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R E G U L A M I N  

zasad użytkowania lokali i porządku domowego w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „USTRONIE" w Radomiu 

 

Podstawa Prawna: Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r. tekst 

jedn. Dz.U.2013r. nr 122 z późn. zm. ; ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r. 

Dz.U.2016. nr 21 j.t. z późn. zm.; Statut Spółdzielni 

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

§ 1 

1. Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia Spółdzielni, utrzymanie 

bezpieczeństwa, zapewnienie czystości i porządku w budynkach i ich otoczeniu, 

podnoszenie estetyki zasobów mieszkaniowych i infrastruktury, oraz zapewnienie 

warunków zgodnego współżycia mieszkańców. 

2. Przepisy regulaminu określają obowiązki administracji, członków oraz wszystkich 

użytkowników lokali i mieszkańców Spółdzielni w zakresie realizacji celów, o których 

mowa w § 1 ust. 1. 

3.  Członka Spółdzielni, właściciela lokalu, osobę której przysługuje spółdzielcze prawo do 

lokalu, najemcę lokalu, osobę zajmującą lokal bez tytułu prawnego do lokalu – w dalszej 

części regulaminu określa się jako Użytkownika lokalu.  

4. Użytkownik lokalu jest odpowiedzialny w zakresie postanowień niniejszego regulaminu, 

za wszystkie osoby wspólnie z nim użytkujące lokal, stale lub czasowo a nawet w nim 

chwilowo przebywające (domowników, podnajemców, gości). 

5.  Prawa i obowiązki osób zarządzających majątkiem Spółdzielni regulują przepisy Prawa 

spółdzielczego, Statutu Spółdzielni, przepisy wydane na ich podstawie, ogólnie 

obowiązujące przepisy prawa w takim zakresie, w jakim mają one zastosowanie do 

gospodarki Spółdzielni. W zarządzaniu majątkiem Spółdzielni uwzględnia się także 

zasady współżycia społecznego. 

 

§ 2 

1. Obowiązkiem każdego użytkownika jest natychmiastowe powiadomienie Pogotowia 

Technicznego oraz Administracji Osiedla o zauważonych awariach oraz uszkodzeniach 

instalacji gazowej, wod.- kan., c.o. i innych oraz urządzeń znajdujących się w budynku lub w 

jego otoczeniu (np. pęknięcie i zator rur, zacieki sufitów itp.) bez względu na przyczynę ich 

powstania oraz na to, kogo koszt naprawy będzie obciążać. 

2. Zarząd Spółdzielni i działające w jego imieniu Administracje są uprawnione do  

kontrolowania stanu technicznego mieszkań oraz urządzeń i instalacji w nich  się 

znajdujących. W związku z powyższym, każdy użytkownik, obowiązany jest 
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umożliwić w określonych terminach wejście do mieszkania komisjom powołanym 

przez Zarząd Spółdzielni w celu skontrolowania stanu technicznego lokalu, jak 

również ilości zamieszkujących osób. 

3. Pracownik Spółdzielni, pracownik firmy świadczącej na rzecz Spółdzielni usługi 

konserwacyjno-remontowe, pracownik Pogotowia Technicznego w celu wykonania 

określonych czynności służbowych ma prawo wstępu do lokalu, za zgodą 

Użytkownika lokalu i w obecności jego albo w obecności dorosłych domowników, w 

godzinach od 7°° do 20°°, a w razie awarii – całą dobę. 

4. W przypadku awarii powodującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem 

szkody – osoba korzystająca z lokalu oraz innych użytkowanych pomieszczeń jest 

zobowiązana do natychmiastowego powiadomienia Administracji Spółdzielni lub 

Pogotowia Technicznego o awarii oraz udostępnienia lokalu - w celu jej usunięcia.  

W przypadku nie dopełnienia powyższego wymogu, użytkownik lokalu ponosi pełną 

odpowiedzialność za szkody i straty, które mogą wyniknąć w jego lokalu lub w lokalach 

sąsiadów. 

5. W przypadku zagrożenia dot. całego budynku oraz życia lub zdrowia ludzi, w sytuacji, 

gdy Użytkownik lokalu jest nieobecny albo odmawia udostępnienia lokalu, 

przedstawiciele Spółdzielni mogą wejść do lokalu w asyście Policji, Straży Miejskiej,  

a gdy tego wymaga sytuacja, również przy udziale Straży Pożarnej. 

6. Jeżeli nastąpiło otwarcie lokalu pod nieobecność jego Użytkownika lub stale z nim 

zamieszkującej dorosłej osoby - przedstawiciele Spółdzielni w asyście Policji 

sporządzają protokół - zobowiązani są zabezpieczyć lokal i znajdujący się w nim dobytek 

- do czasu przybycia Użytkownika.  

7. Użytkownik ma również obowiązek udostępnić lokal Spółdzielni w celu: 

1) dokonania okresowego, a w szczególnych uzasadnionych przypadkach również 

doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu 

niezbędnych napraw, a także ich wykonania; 

2) zastępczego wykonania przez Spółdzielnię prac należących do użytkownika                           

i obciążenia go kosztami. 

8. Jeżeli lokal lub budynek wymaga remontu obciążającego Spółdzielnię, przebudowy lub 

przeprowadzenia modernizacji - Spółdzielnia może żądać od osób korzystających z tego 

lokalu lub budynku - jego udostępnienia w celu wykonania koniecznych robót. W takim 

przypadku stosuje się odpowiednio art.61 ust.4 usm, oraz postanowienia Statutu 

Spółdzielni § 16. 

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 2-7 stosuje się odpowiednio przepis art. 61 

Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 
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II. UTRZYMANIE WŁAŚCIWEGO STANU TECHNICZNEGO ZASOBÓW 

MIESZKANIOWYCH. 

Obowiązki Spółdzielni 

§ 3 

1. Do obowiązków Spółdzielni należy: 

a) dbałość o właściwy stan techniczny, stan sanitarno - porządkowy budynków oraz 

ich otoczenia i pomieszczeń wspólnego użytku; 

b) zabezpieczenie ppoż. budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i zaleceniami Straży Pożarnej; 

c) wykonywanie   obowiązków   wynikających z przepisów   sanitarnych     

i    nakazów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz prawa budowlanego i nakazów 

nadzoru budowlanego; 

d) wyposażenie  nieruchomości  w urządzenia  niezbędne  do  utrzymania  porządku                          

i czystości,  jak śmietniki, kosze na śmieci,  trzepaki itp. oraz  utrzymanie czystości 

śmietników; 

e) zapewnienie należytego oświetlenia klatek schodowych, korytarzy, pomieszczeń 

przeznaczonych do wspólnego użytku; 

f) oznaczanie budynków, którymi zarządza Spółdzielnia, przez umieszczenie na tych 

obiektach odpowiednich tabliczek informacyjnych określających przy jakiej ulicy 

się mieszczą i jaką liczbą porządkową są oznakowane; 

g) oznaczanie lokali i pomieszczeń znajdujących się w budynkach; 

h) wywieszanie  w łatwo  dostępnym  i  oświetlonym  miejscu  tablicy  ogłoszeniowej, 

zawierającej: 

- informację o telefonach i adresach: Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia   

   Ratunkowego, Pogotowia Technicznego i innych służb Spółdzielni, 

-  miejsce na ogłoszenia Spółdzielni adresowane do mieszkańców budynku, 

i ) prawowanie nadzoru  nad wykonywaniem obowiązków w zakresie utrzymania 

porządku i czystości przez zleceniobiorców, działających na podstawie zawartych 

umów;

§ 4 

1. Do obowiązków Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz lokali należy: 

a) naprawa całej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, o ile instalacja nie 

została poddana przeróbkom do zaworu termostatycznego, grzejnikowego 

włącznie, 

b) naprawa instalacji zimnej i centralnej ciepłej wody do zaworu głównego                            

w mieszkaniu, łącznie z tym zaworem, 
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c) naprawa pionów kanalizacyjnych łącznie z trójnikiem na pionie i odcinkiem  

instalacji w szachcie, 

d) naprawa instalacji gazowej do kurka odcinającego przy urządzeniu łącznie                          

z kurkiem pod warunkiem, że  nie została poddana przeróbkom, 

e) naprawa przewodów wentylacyjnych i spalinowych pod warunkiem, że instalacja 

nie została poddana przeróbkom.  

f) WLZ (wewnętrzna linia zasilająca) do elektrycznej tablicy licznikowej łącznie z jej 

wymianą, 

g) konserwacja domofonów i przywrócenie sprawności instalacji domofonowej po 

dewastacji i zniszczeniu  z wyjątkiem unifonu wewnątrz lokalu w przypadku 

uszkodzeń mechanicznych, 

h) dokonywanie okresowej dezynfekcji i deratyzacji piwnic, klatek schodowych, 

zsypów pomieszczeń ogólnego użytku, 

i) zwrot za wymianę stolarki okiennej zgodnie z Regulaminem wymiany stolarki 

okiennej w S.M. „Ustronie” uchwalonym przez RN. 

2. Naprawy zaliczane do obowiązków Spółdzielni finansowane są z funduszu 

remontowego i opłaty eksploatacyjnej. 

Obowiązki użytkowników lokali mieszkalnych. 

§ 5 

1. Zajmowany lokal może być używany wyłącznie na cele określone w decyzji przydziału lub 
umowie. 

2. Prowadzenie w mieszkaniu działalności uciążliwej dla współmieszkańców bez zgody 

Zarządu Spółdzielni jest zabronione. 

3. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez Użytkownika lokalu, całego 
lub części lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to 
związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub 
oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni np. 
zmiana ilości osób zamieszkujących, Użytkownik obowiązany jest do pisemnego 
powiadomienia Spółdzielni o tej czynności. 

§ 6 

Użytkownicy lokali mieszkalnych obowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących 

utrzymania lokali, przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych a także przepisów i zasad 
dotyczących eksploatacji instalacji elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych, 
domofonowych i wodnokanalizacyjnych. 

§ 7 

1. Użytkownik lokalu jest obowiązany dbać o należytą konserwację zajmowanego lokalu                   

i innych przydzielonych mu pomieszczeń oraz dokonywać napraw urządzeń 
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techniczno-sanitarnych stanowiących wyposażenie lokalu. 

2. Naprawy wewnątrz lokali nie zaliczone w niniejszym regulaminie do obowiązków 

Spółdzielni obciążają użytkowników zajmujących lokale. 

3. Do obowiązków użytkownika zajmującego lokal w budynku Spółdzielni należy: 

a) obowiązek odnawiania lokalu polegający na: 

- malowaniu sufitu i ścian lub tapetowaniu ścian z częstotliwością wynikającą                   

z właściwości techniczno-estetycznych ścian lub tapet, 

- malowaniu olejnym drzwi i okien (dwustronnie), ścian i podłóg przeznaczonych 

do malowania oraz grzejników, rur i innych urządzeń malowanych olejno dla 

zabezpieczenia przed korozją, 

- naprawa lub wymiana stolarki drzwiowej, 

- naprawa i wymiana podłóg i podłoży, 

b) naprawa urządzeń techniczno-sanitarnych w mieszkaniu, łącznie z wymianą tych 

urządzeń. Do urządzeń techniczno-sanitarnych zalicza się: 

- wannę lub kabinę prysznicową łącznie z baterią, syfonem i natryskiem, 

- piec kąpielowy z wyposażeniem, 

- termy elektryczne, 

- kuchnię gazową lub inną z wyposażeniem, 

- zlewozmywak z syfonem i baterią, 

- krany czerpalne, 

- miskę ustępową i spłuczkę, 

- umywalkę z syfonem i baterią. 

c) naprawa i usuwanie niedrożności przewodów odpływowych od urządzeń sanitarnych 

lokalu np. zlewów, zlewozmywaków, umywalek, wanien, muszli klozetowych, 

spłuczek, wężyków zimnej i ciepłej wody,  

d) naprawa lub wymiana uszkodzonych zamków i zamknięć w drzwiach, oknach, 

f) naprawa i wymiana sprzętu instalacji elektrycznej – gniazd, przełączników, 
przewodów i innych w lokalu poza licznikiem lub główną puszką rozdzielczą. 

g) naprawa lub wymiana podejść wodno-kanalizacyjnych, 

h) konserwacja stolarki okiennej. Wymiana stolarki okiennej z możliwością uzyskania 

bonifikaty w kosztach wymiany. Zasady wymiany stolarki okiennej i uzyskania 
bonifikaty określa odrębny regulamin. 

i) naprawa usterek ścian i sufitu (odparzenia, odpadanie tynków), 

4. Wszelkie uszkodzenia wewnątrz lokalu powstałe z winy użytkownika lub jego 

domowników obciążają użytkownika. 

§ 8 

1. Zabrania się pod rygorem poniesienia pełnej odpowiedzialności cywilnej 

dokonywania wszelkiego rodzaju przeróbek, zmian konstrukcyjnych w lokalu i 

ingerencji w instalacje elektryczne, gazowe, wentylacyjne, domofonowe, wodno-



 6 

kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody i innych bez 

uzyskania zgody Spółdzielni. W przypadku stwierdzenia powyższych naruszeń 

Spółdzielnia może wyznaczyć Użytkownikowi termin do przywrócenia stanu 

pierwotnego instalacji (lokalu), a w przypadku nie zastosowania się do zaleceń 

Spółdzielni, Spółdzielnia może usunąć przeróbki i kosztami obciążyć Użytkownika 

lokalu. 

2. Wszelkie przeróbki i zmiany konstrukcyjne w mieszkaniu, które zmieniają jego 

funkcję (stawianie lub rozbieranie ścian działowych, przebudowa balkonów i loggi, 

zakładanie krat w oknach i na balkonach, zmiana usytuowania urządzeń sanitarnych 

itp. ) mogą być dokonywane po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni i przy 

zachowaniu przepisów prawa budowlanego.  

3. Przed montażem krat balkonowych i okiennych wnioskodawca winien uzyskać 

pisemną akceptację wszystkich lokatorów zamieszkałych w bezpośrednim 

sąsiedztwie wnioskodawcy oraz pisemną zgodę Zarządu Spółdzielni, a następnie 

ubiegać się o zezwolenie na zabudowę balkonu wydane przez właściwy organ 

administracyjny. 

4. Nie jest wymagana zgoda Zarządu Spółdzielni na wykonanie prac podnoszących 

standard mieszkania, które nie są związane ze zmianami w układzie funkcjonalnym 

lokalu lub konstrukcyjnym (położenie podłóg z deszczułek drewnianych lub parkietu 

mozaikowego, wykonanie zmywalnych okładzin ściennych, zastosowanie w 

łazienkach i wc – zamiast lastriko – innych właściwych materiałów podłogowych np. 

terakoty, instalowanie kuchni  gazowych z piekarnikiem lub rożnem zamiast kuchni 

wchodzących w skład normatywnego wyposażenia mieszkania) pod warunkiem 

zgodności z PN i atestami higienicznymi. 

5. Zabudowa węzłów (szachtów), urządzeń sanitarnych i wanien winna bezwzględnie 

umożliwiać swobodny do nich dostęp w celu dokonania prac konserwacyjnych lub 

remontowych. W przypadku braku takiego dostępu lub wykonania trwałej zabudowy 

uniemożliwiającej przeprowadzenie ich kontroli lub wystąpienia konieczności 

wykonania prac remontowo – konserwacyjnych i naprawczych, Spółdzielnia ma 

prawo dokonać niezbędnych prac wyburzeniowych i demontażowych trwałej 

zabudowy bez skutków finansowych obciążających Spółdzielnię. 

6. Samowolne podłączenie do elektrycznych tablic rozdzielczych wszelkich urządzeń 

jest niedozwolone. 

 

§ 9 

1. Zabrania się naprawiać we własnym zakresie bezpieczników instalacji elektrycznych poza 

obrębem mieszkania (na klatkach schodowych, w piwnicach) ze względu na grożące 

niebezpieczeństwo oraz możliwość spalenia instalacji. Kosztami z tytułu strat na skutek 

manipulacji przy urządzeniach obciążona zostanie osoba, która je spowodowała.                 

W przypadku stwierdzenia tego typu uszkodzeń należy niezwłocznie zawiadomić 

Administrację Osiedla lub Pogotowie Techniczne. 

2. Zabrania się używania urządzeń elektrycznych powodujących zakłócenia w odbiorze 

programu radiowego i telewizyjnego. 

3. Instalowanie oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach piwnicznych bez pisemnej 
zgody Zarządu Spółdzielni jest zabronione. 



 7 

4. Zabrania się ingerencji i zmiany nastaw fabrycznych termostatów grzejnikowych  

w lokalach mieszkalnych oraz zmiany nastaw regulacyjnych zaworów podpionowych 
instalacji c.o. w piwnicach budynków. 

§ 10 

1. Wchodzenie na dachy budynków osiedla jest surowo zabronione. 

2. Użytkownikom lokali mieszkalnych zabrania się instalowania na dachu i elewacji anten 

telewizyjnych, radiowych i innych. W razie naruszenia tego zakazu Spółdzielnia obciąży 
użytkownika kosztami powstałych szkód i likwidacji zainstalowanych urządzeń. 

§ 11 

W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu należy natychmiast zamknąć kurki przy 
gazomierzu, zapewnić przewiew pomieszczeń- po czym zawiadomić Administrację 
Osiedla, Pogotowie Techniczne Spółdzielni i Pogotowie Gazowe. Użytkownik winien 
umożliwić dogodny dostęp do zaworu odcinającego. 

§ 12 

1. Zajmowanie pomieszczeń wspólnych (pralnia, suszarnia, części korytarza, wnęki, 

podschodówki) na własny użytek może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody 

mieszkańców klatki, administracji osiedla -  w drodze pozytywnej decyzji Zarządu, 

odpłatnie, na podstawie umowy najmu. 

 

2. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania zasady, aby drzwi do pomieszczeń 

piwnicznych były stale zamknięte na klucz. 

§ 13 

1. Niedogrzewanie lokalu lub brak ciepłej wody powinien zgłosić użytkownik w dniu 

stwierdzenia lub w dniu następnym do Administracji Osiedla, która ma obowiązek 

sprawdzenia reklamacji w obecności użytkownika i spisania na tę okoliczność protokołu. 

2. Bonifikata zostanie przyznana wyłącznie w przypadkach określonych w § 13 

Regulaminu kosztów dostawy ciepła do budynków, kosztów dokonywania rozliczeń   

z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody w S.M. 

„Ustronie”. 

§ 14 

O uszkodzeniach urządzeń i instalacji w lokalach należy niezwłocznie zawiadomić 

Administrację Osiedla, Pogotowie Techniczne. W przypadku nie dopełnienia powyższego 

wymogu, użytkownik mieszkania ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty, 

które mogą wyniknąć w jego mieszkaniu lub w mieszkaniu sąsiadów wskutek awarii 

instalacji lub urządzeń. 
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III. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI, PORZĄDKU, HIGIENY I ESTETYKI W 

BUDYNKACH ORAZ ICH OTOCZENIU. 

§ 15 

l. Do obowiązków mieszkańców i użytkowników lokali należy utrzymanie mieszkania 

(lokalu) w należytym stanie czystości i higieny. 

2. Wszyscy mieszkańcy, użytkownicy lokali  powinni przestrzegać  czystości na klatkach 

schodowych, korytarzach, piwnicach i pomieszczeniach wspólnie użytkowanych, 

garażach oraz na zewnątrz budynków.  

3. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do utrzymania czystości na klatkach schodowych 

poprzez zamiatanie i zmywanie schodów podestów tj. kondygnacji na której usytuowane 

jest mieszkanie. 

4. Nie należy wyrzucać przez okna i drzwi balkonowe jakichkolwiek śmieci, odpadów, 
niedopałków itp. 

5. Śmieci i odpadki powinny być segregowane i wrzucane do odpowiednich pojemników - 
należy to czynić w taki sposób, by nie zanieczyszczać otoczenia pojemników. 

6. W przypadku remontu lokalu mieszkalnego Użytkownik zobowiązany jest we własnym 
zakresie zapewnić wywóz gruzu i wszelkich materiałów budowlanych powstałych  
w wyniku remontu. 

8. Przedmioty wielkogabarytowe (meble, urządzenia i sprzęty gospodarstwa domowego) 
można wystawiać w wyznaczonych miejscach  wyłącznie w terminach podanych przez 
Spółdzielnię. 

9. Zabrania się przechowywania na balkonach, mebli i innych przedmiotów, 

powodujących nieestetyczny wygląd budynku.  

10. Kwiaty ustawiane na parapetach okiennych i na balkonach powinny być należycie 

zabezpieczone przed wypadnięciem. Podlewanie kwiatów winno odbywać się tak, aby 
woda nie przelewała się i nie przeciekała na niższe kondygnacje lub na ulicę. Zabrania 
się wieszania doniczek z kwiatami na zewnątrz balustrad, w przypadku gdy mieszkanie 
znajduje się nad prześwitem. 

11. Malowanie balustrad balkonowych, okien, drzwi od strony zewnętrznej jest dozwolone                    

z zachowaniem dotychczasowej kolorystyki. 

12. Umieszczanie reklam, szyldów, w oknach, drzwiach frontowych, na elewacji budynku 

oraz w lokalach wolnostojących wymaga zgody Zarządu Spółdzielni. 

13. Niedozwolone jest karmienie ptaków na balkonach i parapetach okiennych oraz 

dokarmianie kotów, psów poprzez wystawianie karmy na klatkach schodowych  

i piwnicach.  

§ 16 

Trzepanie dywanów, chodników itp. może odbywać się wyłącznie w miejscach na ten cel 
przeznaczonych w godzinach 7°° do 21°°. Nie wolno trzepać i czyścić dywanów, pościeli itp. 
na balkonach, loggiach, klatkach schodowych i z okien. 
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§ 17 

Utrzymanie porządku na klatkach schodowych, pomieszczeniach wspólnego użytku, 
sprzątanie chodników, zatok, parkingów i wyznaczonych miejsc pod pojemniki na odpady 
oraz sprzątanie terenów zielonych wykonują firmy zewnętrzne na podstawie zakresu prac 
ściśle określonego w załącznikach do umów o sprzątaniu i utrzymaniu czystości. 

 

IV.  BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE. 

   § 18 

1. W razie wybuchu pożaru, bez względu na jego rozmiar, należy natychmiast zawiadomić 

Straż Pożarną, Komisariat Policji i Administrację Osiedla lub Pogotowie Techniczne.  

2. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się zastawiać klatek schodowych,  korytarzy, 

przejść na ostatnich piętrach i przejść piwnicznych meblami, wózkami, rowerami itp. 

3. Pomieszczenia piwniczne winny być utrzymane w stanie nie zagrażającym 

bezpieczeństwu przeciwpożarowemu. Główne wejście do piwnicy winno być 
zamykane. 

4. W piwnicach, na klatkach schodowych, korytarzach, pomieszczeniach przeznaczonych 

do wspólnego użytku nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych, odpadów 

niebezpiecznych, zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców. 

5. Palenie papierosów i używanie otwartego ognia na klatkach schodowych, windach, 

piwnicach oraz pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytku jest zabronione. 

6. Wszelkie instalacje mają być utrzymane w dobrym stanie izolacyjnym w celu  

zapobieżenia przed zwarciem. 

7. Znajdujące się w piwnicach użytkowników wodomierze główne, zawory 

wodociągowe, gazowe i centralnego ogrzewania a także drzwiczki wyciorowe winny 

być udostępnione przez użytkownika osobie upoważnionej na każde jej żądanie. 

 

 V.  PODSTAWOWE NORMY WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO 

MIESZKAŃCÓW. 

  § 19 

1. Warunkiem zgodnego współżycia wszystkich mieszkańców osiedla (domu) jest 

wzajemna pomoc i poszanowanie spokoju. 

2. Dzieci powinny bawić się w miejscach na ten cel przeznaczonych. Za szkody 

spowodowane przez dzieci odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub 

opiekunowie. 

3. Mieszkańców budynków obowiązuje zachowanie ciszy w godzinach nocnych od 2200 

do 600. 

4. W godzinach ciszy zabrania się w szczególności - głośnej gry na instrumentach 

muzycznych, głośnego odbioru audycji radiowych i telewizyjnych, śpiewu, 

hałasowania lub innego zakłócania spokoju. Mieszkańcy obowiązani są także do 
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przestrzegania porządku domowego niezależnie od pory dnia, czy nocy                                     

i powstrzymanie się od takich zachowań, które byłyby uciążliwe dla innych 

mieszkańców.  

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

prac. 

 6. Zabrania się spożywania alkoholu na klatkach schodowych w budynkach Spółdzielni 

oraz ich  otoczeniu. 

§ 20 

1. Trzymanie w mieszkaniach psów i innych zwierząt jest dopuszczalne o ile zwierzęta nie 

zagrażają zdrowiu oraz nie zakłócają spokoju, a ich posiadacze są w stanie 

zagwarantować im odpowiednią opiekę i przestrzegać wymogów sanitarno-

porządkowych. 

  2. Psy mogą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu. Ze względu na dokonywane przez 

psy szkody w zieleni, kwiatach i krzewach spuszczanie ich ze smyczy na terenach 

Spółdzielni  jest niedopuszczalne.  

3. Za wszystkie szkody spowodowane przez psy w budynkach i ich otoczeniu, a zwłaszcza na 
terenach zielonych odpowiadają ich posiadacze. 

4. Osoby posiadające psa obowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez 

psa na klatce schodowej lub w innych pomieszczeniach budynku służących do wspólnego 
użytku oraz na terenach zewnętrznych.  

 

 § 21 

1. Parkowanie motocykli i samochodów jest dozwolone w miejscach wyznaczonych przez 

Spółdzielnię, zgodnie z obowiązującym na terenie osiedla opracowaniem w zakresie 
organizacji ruchu.   

2. Zabrania się wjeżdżania na zieleńce, kwietniki, chodniki i przejścia dla pieszych                       

i zastawiania wejść do klatek schodowych. 

 

VI.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 22 

Wszelkie   dostrzeżone   przejawy   uporczywego   naruszania   przepisów   niniejszego 

regulaminu - mieszkańcy powinni zgłaszać  do Administracji Spółdzielni. 

§ 23 

1. W stosunku do członków Spółdzielni uporczywie naruszających postanowienia 

niniejszego regulaminu Rada Nadzorcza może podjąć uchwalę o wykluczeniu ze 

Spółdzielni. 

2. Wszelkie zachowania osób posiadających tytuł prawny do lokalu, jego domowników 

a także przebywających w nim gości są niedopuszczalne, jeżeli powodują zakłócenie 
spokoju i uciążliwość korzystania z lokalu przez innych mieszkańców. 

3. W przypadku zaistnienia zachowań powodujących zakłócenia spokoju i uciążliwość 
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dla innych mieszkańców w korzystaniu z ich lokalu, Zarząd wzywa na piśmie osobę 

posiadającą tytuł prawny do lokalu do zaprzestania takich zachowań, pouczając 
jednocześnie o konieczności przestrzegania Regulaminu zasad użytkowania lokali  
i porządku domowego pod rygorem podjęcia dalszych działań przewidzianych 
niniejszym regulaminem. 

4. W przypadku gdy wezwanie, o którym mowa w ust. 3 okaże się bezskuteczne                      

a naruszenie porządku domowego ma charakter rażący lub uporczywy Zarząd 
Spółdzielni występuje do Rady Nadzorczej o podjęcie stosownej uchwały na 
podstawie art. 1710 u.s.m. w związku z art. 16 u.w.l.  

5. Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą o której mowa w ust. 4 jest podstawą do 

wytoczenia przez Spółdzielnię powództwa przeciwko osobie posiadającej prawo do 
lokalu ( własnościowe lub odrębną własność) o przymusową sprzedaż tego prawa w 
drodze licytacji przeprowadzonej na podstawie przepisu Kodeksu postępowania 
cywilnego o egzekucji nieruchomości. 

§ 24 

 

W przypadku niezastosowania się do przepisów Regulaminu istnieje możliwość 

zastosowania poniższych przepisów Kodeksu Wykroczeń: 

Art. 143 k.w. przewidujący karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny za 

utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku 

publicznego, a w szczególności uszkadzania lub usuwania przyrządów alarmowych, 

instalacji oświetleniowej, automatów telefonicznych, oznaczeń ulic, placów lub 

nieruchomości, urządzeń służących do utrzymania czystości lub ławek. 

W razie popełnienia wykroczenia Sąd może orzec obowiązek zapłaty równowartości 

wyrządzonej szkody albo obowiązek przywrócenia do stanu pierwotnego mienia 

spółdzielni. 

Art. 144 k.w. przewidujący sankcje za niszczenie lub uszkodzenia roślinności albo 

deptanie trawników lub zieleńców bądź też dopuszczanie do niszczenia ich przez 

zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem, podlega karze grzywny lub nagany. W 

razie ponownego popełnienia wykroczenia określającego wyżej można orzec nawiązkę. 

Art. 145 k.w. przewidujący sankcję zanieczyszczenie lub zaśmiecenie miejsca 

dostępnego publicznie, a w szczególności drogi, ulicy, placu, ogrodu, trawnika lub 

zieleńca. 

Art. 146 k.w. przewidujący sankcje grzywny lub nagany za nie dopełnienie w terminie 

obowiązku zgłoszenia w urzędzie stanu cywilnego faktu urodzenia lub zgonu. 

Postanowienia porządkowe niniejszego regulaminu są do wglądu w siedzibie Spółdzielni, 

Administracji oraz na stronie internetowej  www. ustronie.radom.pl. 

 

Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej 

"USTRONIE" dnia 24 stycznia 2017r., (uchwała nr 2/2017) i wchodzi w życie z dniem 
uchwalenia.  

Z tym dniem traci moc Regulamin używania lokali i porządku domowego                               

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w Radomiu z dn. 29.09.2003r.  


