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REGULAMIN PORZADKU DOMOWEGO SPOLDZIELNI
MIESZKANIOWEJ

PIASKI NOWE,, W KRAKOWIE

POSTANOVAENIA WSTEPNE
l. Regulamin opracowano na podstawie:

a) Ustawy o sp6Idzielniach mieszkaniovvych z 15 grudnia 2000 r. (tekst jedn. Dz. U z
2013 r. poz. 1222 zp6Zn. zm),
b) Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o wIasno§ci lokali (Dz. U z 2004 r., Nr 141, POZ・
1492 r. z p6乞n. zm),

C) Ustawy o ochronie praw Iokator6w, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie
kodeksu cywilnego (Dz. U z 2014 r. poz. 150 z p6Zn. zm.),
d) Statutu Sp61dzielni Mieszkaniowej

Piaski Nowe

w Krakowie.

2. Postanowienia regulaninu m明na Celu ochron? mienia Sp61dzielni, utrZymanie

bezpieczehstwa, higieny i estetyki budynk6w i ich otoczeria oraz zapewnierie
Warunk6w zgodnego wsp61zycia mieszkahc6w.
3. Postanowienia nini匂szego regulaninu m劉礼ZaStOSOWanie do czIonk6w sp61dzielni,
n劉emC6w Iokali oraz do wiasticieli lokali.

4. W zakresie postanowieh mmqszego regulaninu czlonek Sp6Idzielni jest
Odpowiedzialny za wszystkie osoby wsp6lnie z nim stale lub czasowo uZytkujape
lokal.

I. PRZEPISY OGOLNE

囲
Budynki i ich otoczenie oraz wszelkie urz社zenia, Znajd可ape sl? W ZaSObach Sp6idzielni, S年

PryWatnq Wlasnostia壷j czIonk6w.

§2
1. Postanowienia regulaninu m劉年na Celu ochrone mema, utrZymanie bezpieczeristwa,

higieny i estetyki budynk6w ich otoczenia oraz zapewnienie warunk6w zgodnego
WSP6Izycia spolecznego.

2. Posiadajapy tytul prawny do Iokalu mieszkalnego jest odpowiedzialny w zakresie
POStanOWlen nml?ISZegO regulaninu za wszystkie osoby, kt6re prawa 」egO rePreZent面色

(CZIonk6w rodziny, domownik6w, POdnqjemc6w, gOsti itp.).
3. Ze wzgledu na dobro og6lu mieszkahc6w, trOSkQ O mienie oraz higien? W budynkach,
ka乞dy uzytkownik lokalu mieszkalnego zobowi呼嵐ny jest umoZliwi6 w okrestonych przez
Sp61dzielni? dniach i godzinach, W華cie do Iokalu mieszkalnego odpowiednich sIuzb
Sp6士dzielni, W Celu skontroIowania stanu wewnQtrZnyCh urz社zeh i stanu sanitamo ‑

higienicznego lokalu mieszkalnego.

II. PRZEPISY W ZAKRESIE UTRZYMANIA W NALEZYTYM STANIE
TECHN量CZNYM BUDYNKOw I LOKALI MIESZKALNYCH

§3
Lokal mieszkalny moze by6 t Zytkowany wylapznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

§4
1. Posiadajapy tytul prawny do lokalu mieszkalnego jest zobowi笹zany nalezycie dba6 o

Z糾mOWany lokal mieszkalny i ime przydzielone mu pomieszczenia oraz dokonywa6
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naprawy urzadzeh technicznych i wyposazenia lokalu mieszkalnego zgodnie z
Obowiaz亘iapymi w tym zakresie przepISami.

2. W razie nie dokonania niezbednych czymosti, O kt6rych mowa w ust.1, Sp61dzielnia, PO
bezskutecznym

wezwaniu,

ma

PraWO

PrZePrOWadzi6

te

naprawy

na

koszt

osoby

POSiad砧ap句tytul prawny do z劉mOWanegO Iokalu mieszkalnego.

§5

Wszelkie przer6bki techniczne w Iokalach mieszkalnych moga‑ by6 dokonywane jedynie za
PISemna‑ ZgOdq Sp6書dzielni.

§6
Zabrania sie wszelkich przer6bek i napraw instalaqii og6lnQj budynku.

W przypadku stwierdzenia usterek, nieprawidlowosti lub w przypadku zagrozenia naleZy
niezwIocznie ten fakt zglosi6 do Sp6Idzielni i wiaiciwym instytuqiom.

§7
1. Do muszli klozetowych nie wolno wrzuca6 §mieci, Waty, ko§ci, SZmat, ligniny itp.

2. Zabrania sie uzywania urz社zeh elektrycznych powodujapych zak16cenia w odbiorze
つ つ

PrOgramu radiowego i telewizyjnego.

Zabrania sie instalowania gniazd elektrycznych w pomieszczeniach piwnicznych.

4

Celem zapobiezenia mamotrawstwu energii elektrycznQj zabrania sie pozostawia6 w
Piwnicach, na korytarzach piwnicznych, SuSZamiach itp. zapalonych §wiatel.

§8
W okresie zimowym uzytkownicy lokali mieszkalnych zobowiazani s雀. chroni6 lokale
mieszkalne oraz ime pomieszczenia w budynkach przed stratani ciepね.

IⅡ. PRZEPISY W ZAKRESIE UTRZYMANIA HIGIENY I ESTETYKI BUDYNKOW

ORAZ ICH OTOCZENIA
§9

1. Wszyscy mieszkahcy powimi dba6 o czystoS6 na klatkach schodowych, korytarzach, W
Piwnicach, SuSZamiach i imych pomieszczeniach wsp6lnego uzytku oraz na zewn辞rz

budynk6w.

2. Zabrania sie vyrzuca6 przez okna i drzwi balkonowe odpadk6w 2ywnoici, imieci,
つ﹂

niedopalk6w paplerOS6w itp.

Zabrania sie dokamiania gol?bi poza okresem zimovym.

4

Wszelkie odpady i nieczysto§ci naleZy gromadzi6

w wyznaczonych do tego celu

mlgSCaCh.
§10
1. Utrzymanie czysto§ci i porz社ku na klatkach schodowych budynk6w i pomieszczeh

Og61nego uzytku oraz otoczenia budyck6w a takze teren6w calego osiedla nalezy do
Obowiazk6w Sp6Idzielni.

2. Do obowiazk6w mieszkahc6w nalezy utrzymanie mieszkania w nalezytym stanie
technicznym, CZyStOici i higienie.
3. Wszyscy mieszkahcy powimi przestrzega6

czystofoi na klatkach schodowych,

korytarzach, Piwnicach i pomieszczeniach wsp6lnego uzytkowania oraz na zewn車rz

budynk6w.

4. Podlewanie kwiat6w na balkonach powimo odbywac sle Z umiarem, tak aby woda nie
Sciekala po murze, nie niszczyla elewaql, nle Zabrudzila poIozonych ni袖okien i

balkon6w.
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5. Zabrania sie dokonywania samowolnie, bez uzgodnienia ze Sp6書dzielnia , naSadzeh oraz

WyCinki drzew i krzew6w na terenach zielonych, bedapych w zasobach Sp61dzielni・
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1. Pomieszczenia og6lnego uzytku: SuSZamle, W6zkownie, nalezy uzytkowa6 zgodnie z ich
PrZeZnaCZeniem.

2. Na balkonach i loggiach zabrania siQ PrZeChowywania przedmiot6w latwopalnych i
OSZPeC劉apyCh wyglad budy重止u.

3. Niedopuszczalne jest pozostawianie na klatkach schodowych i korytarzach piwnicznych
StaryCh mebli, rOWer6w, mOtOCykli, WOrk6w ze Smieciami, SuChym chlebem itp.

4. W przypadku nie usuniecia zbednych sprzet6w, PrZedmiot6w, urZadzeh, mebli itp. z
klatek schodowych, SuSZa血, W6zkowni i korytarzy pIWnlCZnyCh w wyznaczonym

terminie, Sp6Idzielnia usunle Je na koszt lokatora.

5. Zabrania sie wyrzucania twardych i ciezkich przedmiot6w jak gruz budowlany, ZIom,
SZklo itp. do pQJemnik6w na §mieci oraz zsyp6w. Odpadki te nalezy wrzuca6 do

PQIemnik6w speqialnie do tego celu przeznaczonych a gruz usuwa6 we wIasnym zakresie
POZa teren OSiedla.
6. Zabrania sie wrzucania do zsyp6w przedmiot6w o du2ych gabarytach powod可apych jego

ZaPChanie.
7. Zb?dne przedmioty o duzych gabarytach lokator jest zobowi雀zany wyniest i pozostawi6
W rqOme ZSyP6W altan §mietnikowych w dniach wskazanych przez Sp61dzielnie.

IV. PRZEPISY W ZAKRESIE WSPOLZYCIA SPOLECZNEGO MIESZKANCOW
§12
1. Warunkiem zgodnego wsp6吃ycia spo書ecznego wszystkich mieszkahc6w jest wzayemna
Zyczliwo§6 i poszanowanie spokQju.

2. Dzieci powimy bawi6 sie w mlqSCaCh na ten cel przeznaczonych. Za niewlaSciwe
ZaChowanie oraz szkody wyrz車zone przez dzieci odpowiedzialni s年prawni opiekunowie.
●J

Cisza nocna obowia坤je od godziny 22.00 do godziny 6.00.

4

Zabronione jest wykonywanie wszelkiego rodz勾u prac zak16c亘iapych spok句
WSP6‡mieszkahcom w godzinach 20.00 ‑ 8.00 (np.: gloine prace remontowe, Wiercenie

OtWOr6w, WStrZeliwanie kolk6w itp.) w dni powszednie oraz przez cala dob? W niedziele i
Swieta.

1. Niedopuszczalne jest r6wniez zak16canie ciszy l SPOkQju, je2eli ma to cechy razapg
uporczywosti, a W SZCZeg6lnosti uzywania urzedzeh powodujapych nadmieme drgania,
WStrZ雀Sy lub halas, a PrZenOSZape Si? do sapiednich lokali mieszkalnych.

2・ Z pralek domowych nalezy korzysta6 w spos6b nie zak16c年iaey spokqju s雀siad6w.

Zabrania siQ uZywania pralek w godzinach od 22.00 do 6.00.
3. Trzepanie dywan6w, Chodnik6w, itp. moze odbywac sle vyIapznie w ml句SCaCh na ten cel
PrZeZnaCZOnyCh, W gOdzinach 8.00 ‑ 20.00, We WSZyStkie dni z wyj車kiem niedziel i dni
§wi辞ecznych. Nie wolno trzepac I CZysti6 dywan6w, POScieli, Chodnik6w itp. na

loggiach, klatkach schodowych i z okien.

4. Zabrania sl? SPOZywania alkoholu i palenia paplerOS6w na klatkach schodowych,

korytarzach, W Piwnicach, W Windach i imych pomieszczeniach og6lnego uzytku.
§13
1. Trzy誓nie w Iokalach mieszkalnych zwierz辞(PS6w

kot6w i imych) jest dopuszczalne

O

ile zwlerZ?ta te nie zagrazqiq zdrowiu oraz nie zak書6c両年spokQju, a wiasticiele s年w stanie

ZagWarantOWa6

im

odpowiednia

opieke

i

przestrzega6

wymog6w

sanitamo‑

POrZ社kowych.
2. Psy o wadze powyz匂5 kg oraz ras uznawanych za niebezpieczne nale乞y wyprowadza6 na
●⊃

SmyCZy i w kagahcu, ZgOdnie z Uchwa互Rady Miasta Krakowa.
Zabrania si? WPrOWadzania psow l mmyCh zwierz辞do piaskownic i na place zabaw.

4

Za szkody spowodowane przez zwierz申a w budynkach i ich otoczeniu, Odpowiadajかch
wね§ciciele.

5.

Osoby

posiadqjape

zwierzeta

zobowiazane

s年

do

usuwania

zanieczyszczeh,

SPOWOdowanych przez nie w budycku i jego otoczeniu.
6. Ze wzgl?du na bezpieczedstwo mieszkahc6w, OSOby posiadqiape psy zobowi雀zane s年
bezwzglednie przestrzega6

przepISOW dotyczaeych zasad postepowania w razie

WyStapienia choroby zaka乞nQj psa.

7. W budynkach i na terenach Sp61dzielni zabrania sie prowadzenia hodowli wszelkich
ZWierz辞.
8. O kazdym przypadku choroby zakaZnQj lub jQj podQjrzeniu nale乞y niezwiocznie
ZaWiadomi6 wlastiw年. Staqj? Sanitamo‑EpidemioIogiczn雀. i Sp61dzielnie.

V. PRZEPISY KONCOWE
§14
1. Osoby nie przestrzeg劉ape POStanOWlen nmlqiSZegO regulaminu podlegaj年sankqiom
●
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