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Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią: 
 

a) ustawa z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z  2003r. nr 
188, poz.  1848 z późniejszymi zmianami), 

b) ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U.               
z 2003r. nr 119, poz. 1116  z późniejszymi zmianami), 

c) ustawa  z dnia  21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 249, poz. 1833), 

d) Statut Spółdzielni. 
 
 
 I. Postanowienia  ogólne 
 

§ 1 
 
Budynki mieszkalne stanowią własność lub współwłasność Spółdzielni i ich otoczenie oraz wszelkie  
urządzenia znajdujące się na nieruchomościach słuŜą zaspakajaniu potrzeb mieszkańców i wymagają              
z ich strony stałej opieki.  
Z tych względów powinny one być otaczane troskliwą opieką przez wszystkich mieszkańców. 
 

§ 2 
 
1. Przepisy regulaminu określają obowiązki Spółdzielni i uŜytkowników mieszkań  w zakresie: 

a) utrzymania w naleŜytym stanie technicznym budynków i lokali, 
b) utrzymania czystości, porządku i estetyki w budynkach i ich otoczeniu, 
c) bezpieczeństwo przeciwpoŜarowe, 
d) przepisy porządkowe (korzystanie z urządzeń i pomieszczeń ogólnego uŜytku, zasady 

współŜycia społecznego). 
2. Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia Spółdzielni i uŜytkowników, zapewnienie     

bezpieczeństwa, utrzymanie czystości, ładu i porządku w budynkach i ich  otoczeniu oraz 
zapewnienie bezkonfliktowego współŜycia mieszkańców. 

3. Ilekroć w regulaminie mowa o uŜytkowniku mieszkania – rozumie się przez to: członka Spółdzielni,  
osobę nie będącą członkiem, której przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego, właściciela 
wyodrębnionego lokalu oraz najemcę. 

4. UŜytkownik mieszkania jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień  niniejszego regulaminu 
    przez wszystkie osoby prawa jego reprezentujące (członków rodziny, domowników, podnajemców,  
    gości itp.).  
 

§ 3 
 
1. Lokal mieszkalny moŜe być uŜytkowany tylko na cele mieszkalne. 
2. Prowadzenie w mieszkaniu działalności gospodarczej wymaga  uprzedniej zgody  Zarządu 

Spółdzielni. Zgoda na wykonywanie w lokalu mieszkalnym działalności gospodarczej wydawana jest 
pod warunkiem, Ŝe wykonywana działalność nie będzie zakłócać spokoju  mieszkańców budynku, 
ani naruszać zasad bezpieczeństwa i stanu sanitarnego budynku. Przed wyraŜeniem zgody Zarząd 
Spółdzielni moŜe zasięgnąć opinii   uŜytkowników sąsiadujących z danym mieszkaniem. 

3. W przypadku, gdy prowadzona w mieszkaniu działalność gospodarcza narusza zasady porządku 
domowego, jest uciąŜliwa dla mieszkańców i powoduje uzasadnione skargi innych uŜytkowników, 
Zarząd Spółdzielni moŜe cofnąć zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej w mieszkaniu. 

4. Zabrania się prowadzenia działalności gospodarczej w piwnicach budynków mieszkalnych,                    
z wyłączeniem pomieszczeń funkcjonalnych do tego dostosowanych, spełniających wymogi prawa 
budowlanego, za zgodą Zarządu Spółdzielni.  
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II.  Utrzymania w naleŜytym stanie technicznym  budynków i lokali 
 

  A.  Obowiązki Spółdzielni: 
§ 4. 

 
1. Spółdzielnia obowiązana jest do: 

1) przekazywać członkom lokale w stanie zdatnym do umówionego uŜytku, co  następuje na 
podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego określającego stan techniczny i wyposaŜenie lokali, 

2) dbać o stan techniczny i sanitarno - porządkowy budynków, ich otoczenia oraz pomieszczeń 
ogólnego uŜytku, 

3) wykonywać naprawy, konserwacje i remonty zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni 
„Regulaminem określającym obowiązki Spółdzielni i uŜytkowników lokali w zakresie napraw 
wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z lokatorami zwalniającymi lokale„, 

4) zapewnić oświetlenie wejść do budynków, klatek schodowych i pomieszczeń  przeznaczonych do 
wspólnego uŜytku mieszkańców, 

5) zapewnić zasilanie budynków i mieszkań w wodę zimną, ciepłą, energię elektryczną oraz 
ogrzewanie mieszkań zgodnie z obowiązującymi normami, 

6) oznaczyć budynki, lokale i pomieszczenia znajdujące się na terenie osiedla przez umieszczenie 
na nich numerów administracyjnych i znaków informacyjnych określających przy jakiej ulicy się 
mieszczą i czyją stanowią własność, 

7) protokolarnego odbioru lokali w przypadku ich zwolnienia przez uŜytkownika i dokonanie 
rozliczeń zgodnie z obowiązującym Statutem i regulaminem. 

2. Spółdzielnia zobowiązana jest do dokonywania okresowych przeglądów technicznych budynków             
i lokali stosownie do obowiązujących przepisów prawa   budowlanego dotyczących uŜytkowania 
obiektów budowlanych i instalacji  technicznych. 

 

 B. Obowiązki uŜytkowników lokali: 
 

§ 5 
 
1. UŜytkownik lokalu  jest obowiązany do dbać o naleŜytą konserwację zajmowanego  lokalu i innych 

przydzielonych mu  pomieszczeń (piwnice) oraz do wykonywania   napraw, konserwacji i remontów  
zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni „ Regulaminem określającym obowiązki Spółdzielni                    
i uŜytkowników lokali w  zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni                       
z lokatorami zwalniającymi lokale„. 

2. Niezwłocznie powiadomić Spółdzielnię o zauwaŜonych awariach oraz uszkodzeniach instalacji                  
i urządzeń technicznych znajdujących się w lokalu, budynku lub jego otoczeniu, bez względu na 
przyczynę ich powstania oraz na to, kogo będzie obciąŜać koszt naprawy. 

                                             
§ 6 

 
1. Koszty usunięcia szkód wyrządzonych w budynku lub jego otoczeniu z winy uŜytkownika lokalu lub 

jego domowników obciąŜają uŜytkownika lokalu odpowiedzialnego za szkodę. 
2. Koszty usunięcia szkód wyrządzonych w sąsiednich mieszkaniach (np. poprzez zalanie mieszkania 

niŜej połoŜonego) wynikłe z winy lub zaniedbania uŜytkownika lokalu lub jego domowników 
obciąŜają uŜytkownika lokalu. 

 
§ 7 

 
Naprawy i konserwacje wewnątrz lokalu zaliczone do obowiązków uŜytkownika mogą być wykonane 
przez Spółdzielnię tylko za odpłatnością ze strony zainteresowanego, poza opłatami wnoszonymi za 
uŜywanie lokali. 
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§ 8 
 
1. UŜytkownik lokalu moŜe wykonywać dodatkowe ponadnormatywne wyposaŜenie mieszkania.    

Wykonanie tych prac musi być zgodne z przepisami prawa budowlanego. 
2. Wykonywanie prac remontowo – modernizacyjnych odbywa się na koszt i ryzyko uŜytkownika    

mieszkania z zachowaniem zasady pełnej odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe                 
w wyniku lub następstwie tych robót. 

 
§ 9 

 
1. Wszelkie roboty modernizacyjno – remontowe w lokalu wykonywane mogą być z zachowaniem  

warunków określonych przepisami prawa budowlanego. 
     Wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody Spółdzielni na wykonanie robót: 

1) naruszających elementy konstrukcyjne budynku np. wykuwanie lub powiększanie otworów              
w ścianach konstrukcyjnych, stawianie lub rozbieranie ścianek działowych, przebudowa 
balkonów i loggii, zakładanie krat okiennych lub balkonowych, przebudowa wentylacji 
grawitacyjnej, itp. 

2) zmieniających funkcję lokalu, 
3) zmieniających kolorystykę elewacji, balkonów i loggii, 
4) przebudowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji c. o., c. w., wodno – kanalizacyjnej                  

i elektrycznej, 
5) umieszczenie na budynkach i w ich otoczeniu szyldów i tablic informacyjno - reklamowych, 
6) instalowanie na elewacji i dachach budynków anten i innych urządzeń technicznych. 

2. W przypadku dokonania zmian bez uprzedniego uzyskania zgody lub akceptacji Spółdzielni, Zarząd 
Spółdzielni moŜe Ŝądać przywrócenia lokalu do stanu pierwotnego lub obciąŜyć uŜytkownika 
wszelkimi kosztami finansowymi wynikającymi z dokonania ww. przeróbek lub zmian 
konstrukcyjnych. 

3. Wykonanie zabudowy instalacji sanitarno - technicznych powinno być dokonane w  sposób     
umoŜliwiający swobodny dostęp słuŜb konserwatorskich Spółdzielni w przypadku konieczności    
usuwania skutków awarii tych instalacji i urządzeń. Niezastosowanie się do powyŜszych zasad 
skutkuje utratą uprawnień do Ŝądania przywrócenia przez Spółdzielnię stanu pierwotnego 
poprzedzającego awarię. 

 
§ 10 

 
UŜytkownicy lokali zobowiązani są do umoŜliwienia w dniach i godzinach wcześniej podanych im do 
wiadomości (lub uzgodnionych indywidualnie) wejścia do mieszkania (lub piwnicy) słuŜbom 
konserwatorskim Spółdzielni oraz osobom posiadającym pisemne upowaŜnienie Spółdzielni  lub 
upowaŜnienie wynikające z przepisów prawa w celu: 
 

1) skontrolowania stanu technicznego lokalu, a w szczególności okresowego przeglądu 
sprawności instalacji wentylacyjnej, 

2) przeprowadzenia konserwacji i napraw, do których zobowiązana jest Spółdzielnia, 
3) przeprowadzenia robót związanych z modernizacją i usuwaniem skutków awarii instalacji c. o., 

c. w., wod. –  kan.,  itp. 
4) montaŜu urządzeń pomiarowych słuŜących do indywidualnych rozliczeń zuŜycia wody i energii 

cieplnej, 
5) dokonania odczytów wodomierzy lub podzielników kosztów centralnego ogrzewania, jak 

równieŜ dokonywania czynności wynikających z przepisów szczególnych.  
 

§ 11 
 
 W przypadkach nagłych, zagraŜających bezpieczeństwu osób i mienia, przedstawiciele  Spółdzielni lub 
innych powołanych słuŜb przy udziale funkcjonariusza Policji mają prawo wejścia do lokalu w czasie 
nieobecności jego uŜytkownika w celu usunięcia zagroŜenia (awarii lub jej skutków). 
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§ 12 

 
1. Zabrania się dokonywania zmian w przewodach wentylacyjnych, zamykania wlotów tych 

przewodów oraz podejmowania innych działań zakłócających funkcjonowanie instalacji wentylacji   
grawitacyjnej. 

2. Zabrania się samowolnego dokonywania napraw bezpieczników elektrycznych poza lokalem,   
instalacji elektrycznej na klatkach schodowych, w korytarzach piwnicznych i pomieszczeniach 
ogólnego uŜytku. O niesprawności tej instalacji lub stwierdzeniu uszkodzenia naleŜy niezwłocznie 
powiadomić Dział techniczny Spółdzielni. 

3. Zabrania się regulacji lub zamykania zaworów c. o. przy grzejnikach zainstalowanych na klatkach 
schodowych i pomieszczeniach ogólnego uŜytku. 

4. Zabrania się blokowania drzwi wejściowych do klatek schodowych w sposób  powodujący 
uszkodzenie samozamykacza lub drzwi. 

5. Zabrania się bez zgody Spółdzielni instalowania oświetlenia w pomieszczeniach przynaleŜnych. 
6. Zabrania się uŜywania urządzeń elektrycznych powodujących zakłócania w odbiorze programu 

radiowego i telewizyjnego. 
7. Zabrania się blokowania wyłączników oświetlenia zapałkami, patykami itp. 
8. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do zapobiegania utraty ciepła w okresie grzewczym poprzez  

zamykanie okienek na klatkach schodowych oraz zabezpieczanie okienek w pomieszczeniach   
przynaleŜnych. 

 
§ 13 

 
UŜytkownicy mieszkań zobowiązani są do zapewnienia naleŜytej wentylacji mieszkania. Obowiązek ten 
dotyczy wszystkich uŜytkowników, ze szczególnym wskazaniem na lokale wyposaŜone w szczelną 
stolarkę okienną. Utrudnianie napływu właściwej ilości powietrza do mieszkań oraz niewłaściwe 
ustawienie zaworów grzejnikowych prowadzi do wytworzenia się niekorzystnego mikroklimatu, 
skutkujące zawilgoceniem, a następnie zagrzybieniem mieszkania. 
Odpowiedzialność za niewłaściwą eksploatację mieszkania spoczywa na jego uŜytkowniku. 
 

III. Utrzymanie czystości, porządku i estetyki w budynkach i ich otoczeniu  
 

 A. Obowiązki  Spółdzielni: 
 

§ 14 
 
Do obowiązków Spółdzielni naleŜy dbanie o naleŜyty stan sanitarno – porządkowy budynków i terenów 
osiedlowych, a w szczególności: 
 

1) sprzątanie chodników, terenów przylegających do budynków, zsypów na śmieci oraz 
śmietników, 

2) zapewnienie wyposaŜenia w odpowiednie pojemniki do składowania odpadów i nieczystości, 
3) pielęgnacja zieleni osiedlowej, 
4) odśnieŜanie i posypywanie piaskiem chodników i dojść do budynków, 
5) przeprowadzanie w miarę potrzeby dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji pomieszczeń 

wspólnego uŜytku w budynku. 
 
B. Obowiązki mieszkańców: 
 

§ 15 
 
1. Czystość na klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych i innych wspólnie uŜytkowanych   

pomieszczeniach utrzymują we własnym zakresie mieszkańcy budynku.  
     Mieszkańcy zobowiązani są do utrzymania czystości na klatkach schodowych poprzez kolejne 

cotygodniowe zamiatanie i mycie posadzek na piętrach oraz schodów pomiędzy piętrami. Terminy  
i harmonogram ww. czynności ustalają mieszkańcy między sobą. 
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2. Nieczystości pochodzące z gospodarstw domowych naleŜy wrzucać do pojemników w śmietnikach    
lub do zsypów na śmieci w taki sposób, aby nie zanieczyszczać otoczenia. 

3. Odpady nadające się do zagospodarowania (szkło, makulatura, tworzywa sztuczne, metale)    
naleŜy wrzucać do odpowiednio oznaczonych pojemników. 

4. Niedozwolone jest wrzucanie twardych i cięŜkich przedmiotów, takich jak np.: kamienie, złom,   
gruz, zuŜyty sprzęt domowy itp., do pojemników na śmieci. Wywóz gruzu pochodzącego z remontu 
lokali, jak równieŜ innych wielkogabarytowych odpadów (np. zuŜyte meble lub sprzęt domowy, 
okna itp.) winien być zorganizowany przez mieszkańców zgodnie z zasadami wynikającymi              
z Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta śywca /uchwała nr 
LXV/568/2006r. Rady Miejskiej w śywcu z dnia 23 lutego 2006r./. 

5. W przypadku rozsypania wynoszonych śmieci lub rozlania płynów, uŜytkownik zobowiązany jest     
uprzątnąć zanieczyszczone miejsce. 

6. Niedozwolone jest wykonywanie czynności powodujących zanieczyszczenie miejsc słuŜących do     
wspólnego uŜytku (klatki schodowe, korytarze piwniczne) lub otoczenia budynku. 

7. Niedozwolone jest: 
1) wyrzucanie przez okna, z balkonu lub logii jakichkolwiek śmieci, odpadów, niedopałków itp., 

jak równieŜ wykładanie na parapetach okien poŜywienia dla  ptaków, 
2) przechowywanie na balkonach i w piwnicach materiałów łatwopalnych i napełnionych butli 

gazowych, 
3) wrzucanie do przewodów kanalizacyjnych przedmiotów mogących zatamować przepływ lub          

wlewanie cieczy łatwopalnych, wybuchowych, Ŝrących i toksycznych, 
4) umieszczanie na balkonach przedmiotów oszpecających wygląd budynków, 
5) grilowanie na balkonach i loggiach, 
6) samowolne instalowanie anten radiowych i telewizyjnych oraz innych instalacji i urządzeń         

telekomunikacyjnych na dachach lub ścianach budynków, jak równieŜ otwieranie włazów          
dachowych i wchodzenie na dach budynku. 

8. Trzepanie dywanów, chodników itp. moŜe odbywać się wyłącznie w miejscach na  ten cel     
przeznaczonych w godzinach 8:00 – 20:00, natomiast w dni świąteczne obowiązuje zakaz     
wykonywania tych czynności przez całą dobę. Nie wolno  trzepać i czyścić dywanów, chodników,     
pościeli, worków od odkurzaczy itp. na balkonach, loggiach, klatkach schodowych, piwnicach      
oraz z okien. 

9. Balkony powinny być zagospodarowane estetycznie i utrzymane w czystości.  Skrzynki na kwiaty                              
i donice powinny być umocowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo sąsiadów                              
i przechodniów. Podlewanie kwiatów na balkonach powinno odbywać się w taki sposób, aby nie 
ulegały zalaniu elewacje budynku, balkony, loggie i okna połoŜone na niŜszych kondygnacjach.      
Instalowanie suszarek na bieliznę, skrzynek na kwiaty, anten radiowych i telewizyjnych na     
balkonach, loggiach i oknach powinno odbywać się w sposób nieuciąŜliwy dla innych     
mieszkańców budynku i nieszkodliwy dla elewacji budynku. 

10. Niedozwolone jest korzystanie z energii elektrycznej ogólnego uŜytku do celów prywatnych. W 
szczególności niedozwolony jest dostęp do liczników i bezpieczników w tablicach rozdzielczych     
budynkowej instalacji elektrycznej. W przypadku uszkodzenia budynkowej instalacji elektrycznej 
naleŜy niezwłocznie zawiadomić Spółdzielnię lub elektryka – pracownika Spółdzielni. 

11. Mieszkańcy zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń, śniegu i lodu z powierzchni balkonu lub     
loggii tak, by nie dopuścić do zabrudzenia lub uszkodzenia elewacji budynku. 

12. W przypadku konieczności zwalczania zarobaczenia budynków, wszyscy mieszkańcy takich     
budynków zobowiązani są do przeprowadzenia dezynfekcji w swoich mieszkaniach na własny     
koszt i w terminach ustalonych z działem GZM Spółdzielni. 

 
§ 16 

 
Niedozwolone jest umieszczanie i przechowywanie w pomieszczeniach ogólnego uŜytku lub   
wewnątrzbudynkowych ciągach komunikacyjnych przedmiotów naleŜących do poszczególnych  
mieszkańców. W przypadku stwierdzenia takiego faktu Spółdzielnia zamieszcza na klatce schodowej   
pisemne wezwanie do usunięcia przedmiotów przez ich właścicieli w wyznaczonym terminie. Po 
bezskutecznym upływie terminu Spółdzielnia ma prawo usunąć te przedmioty, włącznie z   
wywiezieniem na wysypisko śmieci, bez obowiązku zapłaty odszkodowania i z prawem Ŝądania   
pokrycia przez ich właścicieli kosztów usunięcia i składowania.  
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IV. Bezpieczeństwo przeciwpoŜarowe. 
 

§ 17 
 

1. W razie wybuchu poŜaru, bez względu na jego rozmiar, naleŜy natychmiast  telefonicznie 
zawiadomić StraŜ PoŜarną,  Komisariat Policji i Spółdzielnię.  Zgłoszenie fałszywego alarmu podlega   
karze zgodnie z kodeksem wykroczeń. 

2. Niedozwolone jest przechowywanie w piwnicach budynków i innych  pomieszczeniach ogólnego  
uŜytku, materiałów łatwopalnych, wybuchowych,  Ŝrących, cuchnących, jak równieŜ uŜywania w  
tych pomieszczeniach otwartego ognia. 

3. Niedozwolone jest tarasowanie ciągów komunikacyjnych w piwnicach budynków i  klatek 
schodowych nieuŜytecznymi meblami i innymi przedmiotami utrudniającymi akcję ratunkową. 

4. Niedozwolone jest niszczenie urządzeń odgromowych. 
                                                 

V. Ogólne przepisy porządkowe (podstawowe normy współŜycia 
społecznego mieszkańców)  
 

§ 18 
 
1. Warunkiem zgodnej egzystencji wszystkich mieszkańców jest dbałość o mieszkanie, budynek                  

i posesję, wzajemna pomoc i niezakłócanie spokoju współmieszkańców. 
2. Mieszkańcy przebywający na terenie nieruchomości obowiązani są do zachowania  ciszy                     

w godzinach nocnych t. j. od 22:00 do 6:00, a zwłaszcza: 
- ściszenia odbiorników radiowych i telewizyjnych, 
- zaniechania głośnych gier i zabaw, 
- powstrzymania się od wykonywania prac remontowych zakłócających spokój  innym  
mieszkańcom, 
- zaprzestania  korzystania z placów zabaw i urządzeń sportowych. 

    W dni świąteczne obowiązuje całkowity zakaz wykonywania głośnych prac domowych przez całą 
dobę. 

3. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialni są rodzice lub ich opiekunowie. Rodzice ponoszą 
pełną materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich dzieci w mieniu Spółdzielni                
i  mieszkańców. 

4.  Dzieci powinny bawić się na placach zabaw. NaleŜy zwracać uwagę aby zabawy dzieci nie  
odbywały się obok śmietników, trzepaków, na klatkach schodowych lub korytarzach piwnic. Za 
niewłaściwe zachowanie się dzieci (np. dewastacja zieleni, niszczenie urządzeń i instalacji     
technicznych, niszczenie elewacji budynków, hałasowanie i zakłócanie spokoju mieszkańców) –    
odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie. 

5. Palenie papierosów lub spoŜywanie alkoholu w klatkach schodowych, w  korytarzach  piwnic,     
windach i innych pomieszczeniach ogólnego uŜytku jest zabronione. 

6. Miejsca nasadzeń drzew i krzewów przez mieszkańców winny być uprzednio uzgodnione ze    
Spółdzielnią. 

 
§ 19 

 
1. Niedozwolone jest samowolne zajmowanie jakichkolwiek pomieszczeń gospodarczych i ogólnego   

uŜytku. 
2. Pomieszczenia ogólnego uŜytku (tj. suszarnie, pralnie, wózkownie, klatki schodowe, korytarze)    

powinny być  uŜytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz muszą być dostępne dla wszystkich   
uprawnionych mieszkańców. 

3. Kolejność uŜytkowania suszarni oraz zasady przechowywania kluczy do tych pomieszczeń ustalają    
między sobą mieszkańcy budynku. Za czystość i porządek odpowiadają osoby z nich korzystające. 

4. UŜytkownicy pomieszczeń ogólnego uŜytku zobowiązani są chronić przed uszkodzeniem lub    
zniszczeniem urządzenia techniczne (wodomierze, liczniki ciepła) znajdujące się w tych    
pomieszczeniach. 

5. KaŜdy uŜytkownik lokalu, wraz z osobami wspólnie zamieszkałymi, obowiązany  jest dbać                       
i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku  przeznaczone do wspólnego   
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korzystania oraz otoczenie budynku. SpostrzeŜenia dotyczące dewastacji lub zanieczyszczenia 
budynków i ich otoczenia naleŜy zgłaszać do Spółdzielni. 

6. Drzwi wejściowe (domofonowe) do budynków powinny być zamykane. KaŜdy uŜytkownik lokalu   
powinien posiadać własny klucz do tych drzwi i obowiązany jest je zamykać przy wchodzeniu                 
i wychodzeniu z budynku. 

 
§ 20 

 
1. Utrzymywanie w lokalach mieszkalnych psów, kotów i innych zwierząt domowych  jest 

dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe ich posiadacze są w stanie zapewnić im właściwą opiekę                     
i  przestrzeganie wymogów sanitarno – higienicznych. Niedozwolone jest utrzymywanie w lokalach 
mieszkalnych zwierząt w ilościach mogących być uznane za prowadzenie ich hodowli w celach 
zarobkowych, lub wywołujących niezadowolenie współmieszkańców budynku. 

2. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, osoby posiadające zwierzęta domowe obowiązane są    
bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących zasad postępowania w razie wystąpienia 
choroby zakaźnej zwierzęcia. 

3. Zabrania się wypuszczania psów bez opieki na klatkę schodową i teren osiedla. Ze względu na 
bezpieczeństwo innych osób i moŜliwość zanieczyszczenia psy naleŜy wyprowadzać na smyczy i w 
kagańcu poza obręb budynku w miejsca mało uczęszczane przez ludzi. Spuszczanie psów ze 
smyczy na terenie osiedla jest zabronione. KaŜdy właściciel powinien zbierać odchody po swoim 
psie. 

4. Zabronione jest wyprowadzanie zwierząt domowych do miejsc wydzielonych do zabaw dla dzieci,    
a w szczególności do piaskownic. 

5. Za wszystkie szkody spowodowane przez psy i inne zwierzęta w budynkach i ich otoczeniu,                     
a zwłaszcza na terenach zielonych odpowiadają ich opiekunowie. 

6. Posiadacze psów uznawanych za agresywne zobowiązani są uzyskać zezwolenie  Urzędu Miasta w  
    śywcu, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106,  

poz. 1002 ze zmianami). 
 

§ 21 
 
O kaŜdym przypadku groźnej choroby zakaźnej lub o jej podejrzeniu naleŜy niezwłocznie zawiadomić 
właściwą Stację Sanitarno – Epidemiologiczną i Spółdzielnię.  
 

§ 22 
 
1. Parkowanie samochodów odbywać się winno w miejscach do tego wyznaczonych. Parkowanie 

samochodów na terenach wewnątrzosiedlowych, poza obszarem jezdni jest dozwolone pod 
warunkiem, Ŝe nie utrudnia to komunikacji, nie powoduje niszczenia zieleni, chodników i odbywa 
się z zachowaniem przepisów o ruchu drogowym. Niedozwolone jest tarasowanie dojazdów do 
śmietników. 

2. Zabrania się dokonywania hałaśliwych napraw samochodów, motocykli i skuterów, wymiany     
oleju, a takŜe mycia pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi   zgodnie z przepisami                
o ochronie środowiska oraz przepisami o utrzymaniu porządku i czystości. 

3. UŜytkownicy pojazdów obowiązani są do przestrzegania znaków drogowych  określających    
organizację ruchu wewnątrz osiedla. 

4. Nie wolno przechowywać na klatkach schodowych i w korytarzach piwnic skuterów, motocykli,     
motorowerów i rowerów. 

5. Jazda na terenie osiedli po chodnikach i ciągach pieszych samochodami, motocyklami,     
motorowerami i skuterami jest niedozwolona. 

 
§ 23 

 
1. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Spółdzielnia nie jest upowaŜniona do 

ingerowania w sprawy sąsiedzkich konfliktów spowodowanych zakłócaniem spokoju 
współmieszkańców lub innymi nagannymi zachowaniami. Skargi i zaŜalenia w tych sprawach 
mieszkańcy powinni kierować do organów Policji, StraŜy Miejskiej, Sądu lub Prokuratury. 
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2. Uwagi, wnioski oraz zaŜalenia mieszkańców dotyczące nieprzestrzegania  niniejszego regulaminu  
przez współmieszkańców powinny być kierowane do Zarządu Spółdzielni. 

3. W stosunku do mieszkańców nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu Zarząd 
Spółdzielni moŜe stosować upomnienia. 

4. W razie uporczywego raŜącego lub złośliwego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu 
Zarząd Spółdzielni moŜe kierować wnioski o ukaranie do  właściwych organów odpowiadających za    
egzekwowanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów     
kodeksu wykroczeń oraz postanowień uchwały Rady Miasta śywca w sprawie utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta śywiec, jak równieŜ:  
1) w stosunku do członków Spółdzielni – kierować wnioski do Rady Nadzorczej o wykluczenie ze 

Spółdzielni, 
2) w stosunku do najemców lokali – wypowiadać umowę najmu i wytaczać powództwo o eksmisję, 
3) w stosunku do właścicieli lokali i osób którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do 

lokalu mieszkalnego - wytaczać powództwa, o których mowa w art. 12 ust. 3 lub art. 16 ustawy    
z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali, na podstawie wniosku Rady Nadzorczej, 

4) w stosunku do innych mieszkańców – wytaczać powództwo o eksmisję. 
     

§ 24 
 
1. Traci moc „Regulamin porządku domowego i współŜycia mieszkańców obowiązujący w zespołach 

osiedli mieszkaniowych„ uchwalony  24.09. 1997r. 
2. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 11/IV/2007r. z dnia             

11.04 2007r.  
 
 
 
Sekretarz Rady Nadzorczej                                Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 
                         
 ................................................                ........................................................... 
/ Kazimierz CzyŜewski / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 


