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                                                                                       Za cznik 
                                                                                                                                 Do Uchwa y Nr 4 Rady Nadzorczej 

                                                                                                     Spó dzielni Mieszkaniowej  
                                                                                          „Osiedle Starówka” 
                                                                                         z dnia06.04.2006 r. 

 

 
REGULAMIN 

PORZ DKU DOMOWEGO 
W SPÓ DZIELNI MIESZKANIOWEJ 

„OSIEDLE STARÓWKA” 
 
 

§ 1 
 
Regulamin niniejszy zosta  opracowany w oparciu o : 
Ustaw  z 15 grudnia 2000 r. o spó dzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst Dz.U. z 2003 r Nr 
119, poz.1116 ze zm.) oraz § 64, ust 1 pkt. 8 Statutu Spó dzielni Mieszkaniowej „Osiedle 
Starówka” w Warszawie. 
 

§ 2 
 

1. Cz onkowie Spó dzielni, w ciciele lokali nie b cy cz onkami, ich domownicy, 
najemcy lokali, wszystkie inne osoby zamieszka e i odwiedzaj ce lub przebywaj ce na 
terenie nieruchomo ci spó dzielczych s  zobowi zane do dbania o utrzymanie w 
nale ytym stanie technicznym i estetycznym zajmowanych lokali mieszkalnych i 

ytkowych, gara y, budynków w tym ich urz dze  i instalacji, klatek schodowych, 
korytarzy i innych cz ci wspólnych oraz otoczenia budynków. 

2. Osoby , których mowa w ust.1 zobowi zane s  w szczególno ci: 
1) do utrzymywania czysto ci na klatkach schodowych, korytarzach, w piwnicach i innych 

pomieszczeniach ogólnego u ytku, 
2) nie wyrzucania przez okna mieci, butelek, papierosów i innych przedmiotów, 
3) nie dokarmiania ptaków na parapetach okiennych, balkonach, na trawnikach oraz 

przej ciach dla pieszych, 
4) wynoszenia mieci i innych odpadów do pojemników w altankach mietnikowych 

(oprócz odpadów po remontach, przedmiotów i urz dze  wyposa enia domu) oraz 
posprz tania klatki schodowej  w miejscach rozsypania nieczysto ci lub rozlania p ynów. 

5) wywo enia nieczysto ci gabarytowych na w asny koszt lub sk adowanie w 
wyznaczonym pomieszczeniu obok altanki mietnikowej i zg oszenie w biurze 
Spó dzielni i uiszczenie op aty zgodnie z faktur  wystawion  przez Spó dzielni . 

6) trzepania dywanów – wy cznie w wyznaczonych miejscach i w godzinach od 8 do 22, z 
wyj tkiem wi t i niedziel: zabrania si  trzepania dywanów, wycieraczek na balkonach, 
klatkach schodowych lub przez okna, 

7) podlewania kwiatów na balkonach i mycia balkonów tak, aby woda nie brudzi a elewacji 
lub ni ej po onych balkonów, 

8) wyprowadzania psów wy cznie na smyczy i nie na tereny zielone przy budynkach, 
9) usuwanie zanieczyszcze  w przypadku spowodowanym przez w asne psy. 
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§ 3 
 

1. W godzinach od 22 do 6 w budynkach i wokó  nich obowi zuje cisza nocna. 
2. W godzinach ciszy nocnej, bezwzgl dnie nie wolno ha asowa , nale y cicho chodzi  i 

zamyka  drzwi, zciszy  radio, TV. 
3. W pozosta ych godzinach nale y nie zak óca  spokoju i nie przeszkadza  s siadom: 

krzykami, g nym stukaniem, g  muzyk , trzepaniem itp. 
 

§ 4 
 

1. Nie wolno przechowywa  materia ów atwopalnych w piwnicach, korytarzach, 
wózkowniach i na balkonach. 

2. Nie wolno zastawia  meblami lub innymi przedmiotami pomieszcze  ogólnego u ytku, 
np. klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, suszarni, pralni, wózkowni, w 
przeciwnym razie przedmioty te b  usuwane na koszt ich w cicieli. 

3. Zabrania si  palenia papierosów, spo ywania napojów alkoholowych oraz pos ugiwania 
si  otwartym ogniem ( wieczk ) na klatkach schodowych, w piwnicach, windzie itp. 

 
§ 5 

 
1. Zabrania si  brudzenia i uszkadzania cian na zewn trz i wewn trz budynku. 
2. Za szkody z tego tytu u wyrz dzone odpowiadaj  bezpo rednio sprawcy, przy czym za 

szkody dzieci odpowiedzialni s  rodzice lub opiekunowie. 
 

§ 6 
 

1. Drobne naprawy samochodów, dokonywane przez u ytkowników gara y powinny si  
odbywa  tak, aby nie zanieczyszcza  przej  dla pieszych, chodników i trawników. 

2. Nale y przestrzega  zakazu parkowania samochodów na trawnikach, alejkach 
spacerowych, przed klatkami oraz u ywania sygna ów d wi kowych. 

3. Zabrania si  mycia samochodów na terenie posesji Spó dzielni. 
 

§ 7 
 

1. Wszyscy mieszka cy powinni dba  o swoje najbli sze otoczenie budynku, zw aszcza o 
ziele , tak aby spe nia a swoje zdrowotne i estetyczne funkcje. 

2. Zabrania si  zrywania kwiatów ozdobnych oraz amania krzewów lub drzew oraz 
za miecania lub niszczenia urz dze  wokó  budynku. 

3. Popiera si  inicjatywy mieszka ców w szczególno ci zajmuj cych lokale na parterach, 
do zak adania ogródków, w cznie z sadzeniem kwiatów i krzewów ozdobnych. 

 
§ 8 

 
1. Przebudowa lokalu lub zmiany konstrukcyjne, w odniesieniu do cian dzia owych lub 

powoduj ce zmiany w jego uk adzie funkcjonalnym oraz wymiana okien z zachowaniem 
ich kolorystyki mog  by  dokonywane jedynie za pisemna zgod  Zarz du i zachowaniem 
przepisów Prawa budowlanego. 

2. W przypadku naruszenia zasady o jakiej mowa w ust.1 Zarz d Spó dzielni mo e zaradza  
przywrócenia w wyznaczonym terminie lokalu do stanu pierwotnego, a po up ywie 
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terminu mo e uczyni  to na koszt cz onka oraz zastosowa  sankcje przewidziane w 
Statucie. 

3. Zak adanie anten na dachu, szyldów reklamowych i innych urz dze  wymaga pisemnej 
zgody Zarz du Spó dzielni. Zabrania si  umieszczania szyldów reklamowych w oknach. 

 
 

4. Umieszczanie na elewacjach budynków lub przed budynkami reklam, mo e nast pi  po 
uzyskaniu pisemnej zgody Zarz du Spó dzielni i wnoszeniu odpowiednich op at 
zatwierdzonych przez Rade Nadzorcz . 
 

5. ytkownik lokalu nie mo e na zewn trz lokalu dokonywa  jakichkolwiek napraw 
urz dze  i instalacji technicznych. O uszkodzeniu nale y powiadomi  Biuro Spó dzielni 

 odpowiedni  instytucj  wskazan  na tablicy og osze . 
 

6. Pracownicy Spó dzielni s  upowa nieni do kontroli urz dze  i instalacji w lokalach. 
 

 
§ 9 

 
1. Dopuszcza si  mo liwo ci zmiany charakteru lokalu mieszkania na lokal u ytkowy, 

je eli nie czy si  to z jego nadmiernym zu yciem, uci liwo ci  dla s siadów 
/mieszka ców danej klatki schodowej/ nie zagra a ich higienie i bezpiecze stwu, a tak e 
nie zak óca pracy instalacji i urz dze  takich jak radio, TV, telefon. 

2. Zarz d Spó dzielni po zasi gni ciu opinii mieszka ców /s siadów/ i Rady Nadzorczej 
mo e wyrazi  zgod  na prowadzenie w lokalu mieszkalnym dzia alno ci us ugowej, 
rzemie lniczej lub biurowej cz cej si  z przyjmowaniem petentów, jednak za 
odp atno ci  maj  odniesienie do lokali u ytkowych Spó dzielni. 

3. W przypadku wynaj cia mieszkania, cz onek Spó dzielni lub w ciciel lokalu nie b cy 
cz onkiem obowi zany jest powiadomi  o tym Spó dzielni  i zg osi  liczb  osób 
przewidzianych do zamieszkania i poda  swój nowy adres i telefon. 

 
§ 10 

 
1. W przypadku opuszczenia lokalu przez cz onka lub najemc , przej cie nast puje 

protokolarnie. Protokó  podpisuj  cz onek lub najemca oraz przedstawiciel Zarz du 
Spó dzielni. 

2. Obj cie lokalu nast puje równie  na podstawie protoko u, który podpisuj  cz onek lub 
najemca z jednej strony, a z drugiej przedstawiciel Zarz du Spó dzielni. 

3. Protoko y, o których mowa w ust. 1 i 2 powinny okre la  liczb  pomieszcze , 
powierzchni  u ytkow , wyposa enie lokalu w urz dzenia, ich stan techniczny i stopie  
zu ycia. 

 
§ 11 

 
1. W przypadku trudno ci w dost pie do instalacji wodoci gowej, kanalizacyjnej, gazowej i 

centralnego ogrzewania np. ze wzgl du na boazeri , glazur , tynk lub meble, jak równie  
dokonania zmian w przebiegu tej instalacji w stosunku do projektu, koszty naprawy b  
konserwacji instalacji na tych odcinkach obci aj  u ytkownika. 
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2. ytkownika lokalu obci aj  koszty usuwania zniszcze  powsta ych z winy jego b  
zaniechania lub nieprawid owe wykonanie przez niego napraw i konserwacji. 

 
§ 12 

 
      W stosunku do u ytkowników lokali naruszaj cych niniejszy Regulamin Zarz d zastosuje  
      sankcje przewidziane w Prawie Spó dzielczym i Statucie Spó dzielni do skre lenia z rejestru  
      cz onków w cznie. 

 
 
 


