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REGULAMIN
PORZĄDKU DOMOWEGO
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kociewie” w Starogardzie Gdańskim

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady: użytkowania lokali, utrzymania bezpieczeństwa,
porządku, higieny, estetyki budynków i ich otoczenia, a także zgodnego współżycia
mieszkańców obowiązujące w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową
„Kociewie” w Starogardzie Gdańskim.
2. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu obowiązuje w równym stopniu wszystkich
użytkowników lokali , tj. członków spółdzielni zajmujących lokale na
warunkach własnościowego prawa do lokalu, lokatorskiego prawa do lokalu lub prawa
własności, właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni, osoby nie będące
członkami Spółdzielni posiadające własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu jak
i pozostałych mieszkańców, najemców, podnajemców oraz członków gospodarstw
domowych właścicieli, a także innych osób korzystających z lokali lub w nich
przebywających.
3. Posiadacz prawa do lokalu jest odpowiedzialny w zakresie postanowień niniejszego
Regulaminu, za wszystkie osoby wspólnie z nim użytkujące lokal na stałe lub czasowo
oraz przebywające na terenie nieruchomości na jego zaproszenie lub za jego zgodą, na
zasadach przewidzianych przepisami prawa cywilnego.
4. Osoby (z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego) zobowiązane do opieki i nadzoru nad
nieletnimi ponoszą odpowiedzialność za ich zachowanie na terenie nieruchomości oraz są
zobowiązane do naprawy szkód wyrządzonych przez nieletnich w mieniu Spółdzielni lub
nieruchomości.
5. Za uszkodzenie mienia wspólnego odpowiedzialność ponoszą sprawcy, a w przypadku
nieletnich ich rodzice lub opiekunowie.
6. W sprawach dotyczących porządku, czystości, zabezpieczenia przeciwpożarowego,
pracownicy Administracji Osiedla mają prawo wydawania mieszkańcom doraźnych
poleceń wynikających z niniejszego Regulaminu, a mieszkańcy zobowiązani są
podporządkować się tym poleceniom.
7. W razie stwierdzenia, że stan techniczny lub sanitarny lokalu jest niezgodny
z obowiązującymi przepisami, Spółdzielnia ma obowiązek wezwać użytkownika lokalu
do doprowadzenia lokalu do należytego stanu, wyznaczając na to stosowny termin.
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8. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody
użytkownik lokalu jest obowiązany niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia
awarii. Jeżeli osoba ta jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu , Spółdzielnia
ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji , a gdy wymaga to
pomocy straży pożarnej – także przy jej udziale.
Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność pełnoletniej osoby z niego
korzystającej, Spółdzielnia jest obowiązana zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim
rzeczy , do czasu przybycia tej osoby ; z czynności tych sporządza się protokół.
9. Użytkownik lokalu jest zobowiązany na żądanie Spółdzielni udostępnić lokal, komórkę,
wynajmowane pomieszczenie, jeżeli udostępnienie jest niezbędne do wykonania napraw
lub usunięcia awarii w innym lokalu.
10. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu użytkownik lokalu powinien udostępnić
Spółdzielni lokal w celu :
a) dokonania okresowego , a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również
doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu
niezbędnych prac i ich wykonania ,
b) zastępczego wykonania przez spółdzielnię prac obciążających członka Spółdzielni
albo osobę nie będącą członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu ; albo właściciela lokalu nie będącego członkiem
Spółdzielni
c) montażu, wymiany i odczytu urządzeń pomiarowych wody i ciepła
( w tym podzielników kosztów)
II. Obowiązki użytkowników lokali.
§ 2
1. Użytkownicy lokali zobowiązani są do dbania o wspólne mienie Spółdzielni oraz
użytkowanie mieszkań, komórek w piwnicach i innych pomieszczeń użytkowanych
wspólnie, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz chronienia ich przed dewastacją a także
dokonywania napraw urządzeń technicznych i wyposażenia lokalu zgodnie
z regulaminem podziału obowiązków Spółdzielni i jej członków w zakresie napraw
wewnątrz lokali oraz rozliczeń z członkami zwalniającymi lokale.
2. Użytkownicy lokali
zobowiązani są do korzystania z pomieszczeń części
wspólnej nieruchomości w sposób nie utrudniający korzystania z nich innym
uprawnionym (przez części wspólne nieruchomości należy rozumieć: klatki schodowe,
korytarze piwniczne, pralnie, suszarnie, itd.).
3. Wykorzystywanie tylko dla indywidualnych potrzeb użytkowników danego mieszkania pomieszczeń wspólnego użytkowania (tj. pralni, suszarni oraz dodatkowej komórki
w piwnicy lub innego pomieszczenia) wymaga zgody Zarządu Spółdzielni, po uzyskaniu
pozytywnej opinii większości zamieszkałych w budynku osób posiadających tytuły
prawne do lokali,
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4. Wszyscy użytkownicy lokali zobowiązani są aktywnie przeciwdziałać przypadkom
kradzieży , wandalizmu, zniszczeń wspólnego mienia, zgłaszać te przypadki
do Administracji Osiedla lub bezpośrednio do Straży Miejskiej lub Policji.
5. Przydzielony członkowi lokal mieszkalny może być używany wyłącznie na cele
mieszkalne. Wynajmowanie przez użytkowników całego lub części lokalu nie wymaga
zgody Spółdzielni , chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu
lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne
używanie lokalu miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni ,użytkownik
obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.
6. Dopuszcza się prowadzenie w lokalu mieszkalnym działalności gospodarczej , która nie
zagraża bezpieczeństwu , higienie i nie zakłóca spokoju współmieszkańców oraz jest
nieuciążliwa dla innych użytkowników mieszkań .
Prowadzenie w mieszkaniu takiej działalności gospodarczej wymaga zgody Zarządu
Spółdzielni.
7. Osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu obowiązana jest do powiadamiania Spółdzielni
o wszelkich istotnych zmianach dotyczących jego lokalu, a w szczególności o:
1) zmianach danych osób zamieszkałych lub uprawnionych do korzystania z lokalu,
2) wszelkich innych zmianach mających wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni
§ 3
Do obowiązków użytkowników lokali należy w szczególności :
1) utrzymanie lokalu we właściwym stanie sanitarno-higienicznym, ze szczególnym
uwzględnieniem czystości okien, balkonów, loggi ,
2) segregowanie śmieci i wynoszenia ich do przygotowanych do tego celu odpowiednich
pojemników. W przypadku rozsypania wynoszonych śmieci lub rozlania na
klatkach schodowych , względnie w innych miejscach, użytkownik zobowiązany jest
posprzątać zanieczyszczony obszar.
3) powiadomienie Administracji Osiedla o pojawieniu się gryzoni i robactwa w piwnicach
lub klatkach schodowych.
4) utrzymanie porządku i czystości na całych klatkach schodowych,
w pomieszczeniach wspólnego użytku takich jak : pralnie , suszarnie , strychy itp. oraz
uczestniczyć w utrzymaniu czystości korytarzy piwnicznych.
Do utrzymania czystości w/w pomieszczeń nie należy stosować środków
dezynfekujących uciążliwych dla współmieszkańców.
5) zamykanie drzwi wejściowych na klatki schodowe zabezpieczone domofonami oraz
wystrzeganie się wpuszczania nieznanych osób, aby zachować odpowiednie warunki
bezpieczeństwa mieszkańców.
6) natychmiastowe zgłoszenie w Administracji Osiedla zauważonych awarii oraz uszkodzeń
instalacji i urządzeń znajdujących się w budynku lub w jego otoczeniu (np. pęknięcie lub
zator rur, zacieki sufitów itp.) ,
7) dbanie o oszczędne gospodarowanie energią elektryczną i cieplną w częściach wspólnych
budynku ,
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§ 4
Niedopuszczalne jest:
1) przechowywanie na balkonach i loggiach przedmiotów oszpecających wygląd budynku,
ustawianie i wieszanie szafek oraz wywieszanie bielizny powyżej balustrad na loggiach
i balkonach,
2) przechowywanie wiader i toreb ze śmieciami na korytarzach i klatkach schodowych,
3) wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów przez okna, balkony i loggie,
4) przechowywanie w mieszkaniach, na balkonach, loggiach i w piwnicach, pomieszczeniach
użytkowych i składowych materiałów łatwopalnych lub wybuchowych, albo gnijących
lub stanowiących pożywkę dla insektów, myszy, szczurów, ptaków,
5) wrzucanie do muszli klozetowych przedmiotów mogących spowodować zapchanie
rur kanalizacyjnych ,
6) grillowanie na balkonach lub loggiach,
7) urządzanie na klatkach schodowych, korytarzach i w piwnicach spotkań towarzyskich,
8) spożywanie alkoholu i środków odurzających oraz palenia papierosów na
klatkach schodowych , korytarzach, w piwnicach, w komórkach oraz innych
pomieszczeniach wspólnego użytkowania,
9) ustawianie na klatkach schodowych, korytarzach , korytarzach piwnic przedmiotów
takich jak rowery, stoły, wózki dziecięce, meble, itp.,
10) hodowanie, przechowywanie i dokarmianie zwierząt i ptaków w piwnicach, na balkonach
i loggiach,
11) dokarmianie gołębi na balkonach, loggiach i parapetach okiennych (zarówno
w mieszkaniach jak i na klatkach schodowych),
12) samowolne wchodzenie na dach lub wyrzucanie na dach różnych przedmiotów. Włazy
dachowe pozostają zamknięte , a klucze przechowywane są w Administracji Osiedla .
Uzasadnione wejście na dach budynku odbywa się w obecności i za zgodą administracji
Spółdzielni;
13) zakładanie anten telekomunikacyjnych (np. telewizyjnych, internetowych, CB itp.) bez
uzyskania zgody i określenia lokalizacji przez Zarząd Spółdzielni,
14) wykonywanie przez mieszkańców czynności mogących spowodować zanieczyszczenie
lub uszkodzenie urządzeń i pomieszczeń służących do wspólnego użytku (np. klatek
schodowych, pralni, suszarni, piwnic) a także terenów zielonych,
15) manipulowanie ( naprawianie ) w tablicach rozdzielczych ( obwodów administracyjnych,
zabezpieczeń przedlicznikowych ) instalacji elektrycznej, węzłach c.o., gazu i wodno –
kanalizacyjnych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy niezwłocznie zawiadomić
Administrację Osiedla.
16) samowolne montowanie urządzeń nadawczych i używania innych urządzeń
elektrycznych powodujących zakłócenia w odbiorze programu radiowego
i telewizyjnego,
17) instalowanie w komórkach lokatorskich ( piwnicach ) odbiorników elektrycznych poza
oświetleniem ,
18) używania ognia otwartego w pomieszczeniach ogólnego użytku , strychach , klatkach
schodowych.
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§ 5
1. Wszelkie przeróbki w lokalach (w szczególności przeróbki instalacji gazowej w tym
zmiana miejsca położenia kuchenek gazowych, piecyków gazowych wieloczerpalnych,
centralnego ogrzewania - w tym wymiana grzejników, kryz dławiących, zakładanie
dodatkowych grzejników, wodnej – w tym zakładanie dodatkowych kranów, baterii,
kanalizacyjnej i elektrycznej oraz zmiana lub wymiana elementów konstrukcyjnych,
a także stawianie lub rozbieranie ścianek działowych, przebudowa, zabudowa
balkonów i loggi – w tym wykonywanie jakichkolwiek zadaszeń nad nimi) mogą być
dokonywane jedynie za pisemną zgodą Zarządu Spółdzielni. Zakładanie krat
zewnętrznych na oknach i balkonach wymaga przestrzegania przepisów prawa
budowlanego.
2. Prace, o których mowa w ust. 1 mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby
posiadające stosowne kwalifikacje i uprawnienia.
§ 6
1. W przypadku dostarczania do lokalu mebli, materiałów lub innych przedmiotów, osoby
zamieszkujące w tym lokalu zobowiązane są do zwrócenia uwagi na to, aby wóz
dostawczy nie uszkodził chodników, zieleni, a także by przy wnoszeniu przedmiotów nie
uszkodzono ścian klatki schodowej, itp. Bezzwłocznie po dostawie użytkownik lokalu
obowiązany jest oczyścić teren i klatkę schodową przywracając je do stanu pierwotnego.
Koszt zniszczeń i trwałych uszkodzeń powstałych przy dostawie obciąża użytkownika
lokalu.
2. Potrzebę odbioru (wywozu) przedmiotów zbędnych i o dużych gabarytach np. zużyte
meble, sprzęt itp. oraz gruzu należy zgłaszać w Administracji Osiedla, która wskaże
miejsce i czas oraz zasady ich usunięcia.
§ 7
1. Trzepanie dywanów, chodników itp. może odbywać się jedynie w miejscach do tego
wyznaczonych, w dni powszednie w godzinach 9.00 -19.00.
2. Niedozwolone jest trzepanie dywanów, chodników, pościeli, ścierek, worków od
odkurzaczy itp. z okien, na balkonach, loggiach i na klatkach schodowych .
§ 8
1. Parkowanie samochodów jest dozwolone jedynie w miejscach wyznaczonych. Zabronione
jest parkowanie samochodów na chodnikach, oznaczonych przejściach, trawnikach,
placach zabaw i drogach ewakuacyjnych.
2. Użytkownikom pojazdów zabrania się zastawiania dróg pożarowych, wejść do klatek
schodowych, wyjazdów i wjazdów do garaży.
3. Zabronione jest zanieczyszczanie smarami i olejami chodników i dróg dojazdowych oraz
mycie pojazdów na terenie nieruchomości.
4. Zabrania się jazdy pojazdami mechanicznymi po chodnikach, placach gier i zabaw
oraz terenach zielonych.
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§ 9
1. Zabrania się umieszczania skrzynek na kwiaty na zewnętrznej stronie balustrad
balkonów, loggi oraz na zewnętrznych parapetach okien.
2. Podlewanie kwiatów na balkonach i parapetach okiennych powinno odbywać się w ten
sposób, aby elewacja budynku i okna mieszkań położonych niżej nie były zalewane wodą.
§ 10
1. Osoby posiadające psa powinny wyprowadzać go na smyczy zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Osoba wyprowadzająca psa zobowiązana jest usuwać odchody pozostawione przez psa
w budynku, na chodnikach, placach zabaw i na trawnikach.
3. Osoby posiadające zwierzęta domowe zobowiązane są do sprzątania odchodów
pozostawionych przez nie w budynku, na chodnikach, placach zabaw i na trawnikach.
4. Osoby posiadające zwierzęta zobowiązane są do naprawiania wszelkich szkód
wyrządzonych przez posiadane przez nich zwierzęta zarówno na terenie nieruchomości
jak i na terenie osiedla.
5. Trzymanie w mieszkaniach psów, kotów i innych zwierząt jest dopuszczalne pod
warunkiem przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych i porządkowych oraz
nie zakłócania przez te zwierzęta spokoju innym mieszkańcom.
§ 11
1. W godzinach od 22.00 do 6.00 w budynkach mieszkalnych obowiązuje zachowanie ciszy.
2. W przypadku konieczności dokonania remontu lokalu należy uprzedzić sąsiadów
o terminie robót.
3. Wykonywanie prac uciążliwych, wywołujących nadmierny hałas i zakłócanie spokoju
współlokatorom, jak: remonty, wiercenie otworów itp. winno odbywać się w godzinach
od 8.00 do 19.00, za wyjątkiem niedziel i dni świątecznych.
4. Korzystanie z instrumentów muzycznych, odbiorników radiowych, telewizyjnych i innych
urządzeń odtwarzających dźwięk, a także śpiewanie nie może zakłócać spokoju lokatorom.
5. Niedopuszczalne jest używanie urządzeń powodujących drgania i wstrząsy przenoszących
się do sąsiednich mieszkań, jeżeli nie jest to związane z przeprowadzanym remontem.
6. Korzystanie w lokalu mieszkalnym ze sprzętu sportowo-rekreacyjnego, jak: bieżni,
skakanek itp. nie może zakłócać spokoju pozostałym mieszkańcom.
7. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie pomieszczeń gospodarczych, suszarni, pralni
i innych do celów produkcyjnych, hałaśliwego majsterkowania, sportowo-rekreacyjnych
bez uzyskania zgody Administracji Osiedla na podstawie opinii mieszkańców danej klatki
schodowej.
8. Użytkownicy i osoby przebywające w ich lokalu zobowiązani są przez całą dobę do
takiego zachowania na terenie budynku i osiedla, aby nie zakłócać spokoju innym
mieszkańcom.
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§ 12
1. Warunkiem zgodnego współżycia wszystkich mieszkańców osiedla (domu) jest wzajemna
pomoc i poszanowanie spokoju.
2. W ramach wzajemnej pomocy bardzo ważne jest zwracanie uwagi na pomoc osobom
starszym, niepełnosprawnym - szczególnie w poruszaniu się po terenie nieruchomości.
§ 13
1. Obowiązkiem użytkownika komórki w piwnicy jest przestrzeganie przepisów bhp. dla
tego rodzaju pomieszczeń jak również przepisów ochrony przeciwpożarowej.
2. Zabronione jest schodzenie do piwnicy lub przebywanie w niej z otwartym ogniem.
3. Użytkownik powinien dbać o porządek w obrębie swojej komórki.
4. Niedozwolone jest użytkowanie w komórkach piwnic prywatnych pralek, lodówek
i zamrażarek oraz przechowywania motocykli, motorowerów i skuterów.
5. Do obowiązków użytkowników lokali należy zamykanie na klucz wejścia z klatki
schodowej do pomieszczeń piwnic.
§

14

1. Naklejanie, wywieszanie lub rozplakatowywanie ogłoszeń, reklam, informacji, szyldów
itp. możliwe jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych a w przypadku ich braku
w miejscach wskazanych przez Administrację Osiedla.
2. Użytkownicy prowadzący w lokalu znajdującym się na terenie nieruchomości działalność
gospodarczą mogą umieszczać jej oznaczenia wymagane prawem, po uzyskaniu pisemnej
zgody Zarządu Spółdzielni.
§ 15
W przypadku pożaru, nagłych awarii lub zagrożenia bezpieczeństwa w budynkach lub na
terenie osiedla - użytkownicy obowiązani są zawiadomić o tym fakcie odpowiednie służby
alarmowe i techniczne. Numery telefonów miejskich i własnych służb alarmowych
i technicznych podane są w informacji wywieszonej w gablotach.

III . Postanowienia końcowe.
§ 16
1. Celem podniesienia estetyki klatek chodowych , balkonów ( logii ) i otoczenia budynku
samorząd Spółdzielni organizuje konkurs promujący udział mieszkańców w dbaniu
o otoczenie budynku i jego część wspólną.
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2. Mieszkańcy budynku mogą wybierać ze swego grona Komitet Domowy – jego zadania,
tryb wyboru określa odrębny regulamin.
§ 17
1. Przypadki naruszania niniejszego Regulaminu należy niezwłocznie zgłaszać Administracji
Osiedla lub Zarządowi Spółdzielni.
2. Jeżeli użytkownik lokalu bądź osoby z nim zamieszkałe nie przestrzegają przepisów
niniejszego Regulaminu, Spółdzielni przysługuje w stosunku do tych osób roszczenie
o zwrot poniesionych w związku z tym strat, niezależnie od możliwości zastosowania
w stosunku do użytkowników sankcji przewidzianych Statutem, do wykluczenia
z członkostwa w Spółdzielni włącznie.
3. W przypadku nie przestrzegania niniejszego Regulaminu organy Spółdzielni uprawnione
są do kierowania odpowiednich wniosków z interwencją lub o ukaranie do właściwych
organów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu odpowiadają majątkowo za wszelkie szkody
wyrządzone innym użytkownikom lokali na skutek zaniedbań własnych i osób wspólnie
zamieszkałych oraz najemców ich lokali.
5. Użytkownicy lokali są zobowiązani do naprawienia na własny koszt wszelkich szkód
powstałych na terenie nieruchomości z ich winy, a w przypadku naprawienia takiej
szkody na zlecenie Zarządu Spółdzielni, pokrycia kosztów usunięcia szkody na pierwsze
wezwanie.
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