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tr. Postanowienia ogólne

§i
i. Niniejszy Regularrrin okleślzl zasatly: rrzytkołvatria jokali, utrzynlania bezpteczelistwtt,

poządku, higieny, estetyki budylri<ów i iclr otot;zenia, a Lak,żc zgodnego współZycia
nrieszkańców obowiąztrjącę 1v i]ucl1,ni12,"1l zarząclzanyclr prze7, N,lłodziezowl1
Mi ędzyzakładową Spółdzi elrrię M ieszkall itl lvą lvę'W łocł a wi<ri"

2. Przestrzegatlie rrinie"jszego Reguianrinu oborł,iązujc \,v równyn stoilnir"r wszystl<iclr
czło nków Spółd z i eini zaj nrtl i ącl,i;lr lo]<ai e :

a) na łl,afunkaclr własrlościorvego prawa clo irłkalu"
b) lokatorskiego prawa do ło]<alu,

c) pra\,va rv]astrości

d) rvłaścicieii iokali lrie bęciryy.n "li]irO"ni 
§ptlłclzielni

e) osoby irie będące członkanri Społdzieliri posiadające włastrclśr:iolve spółdzielcze
prawo do io]<alu,

ł pozostałyc}t rnięszkańcór,r,,. ilajęlrlcór.v, porlira|enrców oraz członków gospodarstvr
donror,łyclr rv] aścicięl i,

g) itltie osoby korzystające z lokali iutl rv lrich pr:zeb5rrvajepc.

Posiadacz prawa do lo]<aiti jest odpowieclzialrry w zirkresię ilostanowień niniejszegcł
RegrrlamirlLl, za wszystkie osoby wspóirrie z niił uz,5,tkujące lclkaI lra stałe iub czasowo
oraz, ptzebywające na terenię triel,ttchomości na jego zallroszenie iub za.jegt,l zgoclą, lra
zasad a clr przewidz.ialrych p rzep i sami prawa cywi l rrego "

Osob;, (z nrocy ustawy lub orzęczenia- są_dr;wegcl) zobirwiłlz_ane cio opieki i naclzoru nacl

lrieletlrirni polloszą odpowiedziairrość 7,a ich zaclrorłlanie na tęt,ettie osiedla
i nieruchonrości oraz są zoborł,iązatrę cJo ni}praw_v szkót] rł,ytządzoirJ,cil przez rrieietlricłr
w miętriu SpołclzielIi lub rlięrLrclrotności.
Za" usz.kodzenie trrienia wspólnego odpowieciziainość polloszą splawoy, a w przypaclktr
rrieletnich ich rodzice hrb opiektrrłowie.
W sprawach clotyczącyclr porządkrł, czlz5|g(gi" ,z,abezpleczenia 

1rrzecirvpozarowego,
Społdzieinia na j]rŁ]\,vo wydawania lrrieszkańcorn doraźnl,ch poięceń rvyni[ąiącycir
z nirriejszego Regulanrinu" a iłieszliailcy zobowiązarri są podporządkclrvać się tynr
poicceltiotlł.
W ruzię stwierdzenia, żę siari techiriczily jLlb sanitarny loięaiLr .jest niezgoclrry
z obolviąującynri przepisalrri. Spółcizieinia lna clbo-wity,ek łvezwać uzyIkolvnika lokalu
do cloprorvarizęnia 1okaiu rio nalezytego §tairli, rvyzlraczając niłlc stosowny terrnitr"

V/ przypaclkaclr uzasaclniorlych :vyższtykoniecznością (np. pozaru" zalania, ulatrriania się
gazu) praoownicy Społdzieilli, jezeli nie liroga. si<ontaktowaó się z uzytkorvtril<ielrr lub
właścicielenr lokallr. mają pralvo c1o tr<olllisy.jrregił otrva,rcia lokaiu, łv celu zapclbiezenia
por,vstaniu szl<ód irrb ograniczenia ich rozmiarł-r" -rVeiście lci powirrno oclbyć się rv
obecności fl_rnkc"ionai:iLrsza Policji, it w razie pt,lttzeby także Sti,azy Pozarnej" W lazie
wejścia clo lokaltr pod nieobecność osoby go zaimr"ijącej, Spółdzielnia zabezpl,ecza
znajdujące się w lokalu Tzeęzy" Z polvyższych czynności sporząclzally jest protokoł
podpisan1, przez przedstawicieli Spółdzieini i lłrll<c!olarir-rsza Polic"ii.
Uzytl<ownik iokalir jest zobowiązany lla ząciarlie S1lołclzielni uilostęprlić iokai,
wynajrnowane pomieszczenie, ",iezeli udostępiliellic jcst lliezbęclne do wyi<onania naprarv
ltrb usunięcia awarii w irurytn lokairi olt\z przegląclrr instalacii gtrzowej zgodtrie
z oborviązuj ącynli przelrisanti.
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II. ołlołviązki §półrtzielni w z:lltresie utr"zyrłł:łni:l zrtsobórv lolłałolvYclt rv nałeŻYtYnrł

stnnie techniczrro - sarritarnynn
§ź

Społdzielrria zobowiązana jest zapewnić nrieszkańt-.otrr bezpieczeństwcl i czystoŚc wewtrt1trz

budynku oraz w jego otoczetrili ln.in" poprzez:

1, utrzynranie natrezytego stantl teclrnicznego br_rdyili<u ijego rvyposazenia.

2" oświętlenie brrclynkór,v. koryt,arz3, pir,vniczrrycir i pornieszc,zet\ ogólrrego uzytku otaz

terenów przy budynkaclr,
3. ritrzymanie w należytym stanię teclrniczllyrn dojść clr-l buciylrków (clot_yczy chodrrikółv,

4"

5.

sclrodólv itp.).
w uzgodnieniu z przecisiębiorstrverrr pi,owadząc3rrrr clziirłalność w zakresię oclbioru

oclpufó* konrunainyclr lłyposazenie pergoli usytr"tcrł,an"r,clr lra zewllątrz buclynl<ó,,v

rv poj errrniki clo skłaclowanizr segregowatlych odpirrićlrł,-

rtmieszczęnio łv wiciocznylll tniejscrr na kiatcc sclroclorve_i gabloi;l z łtunreralni

telefonow słuzb mie i skiclr, nurneri"t teię Ib rru i<cln servlit,tola,

umieszczęnie lv widoc zny n1 nriej scu ins trr-l l<c,j i t2.p o,ż,,

zapewnienie clrozno ści dró g e wakuacyi tlycil,
.1oęot",y*anie w nriarę potffietr] rlezylrl'ekc_ii i cleratyzac.ji ponrieszczęil piwtricztrych,

porrriesz"r"ti ogólnego uz,vti<u "ialr plalnie. suszarriic oraz ponlieszczeń lechlricznYch

(np" węzły co.),
g. sprzątarrie chodrrików, terenów przyległyclr do birdynkór,v -- na bieząctl,

10. sprzłlarrie wnętrza rł,incl, l<orytarzy pirł,niczuycir, srtszal"lri wiatrolaPlt, ilrYcie cllzłvi

wejśóiowycir do burJynków i posadzki lviatrr:łapr-t - 1 taz rłl tygodniu orŁ]z wg potrzeb,

1i.pielęgnację terenorł, zięlclnyclr oraz llapra\vę zLlajciu|ących się na 1yclr terelrach

wządzeh (np. łalvki, place zabavr,),

12. usuwarrie z chorlnikółv śniegtt, lociu otaz zapobiegalrie skutkcllrr Powstawatlta
gołoiedzi poprze7. stosorvalrie śroclków zapobir:gajtpyclr tenrr: z,iawisku.

13, przyjmo-oni. i reagorvanie tla wszystkie tiwagi i skargi nlięszkańcórł' r,Ę'nikającc

z rT irriej szego l{eguiamirru,
14. zdecytiowane reagowanie iia r,vszelkie przypadki niszczeltia r,vsPÓlnego tl:ielria

Spółbzielni l zgłisz,artie spi,awcóv, walrdalizrnu i ,znis,zcr,eń oraz lriewłaścirvegłl

parkowania odpówiecinirłr słirzbonł (polic^ji, s?aży mieiskie.i) i podejrnor,'"arlie działań

znlierzalącyclr c1o wyegzekr,vowirtria od sprawcółv tralęzności Za sPowodowane

szkody,
15. oznaęzęnie budynkow znajclr,ijących się na terenię osieclla przęz utrrieszczetrie na tych

obiektach odpowieclniclr tabliczek ilrfornracl,jlr;,cir lub nunrerórv oi<reŚlają,cych Prz.7

jakiej lriicy się tnies,zcząi iak 1iczbą porząclkową stl oznakowille.

IItr. Ob olviązl*i lłri eszk aricórl, i użytlłow nikóT v iolłai i
§3

1. Mieszj<ańcy zobowiązani są c1o dbania o rvspollle iłienie SpołdzielnL {')Tal, ttzYtkowanie

mieszi<ttit, pilvnic i ilrrryclr pomieszczeń trzytkowanyclr wspolnie, zgodnie z tch

.pTzęznaazęniem oraz clrronięnia iclr przed clewastacją ir takze clokonywania naPraw
'urzątlzeńtechrriczrrych 

i uyposazetria lokaltr w za,l<resie ustalcrnyln Dfl,ęZ SPÓłclzielrrię,

ż. Mieszkalicy zobowiązarri są ckl korzystatiizr z potnieszęzęń częŚci wsPolnej

nieruclromości w sposób nie rrtrudniający kolzystatlia z nich intrynr uprawnionym (Przez

części rł,spóine nicrttclrolłości llaiezy rozttnrieć: klatki sclrodowe, korYtiilze Piwniczrre,

pralnie. suszalr' ie, itd.),

3. Wykorzystyrvatrie tylko clia irrclyrviciualnycił potrzeb łrżytkowników danego nrieszkturizt

pomieszczeń wspólnego uzytkowania {tj praitri, st-lszirrtli ori.iz clo<-latkowego
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ponlieszczenia w pirvrricy 1Lłb irurego ponlieszczenia) wynlaga zgocly Zatządu
Spółdzielni,

4. Wszyscy rnieszkańcy zobolviązani są aktyrvnie przecirvdziałać przypadkorn kraclzieźy,
zniszczeń, wandalizmu lvspólrrego rnienia, z,glaszac te przypaclki Folicii, Strazy Mie.jskiej
oraz do Spólcizielni"

5. Wszyscy rrrieszkańcy trieruclromości powirrrri lvspółdziałać zę Społ<lzielnią lł zakl,esie
opieki nad tlawnikami, l<rzewanri oraz placanli ziriraw.

6, Przyclzielone nrieszkańconr iolralę. rłriejsca postoiowe illogą być używalte lvyłącznie ner

cele określone rł, decyzji przydziałr-r bąclź utlorvie łrajłnr"i"

7 " Pt,owadzenię w nrieszkaniu clziałalności gospodarczej oraz wyi<oirywatrie pl,ac
nakładczych ^ bęz zgoóy Zarządtl Spółdzielni jesł zabroniorre. Warunl<iętn wykonyrł,ania
działalności gtlspoclarcz,ej w lrlieszkaniaclr ,|est l,v szczególności jej nier_rciążliwość clla
1rozostałyclr rnieszkańców"

§4
Do obowiązków nlieszkairców i użytkownikow lokaii lralezy lrr.itt.:

1, utrzymanie lokaiu we właściwym stanie sanitarno-irigieniczt:ryrn,
2" seglego\Ą/anie wyrzucanych ślnieci, $/ przypadlru rozsypania łvynclszotlych śmieci

lub 1,ozlaniir cieczy na l<iirtkaclr scirodorvycir, ivzglęclnie \,v inrryclr tnie.iscach,
uzytkowni l< zoilorv i ązany i est ir o sprzątac zaalę ęzy szczo l1y o b s zar.

3" powiirdomierrie Społdzielni o pojawicllii-i się gryzol"il i robactwa w piwrricach" ]ub
klatkaclr sclrodowycil.

4. przestrzeganie porządkrr i czystości lra l<lłrtl<ach sclrociowryclr. piwllicach, witrclach,
trawnikaclr, chodnikacir, balkonaclr i loggiaclr.

5. rrłrrożliwienie l,vejścia do ]okalrr osobonr i,tpowazlriotllłrr przęz Soolclzielnię,
us uw aj ąc yrn awari e, przepro wacl,zaj ący m prze gi ą dy te c lrtl i c znr,.

6" zatnykanie drzłvi wejściowych na klatki sclrodorł,e,
7. przepror,vadzetlie tra własny kosz1. clezynsekcji w swoiclr tnieszkaniach" ldoszty

clezynsekcj i w pomi es zc,zęnjaęh o góine go uzy tkLr pcl<lywa Spółcl zi elrria.
tt. łv nriarę llozliwościbózzlvłoczne zg'loszenie rł Spółdzielni zau\Ą/ilzol1ych awarii oraz

usz]<oclzeń instalacji turządzeń zrraidrrjących się rv buclyni<u 1rrb w"jcgo otoczenitr (np"
pęknięcie lub zator rur. zacięki su{itółv itp.). bez rvzglęclu napyzycz,ynę ich porvstatria
oraz 1la to. kogo koszt naprarw bęclzie obciąal"

§5
1. Mieszkańcy obowiązani sąuzyikować piwnice" ponrieszczęnja gclspociaroze zgodnie z ich

pTzęznaęznnietr"
2. Zabranta się w piwrricaclr i ponrieszczerriacir gospod;rrczyclr:

-' prowaclzenia działalności usługowel lrrb proeiukcyjne"i,
b) hodowania i oł:zeclrow_vr,virtlia zwietząL,
c) podłączania urządzeń oraz w"yl<otlywalria lvszelltich prac z,wiry,atlych z poborelrł

energii elei<trycznej 1ub rvoriy rvspoinej bez zgocly Spółdzielni.
3, NzIieszkańcy obowiąani są clrrolrić przed uszkclclzęnietir tlrządzenia łvyposażeniir

teclrnicznego birdynkr,ł zna.jdLrjące się ł_v pornieszczetriaclr gospociarczyclr ofaz
ircloslęprliać lv razie l<otrieczności ;_lzytkor,vane poitrieszczenie gospoclarcze osobolrr
upowaznio nym ptzęz Spolcizie inię.

4" LTżytkowrricy piwrric i pomieszczeri gosi;odarczyclr rnają obowi,ęek zannykatria okienek
ze względu na straty ciepla w sezonie grzewczym.

5. W przypadku uszkodzenia skrz.ynki pocztorł,ej. obolviązelt jei llapra\,vy spoczywźr nil
właścicielu łokaiu rrrieszkalnegc,

i,

JI
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1.

§{,
Z pomieszczenia znajdu|ącego się na- połpiętrze nraii1 prawo korzystać wszyscy
mieszkaricy. Przynaieżnośó potrrieszczenia znajdujtpego się na półpiętrze do
mięszkańców zanrięszkałyclr rra ctranytlr piętrze 1iczona jest począwszy ocl I piętra.
l{"orzystanie z clodatkowyclr pomieszczeń ria półpiętrzę możliwe.iest za odpłatrrością, po
pocipisaniu stosowncj ulno\Ę/.
Unrowir o korz,rrstanię z dodatkowego 1;onrieszczetria lra połpięlrze lnoze byc lozr,viązana
z jednorniesięcznyrn rvypowiedzenięni w przypa(lku gdy uzl,tkowlrik portrieszczetlia
zalega w opłatach czynszow_ycit z,a zajmor,vanv iokal lrrieszkalny za ol<res co najrnniej
2 rniesięcy"
Wysokość stawki opłat za kot,zystanie z łlodatkowyclł ponrieszę,zeń ustalolra .jest przez
Zatzącl Spółdzielni i clolit:zana, clc; czynsztr za lokai lnieszliairly.

§7
Osoba posiadająca tytuł prawłry clc iclkalil obowiązarra.!est do powiadomienia Spółclzielrli
o wszelkiclr istotirycl. znrianach dotyczącyclr jego iokalu, źl łv szczególności o:

a) zrnianach stanu prałvrrego lokalu arav, o znrianaclr clanyclr osób zalnieszl<ałycii lrrb
uprawnionych do korzy5lą113 z lol<a.iłt,

b) łvszęlkich inr]ych zmianacir nrającycli rvpływ t]a rvysoi."ośc opłat lla rzęcz
Spóldziellli.

W przypadku pozostarł,ienia iok;liir niezatllięszkałego na olrrcs dłvższy niz jeden nliesiąc
lokator powinien zawiaclor"aić Społdzieinię, i<to przechowuie klilcze do iokalrr oraz poclać
adres i tęlelbn i<ontaktowy te"i osoby"

1.

IV. dJtrzylnanie porządlłu i czystości
ii ti

Niedoprrszczalne j est:

1. Przeclrowywanie na balkonacll i ioggiaclr przedrrliotów oszpecających rvygląd br-rdynkrr.

2. Na balustradaclr balkorrów i loggii i parapetaclr okien nie rł,olno wieszać garclcroby,
pościeli ani l,ę,ż za-więszac snszarelr do bielizny, Suszarel< tlie lvoltro przytwiertlzać do
clewac.ii brrclynku

3, Wyrzucanie.jakichkolwiel< przectrn-riotów przę7, oi<na, balkony i ioggie.
4. Przechowyłvatrie w mieszkaniaclr" na balkonaclr, łoggiach" \Ą7 piłvnicach"

pomieszczeniach uzytkorvyclr nlateriałórv łatwoptlinycir 1ub rvybuclrowyclr, gnijącycil
iub stanowiącyci:r pozywkę clla ilrsektów" i11]/szy, szczttrów, ptal<ów.

5. Wlzucanic clo rnuszii kiozetowycir przeclnriotór,v rnogą:ycii sporvoclorł,ać zapchiinie rur
kalraliziłc,vi iryclt .

6. Grillowarlie na balkonaclr iirb loggiacir"
1. Urząclzanie na klatkach sclrodorłl,ch, i<orytarzach i w pirvlticach spotkań towarzyskiclr"
8. Spoźywanie alkolrolu i środł<ów odurzających ora,z palenia papierosów na klatirach

scirodolvyclr, korytirrzaclr, w piwnicacl'i" rv r,vinclaclr oraz inrryclr połnieszczeniacir
wspólrrego uzytkowalria.

9. Ustawialrie na klatl<ach schoclor,ryclr, l<orytatzac7l, l<oryln176gh piwnic przedrrriotów
takiclr jak rowery, stoły, rvózki clziecięce. llłebie, itp.

10. Samou,olne u,choclzenie na clach.

1i. Wykonywa§lę przęz mieszkańcórv czynności rnogąc_rrclr spowodować zanieczyszczenie
ltlb uszkodzenie urządzeri i pomieszczeń słuzącyclr clo wsp(llnego lrżytku (np. klatok
selroclołvych, pralni, suszanli, pirvnic, r,virrci) a tairze terenów zielonycir.

2.
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2.

i"

3"

1.

ż.

i§9
W przypadlru dostarczania do lokalu rrrebli. tnateriatow ltrb innyclr przecllniotów, osoby
zamieszkujące w tyrn lokalu zollowiązane są do zrvrocęnia u\Ą/agi na to, aby wóz
dostawczy nie uszkodził ciroclników, zieleni . a lakżę |1y ptz! wnoszeniu przeclmiotów ttie
tlszkodzono ścian klatki sclrociowe"j, łvincly, itp, i}ezzwłocznie po <lostawie użytkor,vnik
lokaltt obowiąztrrry jest oczyścić teren i klatkę sclrodową przywracając je do stanu
pierwotnego. i{oszt zniszczęt\ i trwałyclr uszkotlzeti powstałych przy clostarvie obciąża
r"rżytk orłrn ika lokairr.
Odpady powstałe poclczas remontru lokalir rł.ilrny być r"rsunięte przez użytkclwnika loi<alu
z wyko rzys tani em wy\,voztl o1"erow-ane g o fi Tzę 7. gl n i l l ę "

§-1{}
'frzepanie dywanów, cirodnikói,v itil, tłoze 6dfoyvvać się jeclynie rv miejscach do tegci
wyznaczollłrcir, r,v goclzinach 9"o -19u" , za -wjąfl<ielrr nięciziel i drri świątecznycir.
Niedozwolone jest trzepanie dyr,vanórł,. chodllików. pościeli, ścierek, worków ocl

oclkurzaczy itp. z okien, nir balkonac}i, loggiach, łra k]ati<aclr sclroclovlyclr.

§ 1]
Parkowanie sałnochoclórv jest dozwoiotre jedynie vl nriejscaclr wyztraczonych przęz
Spółdzielriię. Zabronione jest parl<orł,altie sanrochccitilv 1}.1 chodnikach, ozttitczorlyoh
przej ściaclr, trawnikacli. pl acacir zabaw i dlo gaclr ervakuac;,j nycl"r.

Uzytkownikom po.;azdórv zabł,ania się zastawialria clróg poźalolvycir, rł,ejśc clo ]<iatek

scirodowyclr, wejść do ponlieszczeń zsyporvycir, pergoii, w_vjazdów i wjazdórv do garazy.
Zabronione jest zanieczysz.c,z,anię snraranri i olejarni aIaz inrryrni płyrrarni
eksploatacyjnymi cirodni]<ór-v i dróg <lcl"iazdor,q,ch oraz mvcię pojazdółv lra terenie
n iertrc llolllości.
Zabrania się jazdy po ciągach pieszycir i cliodni]<acir sanroclroclanri, nrotocyklanli,
skuterami, rnotł:rorverami itp.

§rż
Podlewarrie kwiat(lrv na btrlktlnach i pai,apetirclr okientryclr powinno odb},rvać: się lv ten
sposób. aby eiewacja birclynku i okna mieszkań połozonych nize.i nie były zaler,vatre
wodą.
Zabranla się unieszczanlL\ sirl,zynelr na kłviaty itzl zelvnętrztle.] stronię balustrari
balkołrów" logii oraz zewnętrznyclr parapelacir okien zlokalizor,valrycir poza obrębenr
balkonu, iogii,
Dosaclzanie drzęr,v i krzewórv pTze7, mięszkańco\,v ila tcrenie lrięruc]romości wylnaga
zgody Spółdzielrri"
Zakładarrie ogródków i kwietnii<ów plz,y iltłciynl<u, s:rdzenie drzew i ]<rzęr,vórv oraz ich

\vylnaga z.god1 Spoldzlcllri.
Uq/,.idłrun ąl\ 

§ t3
Osoby posiaclające psii powilmy 1vyprowaclzac gtl tla, smyczy i w kagaticr.r.
Osoba rł,yprowadzająca psa zobowiązana jest rtsltwać odchody pozostawiollę przez psa
w budynku" na chodnikach, placacli zalrałv i na trawnikacil.
Osoby posiadającc zwierzęta zobowiązatre są Co naprarviania rvszelkich szkóci
wyrząclzonych przez, posiaciane przęz tricil zwierzętir zarółvl}o na terenie nieruclronrości
jak i rra terenie osiedla.
Niedopuszczaitrę jest tlz5łrrztnie ira birlkonach, lclggiaclr i w domu ujaciającycil psow.
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5. Trzynairie lv mieszkaniacir psótv" kotćlrł, i ilrn_vclr zwietząt "iest clopuszczalne pod
warunkienr przestrzegatria <lborviązu"jących przepisór,r, saritarnyclr i porząclkowych olaz
nie zakłócanlaprzez te zwterzęta spokoju inlrplr mięszkańconr,

§ i..!

W godzinaclr od ż2oo do 6oo \ł, brrclyrrkach rłlieszl<alnych obowiązu|e zacirotvanie cisz5r.
Wykonywanie prac uciązlirłycil. wylvołu.iących tracltrrierny hała.s i za]<łócarrię spol<o.ju
współlokatololll, iak: lemonty" rłiiercetrie otworów itp, lvilrno oclbyrvać się rł. godzinaclt
ocl B do 79"".,za nl,jątkieln nieclziei i cini śrviąlecznych"
l{orzystanie z odbiorlrikórv raciiorłT,cir" 1-elewizy.inyclr i inrryclr urząclzeń emitujących
clźwięk nie tnoze zakłacać spok<l"irr lokatoronr.
Mieszkaric;, ! osoby przebywające w ich lokalu zobowiązani są przez całą dobę .Jc,

takiego zachclwanie na terenie i,-ltlciyłrku i osieciia" ;rby rrie zakłócac spokoiu inilyin
lniesz,l<ańcom.

§ j5
Dzięci powinny bawić się rv tniejscach na. tęit cei Drzęznaęzallych. Za nicwłaściłvęl
zaclrorvyłvarrie się dzieci - jalr brtłdzelrie ściirn. hałasowanie. niszczenie urząclzeń i iristaiac.ii
w budynl<aclr oraz niszczenie zie lerri - odpor,l,ieclzlaln", są iclr roclzice [r,łb opiekurrtlrvic pt,atvlli.

V.'Wylłonywarrie prac nroclernizacyinyclr i ł,elnolrtowyclł

1. Zabtrclowa ioggii albo balkorru, oklatow§r.ll§ 
"*r.", 

l,ttotrtaz ża|uz,,1i zr.yvllętrz,nyi:h. nrarkiz
i ciaszków lłogą być clokonyr,vane tyli<o z,a rgocią SpółcJzieini.

2. i}rzeróbki zll,t,ązane z rlemontazęl-tr ściari rvew;lątrz iokalu lnięszJ<allrego, zrnianą iclr
rrsyluowania wymagaj ą uzgoclni e nia ze S po łci zie ln i ą"

3. jriiędozwolcrre jest vlrykonywarrie podłą_czeń clo instalacji elektlyczlre.i. gazor,ve.i, .,,vodne.i,

centralnego ogtzer,vania przebiegzrjącej w Duttticszczeniaclr r,vspóinych builynku (np.
zakłaclanię gniazd pobortl prądr-l elelrtryczriego na Lrżytek własny oraz iltstalowalrie
tirządzeń zasilanyc,l' prąclenr elektryczrryrrr lub gazem).

4. Itrstalowanie puntr<tu świetlrrego w piwnicy,, ponrieszczeiliu gospclctarcz}lll w3z1l1ąg3,

1riselrrnej zgocly Spółdzielni. Korzystanie z energii elcl<tryczrrej jest odpłatrre. Wysokośc
za eliergię elektryczrrą rtsta,laIla "iest przez Z,atząd Społclzieini i cioliczana c1o opłat
czyltszowyclr.

5. Molrtołvanie jakicirkolwielt :rnten {TV, SA'f. Ci}, interlretowych itp.) na dacirach
bLrdyrrków, a tak,że rozpror,vaclzaiiie kabli iprzewoclów) po elewacjirch budynków lrrb po
śoiallach części wspóln,vch buclynl<rr rlopuszcz;.i.lne .jest iqrłącznie ptl ttzyslcarriu
zezl,voleiria Społclzielni" W przypaclkr-r nie dostostlłrratlia się c1o po\,vyzszego Spółclzieinia
na koszt rnięszkańca przywroci właściwy slan teclrniczny.

6. Molrtaz i<lirnaĘrzatorółv lra elęwacii buclynku wymaga zgody Społdzielrri.
7 " Niedopuszczalne jest przerabiarrie instalacji gazorve"j. centraltrego ogrzewania otaz

wykonyrł,ania prac brrdowlanyctr naruszającycir korrstrr"ikc.ię bildynkr,l bez uzgodtrienia zę
Społdzielnią,

tl. 7,abrania się samowolnego motttowania utządzeń lladawczych i tizyryal1ia iiiirych
urządzeri elektrycznych powoclrriącycil zakłócetriir -r oclbiorze progIamu racliowego
i telewizyjnego"

9. Zabrarńa się dckonywania sarnowolnycli ztniatl w ustawięniu nastarv wstępnycil
zzrworów tel,nrostatycznyclr grzejnikórv c.O. r.ł, iokalaclr trrieszkirltlyclr i tłżl,tkowyclr jak
również w pcln rieszczeniaclr o gó lnocl o.s tępnycli"
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10.

11.

'Zabrania się tnontowania łv przewoc{etclr łverrtyiacyjrryclr rventyłatorow i poclłą;zatria

wyciągółv tnechanicznycit i eiektrycznycii"
Społclzielrria intbrrrrrije mieszkał'rców o bieząc5,oh wydarzeniaclr zwl:ęanych
z utrzynranienr lrieruchomości ni]" o przegiądaclr buciynków, termitlach prac

nrodernizacy.ilrych poptzęz tttnieszczatrie iilfbrmacji rra st.rollię itlternetor,vej Spółclzielni,
w gabiotach rra klatkacli sclrociowl,cil. h4ożliwę jesl również, ttlttięszczlłnie szczegóinie
ważnyclr informacji na drzwiach rvejścioiv},clr do Ł,lr-tclynkorv"

vI. postanorvienia lłońcowe

1t f /

Przypa<iki naruszatlia niniejszego i{egtrlaininu nalczy niezwłacnrie zgłaszać Spoldzielrri.

Osoby posiaciające tytuł prawny do loi<alrr ocipoiviaclają rnajątkow() za wszell<ie szkcldy

rłryrząclzone innym uzyti<ownikom lokali ira si<utek zalrieclbair rvłasnl,gil i tlsob rvspóitlie

zamieszkałycir oraz najemców iclr lokali.
3. Mięszkańcy sązobowlązanl clo napratvielliii tla własny l<oszt wszęlkich szkóci powstałych

na. terenie nieruchoruości z iclł wilry, il .1v przypadku naprawięllii,t takiej szkocly na

zleccnie Zaruądv Spółdzielni, pokrycia lłosztółv usunięcia szl<ody na pierłvsze r.vezrłrariię"

§xE
W stosunku do uzytkowników r-nies:łi<a,1l nieprzestrzega"jącyclr 1lostanowięri lliniejszego

Reguiarninu, Zarząó Społdzieini lnoze zastr:sor,vać lbrnrę piselnnego ostrzezeniir

z pouczeniem o lnoziirł,ości wszczęcia, pclstępowania o pozlrawienie członkostr,va. W lazie
.,por"ry*.go i złośliłi,ego l1aruszania postanowieil iłegrłlaminu, statrowiącego wyl<roczelrie,

Zarząd Społdzielni rnoże i<ierować łvnioski do clrgan(lw ścigai.ia oraz wystęlror,l'aó do l{acly

Nacizorczej o łvykluczenie członka Spółdzielni,

§19
W sprawach nieuregulowanych niniejszynr tegulantinem rnają zastosorvatlie przePisy

I(odeksu Cywilnego, Prawa Spółdzielczego" Stattrtu otaz irrllych }{egularniliółv

obowiązuj ących w Społdzielrri.

§2{}
Traci lnoc ,,Regulamin Porząclku Donrowego lVlMSM we lVłocławk'"ł" przyjęty Uclrwałą

Racly Nadzarcr,ej MMSM Nr XI/29l1 Dan z dnia3a"09"ż{}I3 r"
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Porvyzszy Regrrlarnin został przyj ęty
Uclrwalą §1" xrr l \':
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