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Załącznik do Uchwały 
Rady  Nadzorczej Nr 3/2007 
z dnia 29.01.2007 roku 

R E G U L A M I N  UŻYWANIA  LOKALI, GARAŻY, PORZĄDKU  DOMOWEGO 
ORAZ ZASAD  WSPÓŁŻYCIA  MIESZKAŃCÓW W  SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ  „PRZEŁOM” 

§ 1 

Regulamin  używania  lokali,  garaży,  porządku  domowego  oraz  zasad współżycia mieszkańców  w 
Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Przełom”  zwany  dalej  „Regulaminem”  dotyczy  użytkowników 
spółdzielczych lokali, garaży oraz osób mieszkających w zasobach Spółdzielni i ma na celu ochronę 
spółdzielczych  zasobów  przed  zniszczeniami,  dewastacją  oraz  zapewnienie  należytych  warunków 
sanitarnych, higienicznych i estetycznych zamieszkiwania jak również właściwych relacji sąsiedzkich. 

§ 2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1.  „Radzie Nadzorczej” rozumie się przez to Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” 
2.  „Zarządzie” rozumie się przez to Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” 
3.  „Spółdzielni” rozumie się przez to Spółdzielnię Mieszkaniową „Przełom” 
4.  „Statucie” rozumie się przez to statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” 
5.  „Lokalu” rozumie się przez to lokale mieszkalne i użytkowe. 
6.  „Garażu”  rozumie  się  przez  to  garaże  i  zespoły  garaży  wolnostojących  oraz  garaże  i  miejsca 

postojowe usytuowane w podpiwniczeniu budynków wielorodzinnych. 
7.  „Użytkowniku” rozumie się przez to: 
a) członka Spółdzielni posiadacza lokalu na warunkach własnościowego prawa 
b) członka Spółdzielni posiadacza lokalu na warunkach lokatorskiego prawa 
c) członka Spółdzielni posiadacza odrębnej własności lokalu 
d) osobę nie będącą  członkiem Spółdzielni posiadacza lokalu  na warunkach 
spółdzielczego własnościowego prawa 

e) osobę nie będącą członkiem Spółdzielni posiadającą lokal na prawie odrębnej 
własności 

f) najemcę lub podnajemcę lokalu. 

§ 3 

Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków, wymaga szczególnej opieki zarówno ze 
strony  Spółdzielni  jak  również  użytkowników  oraz  ochrony  przed  zniszczeniem  i  utrzymania  w 
należytym stanie technicznym. 

§ 4 
Zakres podziału obowiązków Spółdzielni i użytkowników odnośnie napraw wewnątrz lokali określa 
uchwalony przez Radę Nadzorczą Regulamin „zasad podziału obowiązków  Spółdzielni i członków 
w  zakresie  napraw  wewnątrz  lokali,  rozliczeń  Spółdzielni  z  członkami  zwalniającymi  lokale  i 
wymiany stolarki budowlanej”. 

§ 5 

Lokal  może być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, wszelkie zmiany sposobu korzystania 
z lokalu lub jego części, zgodnie z postanowieniami § 40 Statutu wymagają zgody Zarządu. 

§ 6
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1.  Użytkownik  obowiązany  jest  dbać  o  należyty  stan  zajmowanego  lokalu  oraz  przynależnych  do 
niego  pomieszczeń  gospodarczych,  piwnic,  garaży  oraz  pomieszczeń  wynajmowanych  poprzez 
wykonanie w nich prac konserwacyjnych i napraw w zakresie określonym przez Radę Nadzorczą 
w Regulaminie o którym mowa w §4. 

2. W razie nie wykonania niezbędnych napraw w lokalu których obowiązek wykonania spoczywa na 
użytkowniku,    Spółdzielnia  po  bezskutecznym wezwaniu  użytkownika w przypadku zagrożenia 
życia,  zdrowia  ludzkiego  lub  mienia  Spółdzielni  ma  prawo  na  koszt  użytkownika  usunąć 
nieprawidłowości. 

3.  Użytkownik odpowiada za szkody wyrządzone w majątku Spółdzielni spowodowane działaniem 
własnym,  przez  osoby  wspólnie  zamieszkałe  z  użytkownikiem    oraz  osoby,    za  które  ponosi 
odpowiedzialność na mocy właściwych przepisów. 

§ 7 

Wszelkie  przeróbki  w  lokalach,  zmiany  konstrukcyjne,  przebudowa  lub  rozbiórka  ścian,  lodżii, 
zabudowa  balkonów,  montaż  krat  zabezpieczających,  demontaż  grzejników  lub  ich  wymiana, 
przeróbki instalacji w lokalu wymagają zgody Zarządu. 

§ 8 

1.  Zabrania  się  wykonywania  we  własnym  zakresie  wymiany  bezpieczników  usytuowanych  poza 
obrębem lokali. W celu ich naprawy należy powiadomić Administrację Spółdzielni lub dyżurnych 
konserwatorów (telefony na tablicach ogłoszeń oraz w czasopiśmie „Przełomowe Wieści”). 

2.  Bez  zgody  Zarządu  zabrania  się  instalowania  punktów  poboru  energii  elektrycznej  w 
pomieszczeniach piwnic. 

§ 9 

O  wszelkich  nieprawidłowościach,  uszkodzeniach,  przejawach  zniszczeń  i  dewastacji  mienia 
spółdzielczego  należy  niezwłocznie  powiadomić  Administrację  Spółdzielni  lub  dyżurnych 
konserwatorów. 

§10 

Użytkownik zobowiązany jest udostępnić lokal w celu: 
a)  usunięcia awarii, 
b)  przeprowadzenia przeglądów kominiarskich, gazowych, elektrycznych oraz stanu    technicznego 

lokalu, 
c)  niezbędnej konserwacji, modernizacji i napraw instalacji wewnętrznych, 
d)  kontroli sprawności bądź wymiany zainstalowanych urządzeń pomiarowych i podzielników 

kosztów, 
e) odczytów wskazań urządzeń pomiarowych, 
f)  sporządzenia przez działającego na zlecenie Spółdzielni rzeczoznawczy majątkowego     operatu 

szacunkowego, w związku z wnioskiem o przekształcenie lokalu. 

§11 

Montaż indywidualnych anten poza lokalem, wymaga zgody Zarządu. 

§12
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1.  Śmieci , odpady z gospodarstwa domowego należy wstępnie segregować w sposób 
selektywny i usuwać wyłącznie do przeznaczonych do tego celu pojemników usytuowanych w 
sąsiedztwie budynków , w altanach śmietnikowych bądź do kontenerów . 

2.  Użytkownicy zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić Spółdzielnię o zmianach dotyczących 
danych osobowych i liczbie osób uprawnionych do zamieszkiwania w lokalu. 

3.  Odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego, inne niż niebezpieczne i wielogabarytowe, 
należy zbierać w urządzeniach odpowiednio oznakowanych usytuowanych w altanach 
śmietnikowych lub ich bezpośrednim sąsiedztwie bądź w pobliżu wolnostojących kontenerów. 

4.  Zabrania się wyrzucania przez okno śmieci, niedopałków  papierosów oraz wykładania na 
parapetach okien pożywienia dla ptaków. 

5.  Niedozwolone jest wylewanie do instalacji kanalizacyjnej tłuszczów , wrzucanie do muszli 
klozetowych obierek , artykułów  spożywczych , środków higieny osobistej i innych 
odpadków. 

§13 

Należy  oszczędnie  korzystać  z  energii  elektrycznej  i  cieplnej  na  klatkach  schodowych  i  w 
pozostałych  pomieszczeniach wspólnego użytkowania . 

§14 

Trzepanie  dywanów  może  odbywać  się  wyłącznie  w  miejscach  do  tego  celu  przeznaczonych,  w 
godzinach pomiędzy 8.00 a 20.00. Nie należy  trzepać dywanów, pościeli, ubrań  itp. na balkonach, 
lodżiach,  klatkach schodowych lub przez okna. 

§15 

1.  Szczególną opiekę nad trawnikami, kwietnikami, krzewami, drzewami i pozostałą roślinnością na 
terenach  spółdzielczych  powierza    się  mieszkańcom  budynków  ,apelując  jednocześnie  do 
mieszkańców o zadbanie o estetyczny wygląd balkonów i lodżii. 

2. Wszelkie  społeczne  inicjatywy  związane  z  urządzaniem  ogródków  i  wykonywaniem  nasadzeń 
winny odbywać się w uzgodnieniu z Administracją. 

3.  Instalowanie skrzynek kwiatowych na balkonach powinno się odbywać w sposób nieuciążliwy dla 
innych mieszkańców  i bezpieczny dla elewacji budynku 

§16 

1.  Korytarzy piwnicznych, bez zgody Zarządu nie wolno przegradzać, zastawiać meblami i zbędnym 
sprzętem domowym. 

2.  Zabrania  się  przechowywania  w  piwnicach  materiałów  łatwopalnych,  wybuchowych,  żrących  i 
cuchnących oraz innych środków chemicznych. 

3.  Palenie papierosów  w piwnicach, na klatkach  schodowych, balkonach i lodżiach oraz w 
pozostałych pomieszczeniach wspólnych jest zabronione. 

4.  Zabrania się również grillowania na balkonach  i lodżiach oraz  używania otwartego ognia 
/świece, palniki gazowe itp./ w piwnicach i pomieszczeniach wspólnych. 

§ 17 

1. Warunkiem  zgodnego  współżycia  wszystkich  mieszkańców  domu  jest  wzajemna  pomoc 
sąsiedzka,  niezakłócanie  spokoju  i  ciszy  nocnej,  troska  o wspólny majątek  oraz  przestrzeganie
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postanowień niniejszego Regulaminu. 
2.  Dzieci powinny bawić się w miejscach do  tego celu wyznaczonych (place zabaw, piaskownice i 

boiska sportowe). 
3.  Należy przestrzegać, aby dzieci nie bawiły się w okolicy  śmietników, na klatkach schodowych, w 

korytarzach  piwnicznych. Za niewłaściwe  zachowanie  się  dzieci  i  szkody przez nie wyrządzone 
odpowiedzialność ponoszą  rodzice. 

4.  Z urządzeń RTV należy korzystać w sposób niezakłócający wypoczynku  sąsiadom. 
5. W godzinach od 22.00 do 6.00 obowiązuje cisza nocna. 

§18 

1.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 
ostrożności,  zapewniających  ochronę  zdrowia  i  życia  ludzi  oraz  zwierząt  ,  a  także  dołożenia 
starań aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia. 

2.  Psy muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie  i należy je wyprowadzać w kagańcach i na 
uwięzi oraz powinny być one pod stałym i skutecznym dozorem. 

3.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są usuwać odchody tych zwierząt z terenów 
spółdzielczych oraz innych miejsc przeznaczonych do użytku publicznego. 

4.  Zakazuje się wyprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw, gier i piaskownic dla dzieci. 
5.  Zwierzęta  domowe  należy  utrzymywać  w  zajmowanych  przez  siebie  lokalach  (  nie  klatka 

schodowa lub piwnica). 

§ 19 

1.  Pojazdy mechaniczne należy parkować w miejscach wyłącznie do tego przeznaczonych. 
2.  Zabrania się mycia pojazdów na terenach Spółdzielni. 
3.  Naprawa  pojazdów  samochodowych  związana  z  ich  bieżącą  eksploatacją  jest  dozwolona  na 

terenie  Spółdzielni  pod  warunkiem,  że  nie  spowoduje  to  zanieczyszczenia  środowiska,  terenu, 
zagrożenia  bezpieczeństwa  publicznego  oraz  nie  stanowi  uciążliwości  dla  mieszkańców  , 
sąsiadów. Powstałe z tego tytułu odpady powinny być gromadzone i usuwane do odpowiednich 
pojemników. 

§ 20 

1.  Użytkownik garażu zobowiązany jest do: 
a) utrzymywania garażu w należytym stanie technicznym i porządku, 
b) wykonywania z własnych środków remontów kapitalnych i bieżących, 
c) dokonywania na własny koszt wszelkich napraw związanych z bieżącą konserwacją, 
d) stosowania się do postanowień przepisów bhp, p.poż oraz statutu, regulaminów i 
uchwał organów Spółdzielni. 

2. W  przypadku  malowania  wrót  garażowych  oraz  odnawiania  elewacji  zewnętrznej  zespołów 
garażowych  , w  celu  zachowania  estetyki  osiedla,  kolorystykę należy  uzgodnić  z Administracją 
Spółdzielni. 

§ 21 
Użytkownik garażu ma prawo do: 
a) użytkowania garażu  na cele związane z jego przeznaczeniem 
b) korzystania z odpłatnych usług Spółdzielni w zakresie wykonywania drobnych  napraw jak 

również remontów bieżących. 
c) korzystania z nieodpłatnych świadczeń z tytułu sprzątania, odśnieżania,  utrzymania  czystości na 
terenie przyległym oraz usuwania odpadów do pojemników w ramach ponoszonych opłat 
eksploatacyjnych.
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§ 22 

O każdym przypadku choroby zakaźnej w budynku, stanowiącej zagrożenie epidemiologiczne należy 
niezwłocznie zawiadomić Administrację Spółdzielni. 

§ 23 

Wszelkie reklamy , szyldy, urządzenia klimatyzacyjne na elewacji budynków mogą być instalowane 
wyłącznie  po  uprzednim  otrzymaniu  zgody  Spółdzielni  w  oparciu  o  zasady  określone  w  uchwale 
Rady Nadzorczej  Spółdzielni w  sprawie  „ustalenia  zasad  i opłat za umieszczenie  reklam, urządzeń 
klimatyzacyjnych na zewnętrznych ścianach budynków Spółdzielni”. 

§ 24 

1.  Użytkownicy lokali  powinni współdziałać z Administracją Spółdzielni w sprawach związanych z 
należytym  utrzymaniem  lokali,  budynku  i  urządzeń  domowych,  w  tym  celu  mogą  powoływać 
samorządy domowe w oparciu o postanowienia „Regulaminu Samorządów Domowych”. 

2.  O  rozstrzygnięciu  spraw  spornych,  wynikłych  z  zamieszkiwania,  korzystania  z  pomieszczeń 
wspólnych oraz terenów przyległych, należy  zwracać się do Administracji Spółdzielni. 

§ 25 

1.  Uwagi, wnioski  i skargi w sprawach związanych z pracą Administracji użytkownicy mogą zgłosić 
do Zarządu Spółdzielni. 

§ 26 

Administracja Spółdzielni jest obowiązana : 

1.  Dbać  o  należyty  stan  techniczny  budynku,  prawidłowe  funkcjonowanie  instalacji  przesyłowych 
gazu,  ciepła  ,wody,  energii  elektrycznej,  odbioru  kanalizacji  sanitarnej,  instalacji  domofonowej, 
anten RTV. 

2.  Dbać o należyty stan   sanitarno – porządkowy budynków ich otoczenia wraz z placami zabaw i 
ich wyposażeniem, terenów zielonych, pomieszczeń wspólnego użytku między innymi: korytarzy, 
klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, strychów, pralni, suszarni. 

3.  Zapewnić mieszkańcom dogodne i bezpieczne dojście do budynków. 
4.  Ustawić w miejscach do tego przeznaczonych trzepaki, pojemniki na odpady i nieczystości stałe 

zapewniając ich terminowe opróżnianie, należyty stan techniczny i sanitarny. 
5.  Sprawnie i szybko reagować na wszelkie występujące nieprawidłowości 

utrudniające zamieszkiwanie. 

Sekretarz Rady Nadzorczej  Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Małgorzata Malesa Gdula  Grzegorz Wyszogrodzki


