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1.Postanorr,ienie ogólne

51

Przestrzeganie postanorvień regulamir-ru jest oborł'iązkiem członkórł' Spółdzielni' mieszkańców oraz

organów Spółdzielrri'

s2
1. Regrr|amirr określa zasady uŹywania lokali i porządku domowego obowiązujące mieszkańcór'v,

nraj ące na celu zapewnienie właściwej ochrony wspólnego mienia Spółdzielni oraz

nieszkańcóq utrzymania czystości i estetyki budynkórł' i ich otoczenia oraz zapewnienie

warunkórł' zgodnego rvspółzycia rnieszkańców.
2. Posiadacz prawa do lokalu jest odpowiedzialny w zakresie postanowień niniejszego

Regulaminu za wszystkie osoby wspólnie z nim uŻ1tkującę lokal stale lub czasowo oraz

przeby-wające na terenie nieruchomości budynkowej r-ra jego zaproszenie lub za jego zgod4 na

zasadach przervidzianych przepisami prawa cywilnego

$3

Postanowienia niniejszego regulamirru mają zastosowanie równieŻ dla używania lokali użytkowych
w zakresie nieregulowanym odrębnymi przepisami.

Il. Zasady uĄ.wania lokali

$4
l ' Lokale pówinny być używane zgodtie z ich przeznaczeniem określonym w akcie ustanowienia

prawa do lokalu lub umowie najmu.
2. Wykorzystywanie lokalu mieszkalnego 1ub jego części do działalności gospodarczej. w

przypadku, gdy wpłynie na tozmiar oborviązków posiadacza prawa do lokalu lub w istotny

ipoiob zmieni sposób korzystania z lokalu, wymaga pisemr-r ej zgody Spółdzielni i uprzedniego

uYra]Żenia Zgody przez sąsiadów.
3. Zmtana ptzeznaczenia lokaiu z nieszkalnego na użytkowy lub odwrotnie powinna zostać

zgłoszona Spółdzielni oraz olganom nadzoru budowlanego.
4. Posiadacz prawa do lokalu jest zobowiązany zawiadomió Spółdzielnię o

korzystających z lokalu w terminie 7 dni od dnia powstania zmian.
zmianie ilości osób

1. Posiadacz prawa do lokalu w zasobach społ$as'l.rni Mieszkaniowej w Lipnie jest obowiązany

utrzymywaó lokal w naleŹ1'tym Stanie technicznym' sanitamym i estetycznym.
2. Na osobie, o której mowa w ust. 1 ciąŻąw tym zakesie następujące obowią7ki:

a) malorł'anie drzwi, okien (obustronne), grzejników i rur z częstotliwością zapewniającą
ich prawidłową konserwacj ę,
naprawa i wymiana podłóg,
naprawy i rłymiana sto1arki okienrrej i drzwiowej,
uzupełnianie oszklenia okien i drzwi w lokalu,
.'upiu-y vządzen techniczno - sarritamych w mieszkaniu, łącznte z wymianą tych

urządze'h- od zaworrr odcinającego dopływ zimnej i ciepłej wody do lokalu,

naprawy instalacji elektrycznych, począwszy od zabezpieczeń prądowych w lokalu,

usuwanie lub pokrycie kosztów zatkania przewodów odpływowych w lokaiu oraz poza

lokalem, jeŹeli posiadacz prawa do 1okalu spowodował ich zatkanie, po stwierdzeniu
przez powolaną Komisję Techliczną

b)
c)
d)
e)

t
c)
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h) odrrarł'ianie sufitów i ścian ścian ]okalu.

i; naprarva lub r.r'ymiana niesprawrej kuchni elektrl"cznej iub gazowej

Zakles robót r'v-vt-nienionych rł' rrst. 2 nie obe.jmuje napraw związanych z usurł'aniem rvad

lecl-inologicznych bądŹ rvad ukrytych występujących w okresie gwararrcji i rękojmi.

$6
Podstarvowy zakres oborviązkórł' Spółdzielni rł'dziedzinie napraw i kor-rserwaoji w budynkach

obejmuje:_1 

' naprarły 1ub wymiany wszystkicl-r instalacji wodno - kanalizacyjnych . znaj du.jącyclr się w

piónach głównych (z wyłączeniem oSprzętu i podejśó od ZaWoIów odcinającyclr w 1okalach)

tj. pionów i poziomów,
2. naprawy lub w1'61u''' całej instalacji werłnętrznej centralnego ogrzewania,

3. naprawy i n-ralowania ściarr, sufitów na klatkach, w piwnicach, pomieszczeniach ogólnego

uż1tku w budyŃach"
4. naprawy, konierwacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach, w piwnicach,

pomieszczeniach ogólnego uŻ$ku w budynkach, w tyn szklenie okien,

5. naprawy lub wymiana instalacji elektrycznej zewnętrznej i wewnętrznej w budynkach z

wyłączeniem lokali mieszkalnych (do bezpiecznikórł),
6. naprawy polegaj ące na usunięciu zniszczeń powstałych wewnątrz lokalu na skutek

niówykonania napraw naleŹących do obowiązków Spółdzielni (w tym z t1'tułu wad w

okesie rękojmi i gwarancji lub np. usunięcie zacieków powstałych na skutek nieszczelności

dachu)' skutków awarii niezawinionych przez mieszkańca,
7. naprarva i konserwacja wentylacji,
8. sprawdzanie i konserwacja instaiacji odgromowych' p.poŻ. w budynkach,

9. właściwe zabezpieczenie elementów konstrukcyj nych ba1konów,

10. konser'wacja i naprawa dróg osiedlowych oraz ich ośv'ietlenia
11. konserwacja i naprawa urządzeń na terenie placów zabaw,

2

1.

Ż.

1.

2.

l.

1.

$7
W przypadku awarii lub nienaleŻyego działania urządzeń technicznych zarów]o w ]okalach

jaki w tudynkaclr lubjego otoczeniu mieszkańcy powinni niezwłocznie powiadomić o tym

w sposób wskazany na tablicy ogłoszeń odpowiednie służby.

Szkody będące wynikiem awarii powinny być niezwłocznie zgłoszone do SpÓłdzielni.

$8
Wszelkie przeróbki w mieszkaniu instalacji: centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody,

rozbieranie lub us1awienie ściar]ek, przebudowa klatek schodow1'ch, balkonów i loggii,

zakładania krat w oknach na ZewnąIrZ, na klatkach schodowych wymagaj ą zgody

Spółdzielni i właściwy'ch Urzędów
Ńszelkie prace na instalacji gazowej np. wymiana kuchni gazowej mogą byÓ wykonywane

wyłącznte przez osoby posiadające Stosowne uprawnienia

$e
Niedozwolone jest napIawianie i przerabianie we własn)łrr zakresie wszelkich instalacji

poza obrębem mieszkania (na klatkach schodowych, pralniach i piwnicach) oraz

podłączanie do nich odbiomików.
Ńiedózwolona j est trwała zabudowa dostępu do instalacji rvodno -kana1izacyj nej,

elektrycznej będącej w konserwacji Spółdzielni.

$10
Wchodzenie na dachy bud)'rrków Spółdzielni jest niedozwo1onę'

-'
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2. Zakładanie wsze1kich rodzajórv antenjes1 njedozwoione bez zgod.v Spółdzielni.
3. Nie lvoino uŻyrvaó ul'ządzetl połvodqącyolr zakłócenie w odbiorze progratnórł,radiorł'vclr i

telervizyjnych oraz tele1bnicznych bez lł'ynaganej homologacji.

$11
1. Z uwagi lla mozliwości wystąlierria awarii w1'muszaj ącej prace w lokalach, wskazane jest'

aby mieszkańcy podawali do wiadomości Spółdzielni, dozorcy lub sąsiada aktualne numery
le]elolló\\ do donlu i miejsca prac;.

2. Koszty napraw szkód w1'rządzonyc]'r z winy mieszkańca (np. zalanie iokalu przez
zostar.ł'ienie odkręconego kranu) obciązają mieszkańca, który spowodował szkodę.

s12
1, Przedstawicielom Spółdzielni przysługuje prawo kontrolowalia urządzen technicznych

znaj duj ącyctr się w nrieszkaniach fiak np. centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody),
komórkach lokatorskich i piwnicach oraz ba1konów.

2. W razie stwierdzenia, żę stan techniczny lub sanitarny lokalu jest nieodpowiedni,
SpółdzieInia ma obowiązek wezwać uŻy'tkownika 1okalu do doprowadzenia lokalu do
nalezytego stanu, wyznaczając na to stosowny termin.

3 ' W razie awarii w1.wołuj ącej szkodę lub zagrżaj ącej bezpośrednio powstaniem szkody
osoba korzystająca z lokalujest obowiązana udostępnić lokal przedstawicielom Spółdzielni
w celu usunięcia awarii. W razie nieobecności lub odmowy udostępnienia 1okalu
przedstawiciele Spółdzielni mająprawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza
Policji, a gdy wymaga to StraŻy poŻarnej * talcŻe przy jej udziale.

4. Uzytkownik lokalu jest zobowiązany na Żądanie Spółdzielni udostępnió lokal, komórki
lokatorskie i piwnice, aby urnozliwió wykonanie w nich napraw naleŻących do Spółdzielrri
oraz robót nięzbędnych dla utrzymania w naleŻ}tym stanie budynku tj. znaj duj ących się w
ninr urządzeń i instalacji. Za powstałe szkody z Ętułu wykonywanych prac
odpowiedzialnośÓ materialną porrosi Spółdzielnia.

III. Zasady Porządku Domorvego

$13
Spółdzielnia zobowiązana jest zapewnió bezpieczeństwo mieszkancom przez:

1. zaperł'nienie naleŻ}tego stanu technicznego budynku ijego wyposaŹeńa,
2. zapewnienie oświetlenia budynków, korytarzy piwnicznych i pomieszczeń ogólnego uŻ1'tku

oraz terenów osiedla,
' 3' zapewnienie mieszkańcom bezpiecznych dojśó do budynków (dotyczy chodników, schodów

itp )
4. wyznaczen|e miejsc do parkowania samochodów.
5. wyraŹne oznakowanie budynków i ulic,
6. konserwację balkonów oraz malowanie konstrukcji,
7 ' przeprowadzanie okresowych kontroli klatek schodowych, korytarzy, piwnic pod względem

przestrzegania przepisów bhp i ppoż.,
8. umieszczenie w widocznym miejscu na klatce schodowej, następujących informacji:

a) adres igodziny pracy Spółdzielni'
b) telefony słrrżb technicznych do zgłaszania awarii'
c) skład osobowy Rady Nadzorczej'
d1 insl rukcja p'poż.

9. zapewnió droŻność dróg ewakuacyjriych'
s14

1. Utrzymanie porządku i czystości w tym dezynsekcji i deratyzacji oraz dozorowanie
domów wraz z terenem przyległym należy do obowiązków Spółdzielni.

{&



2' L]ir'agi l]a len-iat pracy pt'acolvl-iiirórv obsługi należy zgłaszac do olganÓW

sanlorządorv1'cir i biut'a Zarządrr Spółdzic1ni.

"6tsW sprawach dotyczących naruszenia porządku. czystości i ochrony p'poŻ' w Stopniu ZaglaŻającym
bezpieczetistwu mieszkańcórv, Spółdzie1ni może uydarł'ac doraŹne polecenia'

s 16

1' Niedopuszczalrre jest rłyrzucanie czegokolwiek przez okna i balkony'
2. Niedopuszczalne jest rłykonywanie przez t]rieszkańców czynności mogących spowodowaó

zanieczy szczenie lub uszkodzenie urządzeń i pomieszczeń słrrŻących do wspólnego uŻJtku
(np' klatek schodowych, pt'alni' suszami, piwnic)' a takze terenów zielonyc1-r.

3. Śmieci i odpadki nalezy w1'nosió do pomieszczeń do tego przeznaczonych. W przypadku

rozsypania lub rozlania czegokolwiek naleŻy zawsze po sobie posprzątaó.

4' Do pojemrików na śmieci wolno wrzucać tylko odpady b1towe.
5. W przypadku dostarł' mebli i innych przedmiotów oraz materiałóW mieszkaniec

obowiązany iest niezwłocznie oczyścić teren i klatkę schodową z pozostawionyclr odpadów

Iub zanteczyszczeń i naprawió po\Ą'stałe szkody.
6' Przedmioty zbędne o duzych w1'11ią12ch np. stare meble' naleŻy składać w miejscaclr do

tego przezhaczonych. Spółdzielnia określa miejsce skłaclowania oraz terminy ich wywozu'
7 ' Gruz' okrra i inr-re odpady powstałe podczas renrontu należy wywieść we własnym zakl'esie i

na własny koszt.
8. obowiązkiem Spółdzie1ni i najemców lokali uŻytkowych jest niedopuszczenie, aby wozy

dostawcze dewastowały ciągi piesze lub tereny zielone - pod rygorem usrurięcia zniszczeft

na koszt wirurego.
9. Mieszkaricy ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody poczynione ptzez nich w budyŃu

lub jego otoczeniu.
$17

Trzepanie dywanów, c1rodników itp. moŻę odb1.waÓ się jedynie w miejscaclr do tego

wyznaczonych.
Nie wolno lrzepać z okięn, balkonóv', na klatkach schodowych, w pralniach, suszamiach i

piwnicach.

i. opiekę nad
Spółdzie1nia.

s18
otoczenienr budynku, .iego zielenią i drzewostanem sprarłuje

2. Podlewanie kwiatów na balkor-rach odbyłłaó się może w
elewacje budynku, balkony, jak i okna niŻej położone.

taki sposób, aby nie uległy zalaniu

$1e
1' Zabrania się składowatria na balkonach szczególnie cięŻkich przedmiotów mogących

narusz1 c jego k on stru kcję.
2. Niedozwólone jest takŹe przechorłryrł'anie, na klatkach schodowych, kor1'tarzacl'r

piwrricznych i balkonach, rzeczy i przedmiotów zagraŻających przepisom bhp i p.poŹ. oraz

wpływającyclr negat1łrłrie na wygląd Zewnętrzny i wewnętrzny budynku, i utrudniaj ących
komunikację.

$20
1. Pojazdy mechaniczne mogą być parkowane na terenie osied1a wyłącznie w miejscach do

t.go *yrnu"'onych i oznakowanych przez Spółdzielnię zgodnie z obowiąującymi
przepisami o ruchu drogorłym.

2' Na terenie osiedla zabrar-ria się mycia i naprawy pojazdÓw.

3. Uż1tkownicy pojazdów są zobowiązani do przestrzegania osiedlowych znaków drogowych

2.

1.
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LLS1arł,ionycl'} pIZeZ Spółdzie1nię zgodllie z- oborr iązującynll przepisani'

s2l
Zasad.v korzl'stania z ixalni i suszami.

1. Warunl<ien rrdostępnienia pralni i suszami jest ustarrowienie opiekuna pralni i suszat'rri
przez nieszkańcórł' danego budynku. który sprawuj e nadzór nad korzystaniem z tych
pomieszczeri.

2. W razie nie ustarror,r'ienia opiekuna pralni i suszami Zavąd Spółdztelni będzie uprarvnion;'
do odcięcia w tych pomieszczerriacl'r ciepłej l zimnej wody.

3 ' Z pralni domowej moŻe kolzystaó osoba na stałe zameldowana w danym budynku'
4. W czasie prarria należy lvietrzyć pomieszczenia, aby ściany, stolarka i sufity nie były

naraŻone lra stałą wilgoó'
5. Z pralni należy korzystaó w sposób niezakłócający spokoju sąsiadów wyłącznie u'

godzinach od 7.00 do 22.00
6- Po zakończeniu prania, pralnię i suszamię należy sprzątnąó i doprowadzió do należFego

stanu a klucze zwrócić opiekunowi pralni i suszami'
7. W pralni domorł'ej nie wolno korzystaó w celach zarobkowych ( prać bielizny w celach

zalobkowych).
8. Podczas korzystania z pra1ni i suszami naleŻy przestzegać przepisów przeciwpożarow1'ch.
9. opiekun pralni i suszanri prowadzi rejestr osób korzystających z pralni w k1órym zawarte Są

następuj ące dane:
- data i godzina wydania klucza
_ imię i nazwisko osoby korzystającej
_ Stan początkowy liczników ciepłej i zimnej rł'od1''
_ stan końcowy (lo zakończeniu korzystania z pralni i suszarni) liczników ciepłej i zimnej
wody.

10. opiekun praini i suszami wydaje osobie zamierzającej korzystaó z tych pomieszc zeń kltlcz
od pralni i suszami, po odnotowaniu tego w prowadzonym rejestrze.

1 1 . odcą.ty wodomierzy przekaz1.wane sąprzęz opiekuna pralni Zuządowi Spółdzielni raz na
kwartał, celem rozliczenia osób korzystających z pralni i suszami.

12. opłata za jednorazowe korzystanie z pralni i suszarni obejmuje koszt ZuŻrej ciepłej i
zinnej wody wg stawek naliczanych przez dostawcę ciepłej i zimnej wody oraz ryczałtową
kwotę za energię elektrycznąw wysokości opłaty za 3 kwh'"

$22
1 . W piwnicach i komórkach lokatorskich zabtarria się:

a) przechowylvania rnateriałów łatwopalnych (np. benz1'na, olej napędowy, gaz w butlach,
rozpuszczalniki, itp.)

b) zastawiania koryĄarzy piwnicznych wsze1kimi przedmiotami,
c) przechow1łvania rzeczy stanowiących pożywkę dla gryzoni.
d) przechowyłvania przednriotów gnijących i rozkładających się'
2. opuszczający piwnicę winien zgasió światło i zamknąć dokładnię drzwi.

'E23Zabrania się palenia tyoniu i spoŻywania napojów alkoholowych oraz innych środków
odurzających r.ł'piwnicach, klatkach schodowych, pralniach, suszamiach i innych pomieszczeniach
wspólnego uŹy'tku.

s24
Mieszkańcy i osoby przebywające w iclr lokalu zobowiązan| sąprzez całądobę do takiego

zachowania na terenie osiedla i domów, aby nie zakłócać spokoju irrnym mieszkańcom.
1' Rodzice są zobowiązani zrąracaó uwagę na kulturalnę zachowanię się dzieci. Za szkody

r/. t
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5.

\\),IZądzol]e p17-eZ dzieci nrałoletnie \ł,Szelką odpowiedzialność ponoszą rodzice'
\V ggd7. 22 00 6 00 r-ra tel'ęrrie osiedla obowiązqje bezwzględna cisza nocna'
\Ękonyrł.ar-rie plac len-]onto\ł}ch zakłócających spokój innynr mieszkańconr (ltuc1c'

rł'iercenie itp.) ograrricza się do godzin 7'00 20.00. z wyłączeniem njedzie] i dni
świąteczn1'cl,, rł' które oborviązrrje całkoił'ity zaltaz rvykon1.r,vania głośr-rych prac.
obowiąkiem rł'szystkich nrieszkańców jest dbanie o czystość na klatkach Scl]odo\Ą} ch oraz
rv irrr-rych ponrieszczeniach wspólnego uży't1tu.

Sposób sprzątania klatek schodowych w poszczególnych budynkach ustalają mieszkańcy
między sobą'

6' W przypadlru strł'ierdzeIria niezachowania naleŻFej czystości na klatkach schodowych
Spółdzielnia moŻe zlecić sprzątanie a kosztani obciąZyó mieszkańców dauej klatki, ramach
opłat eksploatac1'jnych.

$2s
1 . osoby posiadaj ące psy lub inne zwierzęta domowe obowiązane są
a) sprzątać zarieczyszczetńa spowodowane przęz Irzymane zwierzęta domowe,
b) psy naleŹy wyprowadzać na Smyczy i w kagńcu i nie dopuszczaÓ do niszczenia

krzewów' drzeq zieleni.
2. Za szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe odpowiadają właściciele.

$26
Szafki reklamowe, szyldy w bramach, rra murach domów oraz wolnostojące mogą byó instalowanę
po uprzedrrim otlzymaniu zgody Spółdzielni.

IV. Postanowienia końcorve

$27
Wobec mieszkańców rraruszających normy współżycia społecznego i postanowienia Regulaminu
będą stosowane saŃcje przewidziane w Statucie niezaleŻnie od odpowiedzialności wynikaj ącej z
przepisów Kodeksu Wykroczeń.

$28
Skargi i wnioski dotyczące pracy Spółdzieirri - rozpatrywane sąprzez Radę Nadzorczą

$2e
Mieszkańcy proszeni są o aktywną współpracę ze Spółdzielnią w zakresie dbałości o stan

techniczny. sanitarny i esteĘczny całego osiedla i poszczególnyclr budyŃów.

$30
Regulamin niniejszy został uchwaiony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie
uchwałąnr Ż9 l2009 zdn. 10.12.2009 r. wraz z póżniejszymi zmianami ' Zniany obowiązują z
dniem podjęcia uchwały nr 412016 zdńa21'-03-2016 r.
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