
Regulamin ładu i porządku domowego w nieruchomościach zarządzanych 

przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osowska” 

Przepisy ogólne 

§ 1 

Przepisy niniejszego regulaminu odnoszą się do użytkowników lokali zarządzanych przez SM „Osowska”  

i regulują zasady użytkowania lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni wspólnych oraz 

wszelkich urządzeń stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej „Osowska” 

zwanej dalej „Spółdzielnią”. 

§ 2 

W rozumieniu niniejszego regulaminu, użytkownik lokalu to właściciel posiadający prawo odrębnej 

własności, osoba posiadająca prawo do lokalu spółdzielczego, najemca lokalu oraz osoba zajmująca lokal 

bez tytułu prawnego. 

§ 3 

Celem regulaminu jest ochrona zarządzanego przez Spółdzielnię mienia, utrzymanie ładu, bezpieczeństwa, 

higieny i estetyki budynków i ich otoczenia oraz zapewnienie zgodnego współżycia ich mieszkańców. 

§ 4 

Użytkownik lokalu jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz za 

przestrzeganie go przez wszystkie osoby, które reprezentuje tj.: członków rodziny, domowników, najemców, 

podnajemców, gości, własnych usługodawców (osoby lub firmy wykonujące zlecone im przez użytkownika 

remonty, usługi) itp. 

§ 6 

1. W razie awarii wywołującej szkodę lub grożącej bezpośrednio powstaniem szkody, użytkownik lokalu 

jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Spółdzielnię i udostępnić lokal w celu jej usunięcia. Jeżeli 

użytkownik lokalu jest nieobecny albo odmawia udostępnienia lokalu, Spółdzielnia ma prawo wejść do 

lokalu w obecności funkcjonariusza policji, straży miejskiej lub straży pożarnej. 



2. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność użytkownika lokalu lub pełnoletniej osoby stale z nim 

zamieszkującej, Spółdzielnia jest zobowiązana zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do 

czasu przybycia użytkownika. Z czynności tych sporządza się protokół. 

3. Użytkownicy lokali zobowiązani są do ich udostępnienia w związku z odczytami przyrządów 

pomiarowych lub podzielników kosztów, przeglądami, remontami budynku oraz w celu wykonania 

koniecznych napraw związanych z modernizacją, przebudową, remontem lub usuwaniem awarii. 

4. Użytkownicy lokali są obowiązani podać Spółdzielni aktualne dane do kontaktu. 

§ 7 

Należy przestrzegać zasad kultury i współżycia społecznego przez właściwe zachowanie porządku, spokoju 

dziennego i ciszy nocnej poprzez: 

1. korzystanie w ciągu dnia z wszelkich urządzeń, w tym  tele-audio (radioodbiorniki, telewizory itp.)  

w taki sposób by nie zakłócać spokoju sąsiadom. 

2. przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00, podczas której zobowiązuje się osoby 

przebywające na terenie danej nieruchomości, do zachowania ciszy (w szczególności do 

ograniczenia korzystania z wszelkich urządzeń, w sposób powodujący zakłócenie spokoju i ciszy 

nocnej). 

3. Użytkownicy lokali są zobowiązani do przestrzegani organizacji ruchu samochodowego ustalonego 

dla nieruchomości Spółdzielni. 

§ 8 

Zmiana układu funkcjonalnego mieszkania związana z usuwaniem bądź przebudową ścian, wymiana 

grzejników, montowanie na zewnętrznych ścianach budynku urządzeń technicznych pracujących dla lokalu 

np. klimatyzacje, urządzenia alarmowe itp., instalowanie na zewnątrz budynku anten nadawczych  

i odbiorczych jest dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą Spółdzielni. W zakresie zmian objętych prawem 

budowlanym wymagane jest uzyskanie Zgody odpowiedniego organu państwowego. 

 

 



§ 9 

Zabronione jest wykonywanie przez mieszkańców nieruchomości wszelkich zmian elewacji zewnętrznej 

budynku (zwłaszcza ściany balkonów i logii), z zastarzeniem regulacji paragrafu 8. 

§ 10 

Niedopuszczalne jest wykonywanie przez użytkowników lokali czynności mogących spowodować 

zanieczyszczenia miejsc służących do wspólnego użytku, takich jak klatki schodowe, tereny wokół budynku 

i śmietnika itp. Zabrania się palenia tytoniu w pomieszczeniach wspólnego użytkowania. Jakiekolwiek 

szkody i zanieczyszczenia dokonane w nieruchomości przez użytkowników lokali oraz osoby, które 

reprezentują powinny być natychmiast usunięte bądź naprawione. W przypadku nie usunięcia szkody, 

naprawa dokonana będzie na koszt osób, które dokonały zniszczenia lub zanieczyszczenia. 

§ 11 

Niedozwolone jest prowadzenie hodowli zwierząt, wewnątrz budynku i jego otoczeniu oraz dokarmianie 

zwierząt i ptaków w miejscach do tego niewyznaczonych (poza karmnikami).  

§ 12 

Posiadacze zwierząt zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-porządkowych 

i weterynaryjnych. Właściciele zwierząt mają obowiązek usuwania pozostawionych przez zwierzęta 

nieczystości. 

§ 13 

Nie jest dozwolone przechowywanie na balkonach, tarasach itp. przedmiotów oszpecających wygląd 

budynku oraz stwarzających zagrożenie np. w czasie wichury, burzy. 

§ 14 

Skrzynki na rośliny, doniczki itp. umieszczone na parapetach okien, balkonach i logiach powinny 

być należycie zabezpieczone przed wypadnięciem. Podlewanie roślin powinno odbywać się w taki 

sposób, aby woda nie przeciekała na niższe piętra lub na chodniki (grunt). 

 



§ 15 

Użytkownicy lokali zobowiązani są do usuwania śmieci, śniegu i lodu z balkonów, tarasów i logii oraz 

pomieszczeń przynależnych do ich lokali z zachowaniem należytej ostrożności. 

§ 16 

Użytkownicy lokali zobowiązani są do: 

1. składowania śmieci i odpadów stałych, w pojemnikach usytuowanych w wiatach, zsypach 

śmietnikowych i innych miejscach wyznaczonych z uwzględnieniem selektywnego ich składowania 

(szkło, papier, plastik) do odrębnych pojemników na terenie Spółdzielni. 

2. nie wrzucania śmieci i przedmiotów, których gabaryty mogą spowodować zapchanie zsypu, 

3. uprzątnięcia rozsypanych śmieci lub rozlanych płynnych nieczystości w trakcie przenoszenia ich do 

śmietnika lub zsypu. 

4. W przypadku prowadzenia remontu, użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia wywozu odpadów 

budowlanych na swój koszt. 

5. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa 

dotyczących usuwania nieczystości. 

§ 17 

Plakatowanie, wywieszanie informacji, ogłoszeń, reklam, ofert itp. w budynkach i terenach będących 

przedmiotem własności i współwłasności wymaga zgody Spółdzielni. 

§ 18 

Zabrania się: 

1. Trzepania przedmiotów na balkonach, loggiach, korytarzach schodowych i przez okna. 

2. Składania do pomieszczeń zsypowych i przeznaczonych na odpady: materiałów, substancji  

i  odpadów żrących, cuchnących lub stanowiących inne zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego. 

3. Wchodzenie na dachy budynków bez zgody Spółdzielni i instalowania tam anten czy innych urządzeń. 

 



§ 19 

W budynkach wyposażonych w windy, wszystkie osoby korzystające z windy zobowiązane są do 

przestrzegania przepisów w zakresie korzystania z wind osobowych zgodnie z instrukcją umieszczoną  

w kabinie, jak również usuwanie z nich nieczystości pozostawionych przez zwierzęta przez nich 

przewożone. 

§ 20 

Parkowanie pojazdów jest dopuszczalne w miejscach wyznaczonych (parkingach). W szczególności 

zabronione jest parkowanie w miejscach, które utrudniałyby swobodny dostęp do budynku wozom straży 

pożarnej i pogotowia ratunkowego, jak również bezpośrednio przed oknami budynków. 

§ 21 

Użytkowanie przydomowych ogródków może nastąpić na podstawie pisemnych warunków określonych 

przez Spółdzielnię. 

Przepisy porządkowe dotyczące pralni i suszarni 

§ 22 

Korzystanie z pralni i suszarni domowych odbywa się wg następujących zasad: 

1. wykorzystanie tych pomieszczeń do innych celów jest możliwe tylko za zgodą Spółdzielni na 

określonych przez nią warunkach. 

2. zakończenie prania i suszenia zobowiązuje użytkownika do: 

3. ustawienia w sezonie grzewczym zaworu termoregulacyjnego na poziomie minimalnego grzania 

oraz zamknięcia okien i wywietrzników 

4. posprzątania pomieszczeń 

5. zgłoszenia ewentualnych usterek do działu technicznego Spółdzielni 

6. korzystanie z pralni może odbywać się w godzinach od  7-21 przez każdego użytkownika lokalu,  

w kolejności ustalonej w porozumieniu ze Spółdzielnią. 

 



§ 23 

Do korzystania z suszarni lub strychu mają odpowiednio zastosowanie postanowienia dotyczące 

korzystania z pralni. 

§ 24 

Suszarnia i strych służy wyłącznie do suszenia odzieży lub bielizny. Nie wolno przechowywać tam żadnych 

przedmiotów. 

Przepisy dotyczące piwnic i komórek 

§ 25 

Dostęp do piwnic i komórek powinien być stale zapewniony użytkownikom lokali. Jeżeli główne wejście do 

piwnic jest zamykane, Spółdzielnia jest zobowiązana zapewnić użytkownikom lokali dostęp do piwnic, 

zaopatrując ich w klucze za dodatkową opłatą. 

§ 26 

Przy korzystaniu z piwnicy lub komórki użytkownicy lokali zobowiązani są przestrzegać przepisów 

obowiązujących w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W szczególności niedozwolone jest 

przechowywanie w piwnicach, komórkach materiałów wybuchowych, łatwopalnych oraz palenie tytoniu  

i używanie otwartego ognia. Zabronione jest również korzystanie z instalacji elektrycznej w sposób 

nieuprawniony. 

§ 27 

Użytkownikom lokali nie wolno przechowywać w korytarzach piwniczych jakichkolwiek przedmiotów.  

W przypadku nie usunięcia przedmiotów zalegających w ww. miejscach, Spółdzielnia ma prawo do ich 

usunięcia na koszt użytkownika bez możliwości dochodzenia odszkodowania (lub na koszt danej 

nieruchomości). 

§ 28 

 Dostęp do urządzeń pomiarowych zainstalowanych w piwnicach powinien być umożliwiony osobie 

upoważnionej przez Spółdzielnię lub pracownikom dostawców, zakładów wodociągowych, gazowni, itp. 



Przepisy końcowe 

§ 29 

W przypadku uporczywego zakłócania ładu i spokoju nocnego przez osoby lub zwierzęta przebywające  

w danym lokalu należy interweniować powiadamiając Policję lub Straż Miejską oraz Spółdzielnię. 

§ 30 

Użytkownicy lokali i wszystkie osoby wspólnie z nimi zamieszkujące zobowiązani są zapoznać się z treścią 

niniejszego regulaminu i przestrzegać jego postanowień. 

§ 31 

Skargi dotyczące nieprzestrzegania niniejszego regulaminu przez użytkowników lokali lub osoby, za które 

użytkownicy lokali ponoszą odpowiedzialność rozpatruje Zarząd i rada Nadzorcza w trybie przewidzianym w 

Statucie i regulaminach Spółdzielni. 

§ 32 

Użytkownik lokalu powodujący szkodę lub zniszczenie urządzeń ogólnodostępnych ponosi 

odpowiedzialność materialną i prawną. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich rodzice lub 

opiekunowie zaś za szkody wyrządzone przez podnajemców odpowiadają osoby, którym przysługuje prawo 

do danego lokalu. 

§ 33 

Użytkownik lokalu ma obowiązek zgłoszenia do Spółdzielni informacji o liczbie osób przebywających stale 

lub na dłuższe okresy w danym lokalu. 

§ 34 

Na wniosek użytkownika lokalu lub z urzędu, w przypadkach udokumentowanego naruszania postanowień 

niniejszego regulaminu przez użytkowników, Zarząd może składać wnioski do Rady Nadzorczej  

o wykluczenie z członkostwa w Spółdzielni, kierować do sądu pozwy o eksmisję lub licytację  

z zajmowanego lokalu oraz podejmować inne czynności przewidziane prawem. 

 



§ 35 

W przypadkach nieprzestrzegania przepisów wynikających z niniejszego regulaminu Spółdzielnia może 

wystąpić do właściwych organów o zastosowanie sankcji przewidzianych w ogólnie obowiązujących 

przepisach prawnych, np. kary grzywny i inne. 

§ 36 

Wyciąg z niniejszego regulaminu należy umieścić na wszystkich tablicach ogłoszeń znajdujących się na 

klatkach schodowych budynków zarządzanych przez Spółdzielnię. 

§ 37 

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 02.06.2016 roku i wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

§ 38 

Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu tracą moc uprzednio obowiązujące regulaminy obejmujące 

postanowienia niniejszego regulaminu, z tym, iż obowiązują przepisy Regulaminu używanie lokali  

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osowska” uchwalonego przez Radę Nadzorczą dnia 02.06.2016 r Uchwałą  

nr 43 

 


