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I. Postanowienia ogólne

$1

Podstawą prawną opracowania regulaminu są przepisy:

- $ 139 Statutu Spółdzielni wzwiązkuzart.8 ustawy zdnia]-5.12.2OO0r.
o społdzielniach mieszkaniowych (Dz.U . z 2003 r' Nr 1 19, poz. 1716
zpoŻn. zm.').

$2

Postanowienia regulaminu mają na celu stworzenie zasad służących ochronie
nieruchomości i wspólnego nrienia Spółdzielni i jej członków oraz zapewnieniu
czystości. ładu i porządku w budynkach i ich otoczeniu' atakŻe stworzenia warunków
zgodnego współzycia mieszkańców.

$3

Llzytkownik lokalu mieszkalnego (tj. członek społdzielni, najemca, właściciel) jest
odpowiedztalny za przestrzeganie postanowień niniejSzego regulaminu osobiście i przez
wszystkie osoby w-spolnie z nim użytkujące lokal, stale czy cZaSoWo' a nawet w nim
chwi lowo przebywaj ące.

II. Zasoby mieszkaniowe - obowiązki Spółdzielni

s4

Spółdzielnia obowiązana jest dbać:

a/ o stalr teclrniczrry budynków l urządzen stanowiących ich trwałe wyposażenie;
b/ o porządek i czystość w pomieszczeniach wspólnego uzy'tkowania budynków

mieszkalnych takich jak: windy, klatki schodowe, suszarnie i piwnice
(rv częŚciach które nie są ogrodzone przezmieszkańców), a takze w otoczeniu
budynków.

$s

Spółdzielnia obowiązana jest ponadto:

1/ zapewnić Wyposazenie budynkow w przewidziany Prawem Budowlanym
sprzęt przec iwpozaro\Ąry,
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2l oznacz1-c btrd1'r-rki. lokale i pomieszczeniazna1dujące się w zasobach
Spółdzielni przez umieszczenie na tych obiektach odpowiednich tabliczek
irrtbrmacyjnycl-r i numerów porządkowych.

3/ zapervrlić nlieszkańcom dogodne i bezpieczne dojście do domów
szczegoltrie w' rł'arunkach zimowych,

4 l zapewnić oświetlenie klatek schodowych, korytarzy, numerów budynków,
pomieszczen'przeznaczonych do wspólnego uzytku, ulic oraz terenów
r,vokół birdyrrk o r.l'.

III. Zasoby mieszkaniowe- obowiązki użytkowników lokali mieszkalnyeh

$6

1. Lokal n-rieszkalny rr-roze być uzywany wyłącznie na cele określone w aktach
tworzących tytttł prarłrr'v do lokalu.

2. Członek Społdzielni lub zamieszkałe z nim inne osoby mogąprowadzió działalnosc
go spodarczą rł' l okal ti rn i eszk al nym j edynie za zgo dą Zarządu Spółdzielni.

$7

PorvinnoŚcią kazdego uzytkownika lokalu jest natychmiastowe zgłoszente w Dziale
Techn ic ztlo- Eksplo atacyj nym ( D. T-E) Spółdzie lni zauw aŻonych awarii oraz
uszkodzeń instalacji i urządzen znajdujących się w budynku lub jego otoczeniu.

$8

1. Wszelkie przebuclorłl' i modernizacje w lokalach - szczegolnie dotyczące instalacji
c.o.. r'vodnej. elektrl,cznei i gazowej - oraz zmiany konstrukcyjne (stawianie lub
rozbieruinie ścianek działowych). mogą być dokonywane jedynie za pisemnązgodą
Z'arządv Społdzielni i przy zachowaniu przepisów Prawa Budowlanego.

2. Z'abtania się dokon1''ił,ania jakichkolwiek zmian w częściach zewnętrznych budynku'
lv t.vm dot1,czących kształtu. wielkoŚci oraz kolorystyki balkonów i okien.
Wszelkie odstępstwa od powyzszej zasady wymagać będąpisemnych decyzji
właścirł'.vch orgatlórv adrllirlistracji publicznej i Zarządu Spółdzielni.

3 . Zabranla się dokorryrł ania samowolny ch zmian w otoczeniu budynkow mieszkalnych,
a szczególnie rł,zttoszenia ogrodzeń, płotków, altanek, ławeczek oraz sadzęnta drzew,
krzew-órv i irrn5,'ch roś1in bez pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni.
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1. Zabranla się uą.waniaurządzeń elektrycznych i innych powodującychzakłócenia w
odbiorze programll radiowego i telewizyjnego.

2. Zakładanie anten radiorł'ych. telewizyjnych i satelitarnych jest dozwolone tylko za
zgodą Spółdzielni. Instalację mogą (po uzyskaniu zgody) wykonywac jedynie osoby
do tego uprarłł'lione. Instalow-anie w/w vządzen na dachu budynku jest zabronione.

3. Samolł'olne wchodzenie na dachy budynków jest zabronione.

,ł. Instalorł'anie ośrł'ietierria elektrr..n.*o w pomiesz czentachpiwnicznych bez pisemnej
zgod.v Spółdziel ni i est zabronione.

s10

l. Wszelkie aw'arie r-ralezy' zgłaszac do D.T-E Spółdzielni telefonicznie lub osobiście.
W godzinach popołudniowych i nocnych dyzury pełni pogotowie lokatorskie
Spółdzielni. ktorego zadaniem jest zabezpieczenie przed skutkami awarii, usuwanej
następnie prz;- pełnej obsadzie konserwatorskiej w godzinach pracy Społdzielni.

2. W przypadktr stlł'ierdzenia ulatniania się gazu, naleŻy natychmiast zawtadomić D.T-E
Spółdzielni ltrb pogotor'vie lokatorskie Spółdzielni, a gdy nie jest to moŻliwe,
Pogotorvie Gazolł'e - Gazowni.

$11

1' W celach oszczędnoŚciowych nie nalezy pozostawiac zapalonych świateł w
korytarzach. lł'ózkarniach" suszarniach i piwnicach.

2. Nie 'nł,olno blokorvać rłyłączników oświetlenia klatek schodowych (zapałki, patyki,
drut. itp.). borviern powoduje to awarie automatów oruz straty energii elektrycznej.

s12

1. Uzytkownic-v rnieszkań i innych lokali w zasobach Spółdzielni zobowiązani są do
zapew'n ieni a upowazni onym pracownikom Spółdzielni, a także działającym na
zlecenie Spółćlzielni pracownikom firm specjalistycznych, swobodnego dostępu do
uzytkowanvch przez niclr mieszkań lub innych lokali w celu usunięcia awarii,
dokonarria niezbędn-l-clr napraw urządzen technicznych i instalacji oruz dokonyłvania
korrtroii stanu tecłrnicznego tych utządzeń i instalacji - jak tego wymagają przepisy
Prarł'a Rudorvlanego.

2. Dla zapervnienia realizacji porł,yższego obowiązku uŹ1.tkownicy mieszkań i innych
lokali zclbowiązani są do powiadamiania D.T-E Spółdzielni o przewidywanych
dłuzszych trieobectlościach w 1okalach i wskazanie osób lokalami tymi opiekujących
się (z podaniem danvch personalnych opiekunów i sposobu szybkiego z nimi
hontaktu).



IV.
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Mieszkańcy donlów' w- których zainstalow'ane Są dŹwigi osobowe oraz inniuzytkownicy
dŹwigórł'zoborł'iązani są prz1'korzystaniu z nich do zachowywania zasadbezpieczeń-
StWa i dbatości o estet-vkę kabin dzwigowychwrazzlchotoczeniem, u- rr"rlgólności
do przestrzegania następttjących wskazań:

1/ Nie w'olno otrł'ierać drzw-i szybu dzwigów w momencie gdy kabina znajduje się
na innym poziomie.

2i Nie należy'zanlykać drzwi szybu używając siły. ,.Siłowe'' zamykanie drzwi
pou-oduje niszczenie samozamykaczy i styków.

3/ Podczas jazd!'dzwigiem nie wolno skakać lub huŚtać kabiną.
4l Dzieci do Iat dwunastu powinrry jeździĆ dŹwigiem tylko podopiekąosób

starszy ch.

-5/ Nie rł'olno przeciĘac dŹw'igu ponad obciązenie dopuszczalne. Zabrania się
przewozenia c1zw'igienr mebli oraz przedmiotów, które wskutek wagi lub
kształtu nlogą spowodowaĆ zniszczenie podłogi i ścian kabiny.

6/ W kabinie nalezy zachować czystość, nie wolno palić papie.osów, nię
zostarł'iać roZS.\panych śmieci, nie zalewać podłogi.

7i osob1 liorz1sta.iąc e z dŹw'igow osobowych powinny zapoznac się z instrukcją
umieszczoną w kabinie dŹwigu.

8/ o rł'szelkie.i niedokładności w działaniu dŹwigu naleŻy bezzwŁocznie
zawiadonrić D.T-E Spółdzielni lub Pogotowie Dzwigowe.

$14

Prace związane z utrz1'maniem czystości i porządku w pomies zczeniachogólnych
btrdyrrkórł oraz \\'ich otoczeniu. wykonujązatrudnieni w Spółd zięInipru.i*.'i.y -
- gospodarze domów. Do ich obowiązków nalezy - ,r"r"gblności:

l/ Codzierule sprzątanie nieczystoŚci z części budyŃów przeznaczonych do
wspólrrego uz1,tku mieszkańców jak:

- klatki schodowe,
- kor1'tarze (lv częściach, które nie są ogrodzone przęZmieszkańców),
- kabiny dzwigowe.
- ptrnl icszczellia zsl por,t e

oraz Z terenórł przyległych do budyr-rków (zieleńce. drogi, chodniki, dojścia,
place l.



2/ .Tednokrotne m'vcie w tygodniu klatek schodowych, kabin dźwigowych,
drzw'i pomieszczeń zsypowych i ich dezynfekcja.

3l Raz w miesiącl"r sprzątanie suszarni tkorytarzy piwnicznych.

'łl Drł'a razy W roku mycie okien' lamperii i balustrad klatek schodowych
(wiosna. .iesień).

5/ Pielęgrrac.ja zieleńców i kwietników.

6/ W okresie zimorłym w celu zapobiegania skutkom gołoledzi codzienne
zgarnianie śniegu i lodu oIaZ posypywanie materiałami szorstkimi (piasek)
chodników. do.iść. dróg i dojazdów. W ruzie potrzeby takŻe w dni wolne
od pracy.

7l Bieżące informor'vanie D.T-E o wszelkich brakach i usterkach w funkcjono-
rvaniu obiektów l utządzen technicznych.

$ls

1. Do obowiązkór,v Irlieszkańców nalezy utrzynrywanie mieszkania i innych przydzielo-
rlyclr im ponrieszczeń w rraleŻytym stanie czystości i higieny oraz zachow1r,vanie
czystości klateli sclrodowych i otoczenia budynku.

2. tJż1tkownik mieszkania obowiązany jest do odnawiania mieszkaniaprzynajmniej
raz na 5 lat. odnowienie polega na malowaniu (tapetowaniu) Ścian, sufitów wraz
z usunięciem uszkodzeri tyrrku oraz malowaniu olejnym lub lakierowanilu drzwi,
drewnianych okien" podłóg. rur grzejników, itp.

s16

1 . Wszelkie ttszkodzetlia r.ł' budynku mieszkalnym obciązają użytkownika lokalu , jeŻeli
powstały z.jego r,viny. lrrb osób znimprzebywających stale czy czasowo.

2. Za wszelkie szkody wyrządzone sąsiadom na skutek zantedban lub z winy osób
zamieszkał-vclr (np. zalanie - awaria pralki, niedomknięty zawot czetpa\ny, zapchanie
o dpływ11). pełną odporł'i edzi al noŚć materialną ponosi uż1'tkownik lokalu.
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1. Wszyscy mieszkańcy powinni dbać o zachowanie czystoŚci na klatkach schodowych,
w korytarzach. piw'nicaclr i pomieszczentachwspólnie uzy'tkowanych oraz na
zew n ątr z b lr dyrrkólł..

2. Nie wolno wyrzucać przez okno i balkony Żadnych śmieci, niedopałkow papierosów
i inrrych przednriotów. wykładać na parapety okien pozywienia dla ptactwa ze względu
na brudzenie ptzez r'rie ścian donrów i chodników.

3' W przypadku rozs1'pania wynoszonych śmieci lub rozlania płynów, mieszkaniec
o b o wi ązany j e s t d o upo rząd k ow ania zanieczy szczony ch mi ej s c.

4. Srnieci tzr.ł'. gabaryton'e. które wJwozone są w pierw sząi trzeciąśrodę miesiąca,
nalez'v w-vstawiać najlvyżej na dwa dni przed terminem ich wywozu. Z uwagina brak
odpow'iedniego miejsca na składowanie tego rodzaju śmieci - wystawianie ich poza
podanyln terntinem -iest zabronione.

s18

1 . Trzepanie d1'w-anów. chodrrikór,v, itp. moze się odbywac wyŁącznie w miejscach na
ten cel przeznaczonych w godzinach od 8oo do 20oo. Nie wolno czynności trzepania
i czv szczenia przeprou, adzac na balkonach, klatkach schodowy ch i z okien.

2 . Dla zab ezpi e cze n i a lł'.vpo c zynku m i e szkańc ó w, zabr ania si ę trzep ani a cho dników
i dywanów w niedzielę w święta.

$le

1. Podlewarrie kwiatów lla balkonach powinno odbywać się z umiarem, tak aby woda nie
ściel<ała po ścianaclr zerł'nętrznych, nie niszczyła elewacji otaz nie brudziŁa połoŻo-
rrych nizej okien i ballionórł,.

2. Instalowanie skrzynek kwiatowy'ch na balkonach winno być dokonywane w taki
sposób. by nie stwarzało to zagtoŻenia dla osób znajdujących się w pobliżu budynku.

3. Instalowanie skrzvnek krviatowych na parapetach okiennych pozabalkonami jest
zabroirione.

$20

1 . Suszenie bielizny na trawnikach i terenach zielonych jest zabronione.

2. W suszarniach nie wolno przechowywać i skład owac żadnych przedmiotów - służy
ona wyłączrrie do suszetria bielizny.

3 ' Zabrania się instalolvania urząd zen do suszenia bielizny i odzteŻy na zewnsrz okien
i balkonów.



VI. Bezpieczeństwo pożarowe
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1 . W razie wybuclrr"r pozaru, bez względu na jego rozmlar, naleŻy natychmiast
zawiaclomi c StraŻ P oŻarnąi Spółdzielnię.
Fałszyu'e i nformowalrie podlega karze.

2. Dla zabezpieczetria srł'obodnego poruszania się nie wolno zastawiackor1Ąarzy
i przejść pirvrriczlrych lneblami. wózkami' rowerami, opakowaniami, itp.

3. W pir'vnicach Ilie rvoltro przeclrowywać materiałów łatwopalnych, wybuchowych
i cuchnącyclr.

4. Palenie papierosórv i uŻ\'wanie otwartego ognia na klatkach schodowych i piwnicach
jest zabronione.

5. Na terellie bud1'rrkór,v i w ich otoczeniu nie wolno uŻywac petard, rakiet i innych
przedmiotór,v pirotechnicznych.

6. W otoczeniu budynków' rnieszkalnych - w tym takŻę naterenie pobliskiego lasu
zabrania się palerria śmieci i innych przedmiotów otazrozpalanie ognisk, czy
uzywanie gril1órł'. Zabrania się równieŻ rczpalania i uzywania grillow na balkonach.

7. Wszyscy mieszkańcy' zobowiązani są do dbałości o pełną sprawnoŚć urządzen
elektryczrrych rł'uŹytkowanych przez nich mieszkaniach, pomieszczeniach przynaleŻ-
nych i garaŻach dla zapobiezenia ewentualnych zwarć, czy innych awarii grozących
powstallient pozal'u.

VII.

Wszyscy nrieszkaricy zasobów Spółdzielni zobowiązani są do kulturalnego
zaclrowyrł-arria się w r-lliejscu zamieszkania oraz dbałości o wzajemne poszanowanie
potrzeby spoko.iu i odpoczynku współmieszkańców.

s22

1. Dzieci powinriy barł'ić się w miejscach do tego celu przeznaczonych. Należy przestrze-
gać, ab1'dzieci nie bar,r,'iłv się obok śmietników, na klatkach schodowych i korytarzach
piwniczllych. Za nieu'łaściwe zachowanie się dzieci - jak brudzenie Ścian' hałaso-
wanie. niszczenie vrządzeń i instalacji w budynkach oraz ntszczenie zieleni i dewastacji
placów' zabarł. - odpowied zialni są rodzice.
Ko szt1'' zlł- l ązane z u su w.ani e m d e wastacj i po kryw aj ą t o dzice.
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2. W zasobach mieszkaniowych Spółdzielni obowiąuje cisza nocna pomiędzy
godzinami Ż2oo, a 600. W tym czasje zabtania się w szczególności przeprowad zania
prac remontowych' uzywania głośnego sprzętu gospodarstwa domowego) czy głośnego
korzystania ze sprzęttt radiowo-telewizyjnego.
Korzystanie z elektrolnrzędzt, głośnych urządzeńmechanicznych, wykonywanie
głośnych prac remontowych powinno się końc^zyć nie pózni ej niz,jail o godz. t900w
dniach od porriedziałku do piątku, o godz. 14UU w soboty, a w niedzielę powyzsze
działanla sązakazane.

3. Zanteczyszczenia porł'stałe na klatce schodowej w trakcie remontu mieszkania
ptzezjego uzytkownika muSZą być kazdorazowo usunięte.

$23

1. Place zaballł plzeznaczone są wyłącznie do zabaw dzieci.

2. Zabranta się korzystania z placow zabaw w sposób sptzeczny z ichptzeznaczeniem,
a W Szczególności zabranla się na terenie placów zabaw:

_ rłyprowadzania psów.
- palenia papi ero sów, bądż pozostawiania niedopałków papiero sów'
- Spozy\Ą.ania napoj ów alkoholowych,
- niszczenia urządzen placów zabaw i zieleni placów i ich otoczenia,
- niekulturaln'vch zaclrowań dzieci, młodzieŻy i dorosłych na teręnie placów

zabarł, ltrb ich bezpoŚredniego sąsiedztwa.

3. Uzywanie pojazdów-mechanicznych i rowerów w poblizu placów zabaw wymaga
zachorł,ania szczegó1nej ostrozności.

4. Po godz. 22oo zuwagi na ciszę nocną zabraniasię korzystaniazplacu zabaw.

5. Zasad1, określone w ustępaclr 1 - 3 muszą byc bezwzględnie stosowane dla
zapewnienia dzieciont bezpiecznego i zdrowego wypoczynku, a wszelkie zachowania
SpIZecZne z tymt zasadalni powinny byc zgłaszane w Spółdzielni.

s24

l. Trzymanie w nrieszkaniaclr psów. kotów i innych zwieruąt jest dopuszczalne' o ile
zwierzęta te nie zagraŻa1ązdrowiu oraznie zakłócająspokoju, a ich posiadacze są
w stanie zagrł'arantow'ać im odpowiednią opiekę i przestrzegaĆ wymogów
s ani t arn o -p orządko wyc h'

2. Zabrania się trzymania i karmienia kotów w pomieszczeniach ogólnodostępnych, jak:
piwnice. suszarnie. korl.tarze, klatki schodowe, itp.

3. Psy naleŹy wyprowadzać na smyc zy i w kagańcach poza obręb domu, ze względu na
mozliwość zanieczyszczenia terenu przydomowego oraznabezpieczeństwo innych
osób.
Ze względrt na szkody dokonywane przezpsy w zieleni i krzewach, Spuszczanie ich
ze smyczy jest niedopuszczalne.
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4. Zawszystkie szkody spowodowane przezpsy w budynkach i ich otoczeniu, a
zwłaszcza na terenach zielonyclr - odpowiadają materialnie ich posiadacze.

5. osoby posiadające psy lub koty obowiązane sądo usuwaniazanięczyszczen
sp owo do wanych pI zez p o s i adane pr zęz nich zwier zęta.

6. Ze względu na bezpleczeństwo mieszkańców, osoby posiadające psy lub koty
obowiązane są bezwzględnie ptzestrzegaó przepisów dotyczących zasad'postępo-
wania rł.razie wystąpienia choroby zakaŹnej zwierząt.

7 . o kaŻd5'm prz5'padku choroby zakaźnej psa lub kota, albo o jej podejrzeniuna1eŻy
nlezwłocznie zawiadomić właściwą Stację Sanitarno-Epidemiologicznąi Społdzielnię.

8. W zasobach n'rieszkaniowych Spółdzielni zabrania się hodowli zwierzątuz1tkowych
oraz zwierzs' egzotycznych mogących stanowlc zagtoŻenie dla ludzi lub zwierz$.

s2s

1. Parkowanie motocykli i samochodow jest dopuszczalne w sposób zgodny z przeplsami
Prawa o Ruchu Drogorł1'm.
Uruchatnianie silników w celach kontrolnych lub naprawczychw godzinach
poranny'ch. wieczornych i nocnych jest zabronione.

2. Motocykli, skuterów. motorowerów i rowerów nie wolno przechowywaó naklatkach
schodowych ani w korytarzach piwnic.

3. Zabrania się jeżdzenia wszelkimi pojazdami mechanic znymi i rowerami po
chodnikach. ciągach dla pieszych, terenach zielonych i skarpach.

VIII. Postanowienia końcowe

$26

Wszelkie reklamy i szyldy na terenie osiedla mogą byó instalowane po uprzednim
otrzymaniu zgody Zarządu Spółdzielni.

s27

Uz1'tkownicy mieszkań zobowiązani są do przestrzegania przepisów meldunkowych.

$28

Spółdzielnia zobor.viązana jest do informowania mieszkańców o biezącychvłydarzeniach,
np. terminach usunięcia awarii. przeglądów budynków, itp. W tym celuna kazdejklatce
schodowe.j budynku zna.iduje się tablica informacyjna. Niedopuszczalnęjest przyklejanie
ogłoszeń i informacji do ścian i drzwi wejściowych budynku oraz windy.
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s2e

W stosunku do uzy'tkowrrików lokali nie przestrzegających postanowień niniejszego
regulaminu - Zarząd Spółdzielni może stosowaó upomnienia.W szczególnych
ptzy p adkach w r azie up orczywe go i zło śliwe go przekro czenia po stanowień niniej sze go
regulaminu - Zarząd Spółdzielni moŻe składaó wniosek do Rady Nadzorczej Spółdzielni
o wykluczenie członka ze Spółdzielni.

Regulamirr niniejszy uchwalony zostałprzezRadę NadzorcząSpółdzielni Mieszkaniowej
im. J.I.Kraszewskiego w Sopocie Uchwała Nr 2412003 z dnia02.10.2003 r.
i ztym dniem traci moc Regulamin porządku domowego' uchwalony w
dniu 29.09.1998 r' (Uchwała R.N. Nr 46198).
Zmiany do Regulamiu wprowadzone uchwałami R.N. : Nr 3 / 2005 z dnia 25.10.2005 r.
i Nr 2ó / 2009 z dnia 20.05.2009 r.


