrz'tdzone przez dzieci odpowiedzialni 
S't rodzice lub opiekunowie prawni w oparciu 0 Art. 427 Kodeksu cywilnego i Art. 105 
Kodeksu wykroczen. 

2) 	 Parkowanie samochodow, motocykli, motorowerow odbywalo si~ wyl'tcznie 
w miejscach wyznaczonych oraz tarn, gdzie nie utrudnia to przejsc dla pieszych, ruchu 
pojazdow, ze szczegolnym uwzgl~dnieniem dojazdu pojazdow uprzywilejowanych. 

3) 	 Nie parkowae wszelkiego rodzaju przyczep, wrakow samochodow i innych rzeczy na 
parkingach i miejscach postojowych, a takze w miejscach wspolnego uzytkowania. 

4) 	 Uzytkownicy miejsc postojO\vych i parkingow, utrzymywali w tych miejscach 
wymaganq czystose i porz'tdek. Zabrania si~ mycia pojazdow mechanicznych 
i powazniejszych ich napraw na parkingach. 

5) 	 Sporty druzynowe, gra w pilk~ mozliwe s't do uprawiania na terenie osiedla w miejscu 
do tego przeznaczonym i nie moze bye uci'tzliwe dla mieszkancow ani powodowae 
niszczenia mienia wspolnego. 

6) 	 Trzepanie dywanow moglo odbywae si~ w dni powszednie w miejscach do tego 
przeznaczonych, w godz. od 800 do 2000 

• 

7) 	 W streiie zamieszkania pieszy mogl korzystae z calej szerokosci drogi i miee 
pierwszenstwo przed pojazdem. 

4. Od wlascicieli psow i zwierzat domowych wymaga sif przestrzegania nastfpujao-ch 
zasad: 
1) Trzymanie w mieszkaniach psow, kotow i innych zwierz'tt nie moze zagrazae zdrowiu 

mieszkanc6w i me moze zakl6cac im spokoju. Wlasciciele tych zwierz'tt winni 
zagwarantowac im odpowiedni,!: opiek~ przestrzegac wymog6w sanitarno
porz,!:dkowych. 

2) 	 W przypadku uci'tzliwego dla mieszkancow zachowania zwierzqt w mieszkaniu lub 
otoczeniu, na wniosek wi~kszosci mieszkaiic6w danej klatki (budynku), administracja 
Spoldzielni jest zobowi'tzana w trybie administracyjnym do spowodowania ich 
usuni~cia. 

3) 	 Psy nalezy wyprowadzac na smyczy i w kagancu. Zabrania si~ wyprowadzania psow do 
piaskownic, na place zabaw, boiska sportowe i tereny zielone przylegaj,!:ce bezposrednio 
do budynk6w mieszkalnych. 

4) 	 Wyprowadzaj'!:cy psy rna obowi,!:zek usuwania zanieczyszczen spowodowanych przez 
nie w budynku i w jego otoczeniu. '0. 

5) 	 Wlasciciele zwierz'!:t domo'\\rych ponosz'!: peln,!: odpowiedzialnosc za szkody 
wyrzqdzone przez nie w budynku i w jego otoczeniu. 
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W zakresie praw i obowil,\zk6w dotycz'lcych utrzymania zwierz'lt domowych obowi'lzuj'l przepisy 
prawa miejscowego uchwalonego przez Samorz'ld Gminy wlasciwej dla miejsca polozenia 
budynku. 

5. 	 Sytuacje szczegiilne: 
1) 	 W razie awarii wywolujqcej szkod« lub zagrazajctcej bezposrednio powstaniu szkody, 

osoba korzystajctca z lokalu, obowictzana jest niezwlocznie udostltpnic 1akal, celem 
usunil(cia awarii. Jezeli lokator jest nieobecny lub odmawia udostl(pnienia lokalu, 
Sp6ldzielnia rna prawo wejsc do lokalu w obecnosci funkcjonariusza policji, a gdy 
\vymaga to pomocy strazy pozarnej - takze przy j ej udziale. 

2) 	 Za sytuacjl(, wymienionct w pkt 1, uwaza sil( r6wniez odmowl( udost~pnienia lokalu 
w celu dokonania przeglqdu Ufzctdzeil zwictzanych z uzywaniem gazu, w tym 
przeglctdow kominiarskich. W tym przypadku, wejscie do lokalu w asyscie 
funkcjonariusza policji moze nastqpic po dwukrotnym wyznaczeniu terminu 
udostl(pnienia lokalu. 

3) 	 .Tezeli otwarcie lokalu nastqpito pod nieobecnosc pelnoletniej osoby z niego 
korzystajctcej, Sp6ldzielnia zobowictzana jest zabezpieczyc lokal do czasu przybycia tej 
osoby. Z czynnosci tych sporzqdza si~ protok6t. 

4) 	 Po wczesniejszym uzgodnieniu terminu, osoba korzystajqca z lokalu, powinna 
udost~pnic Sp6ldzielni lokal w celu: 
a. 	 Dokonania okresowego przeglctdu, a w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach 

rowniez doraznego przeglctdu stanu wyposazenia technicznego lokalu oraz 
ustalenia zakresu niezb~dnych prac i ich wykonania. 

b. 	 Wykonanie koniecznych rob6t zwictzanych z przebudowctluh moderniz~~cjct. 

5) Za uzgodnienie terminu zwictzanego z czynnosciami wymienionymi w pkt 4a), uwaza 
sil( nie zgloszenie sprzeciwu przez uprawnionego do lokalu, po wywieszeniu na klatce 
schodowej (tablicy ogloszen) ogloszenia 0 terminie wykonywania przegictd6w. 

• 
III. Postsnowienis koncowe 


§ 3 . 


1) 	 Nieprzestrzeganie postanowien niniejszego regulaminu moze stano wi 6 podstaw't do 
wykluczenia czlonka ze Sp6ldzielni, zgodnie z § 19 Statutu Sp6ldzielni, rozwictzanie umowy 
na,imu lub kierowanie do organ6w wlasciwych w sprawach wykroczen. 

2) 	 Pozostale prawa i obowictzki uzytkownik6w lokali okresla Statut Sp6ldzielni oraz inne 
regulaminy SM "Zatoka" w Braniewie. 

3) 	 Trese jednolita Regulaminu zostala uchwalona przez Rad~ Nadzorczct Sp61dzielni 
Mieszkaniowej "Zatoka" w Braniewie w dniu 23 wrzdnia 2013 roku i stanowi zalqcznik do 
Uchwaty Rady Nadzorczej Nr 12013. 
a. 	 Traci moc Trese Regulaminu porzctdku domowego z dnia 21 lutego 2011 roku 

uchwalonego U chwalct Rady Nadzorczej Nr 9/2011. 

4) 	 Regulamin wchodzi w zycie z dniem uchwalenia. 

ARZ 
--~g~~----
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