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REGULAMIN t':ll' ..?.ł64
Porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej

,,FAMPA"
I

PRZEPISY OGOLNE
i" Budynki i ich otoczenię oraz wszystkie urządzenia w budynkach Spółdzielni są wspóhłłasnością wszystkich
członków oraz osób posiadających prawa do odrębnej własności lokali' i powinny być otaczane troskliwą opieką'

2. Na ządanieZarządu Spółdzielni uzytkownik lokalu jest zobowiązany zęzwolić na wstęp do lokalu ilękroć jest to

n iezbędne do przeprowadzenia:

- okresowego' a w szczególnie uzasadnionych wypadkach równięz doraŹnego przeglądu stanu wyposazenia
technicmego lokalu oraz ustalęnia zakręsu niezbędnych do wykonaniaprac,

- konserwacji' remontu, modernizacji lub usunięcia awarii w lokalu'

- kontroli, odczytów urządzei pomiarorvych' tj. wodomierzy, licznlków gazowych, elektrycznych, podzielników
kosztów c.o itp"

il
PRZEPISY w ZAKRESIE TECHNICZNEGO UTRZYMANIA BUD\.NKOW I MIESZKAŃ

],. Zakres technicznego uffzymania budynków i mieszkań spółdzie|czych jest równocześnie uregulowany przez
Regulamin Napraw i Ręmontów Spółdzielni Mięszkaniowej ',FAMPA'''
2. Zabratia się pod rygorem poniesienia peŁnej odpowiedzialności za szkody,jakichkolwiek samowolnych przeróbek
instalacji gazowej i wentylacyjnej, sanitarnej oraz cęntralnęgo ogrzewania - doĘczy budynków zaopatrywanych w
en ergi ęc c i ep lną pr zez Zakład Energii C iep lnej .

3. W przypadku stwięrdzenia ulatniania się gazu nale{ natychmiast zamknąć zawór przy gazomierzu, po czym
zaw iadomić Zakład G azowniczy i Spółdzielnię'

4. Dokonywanie samowolnych przeróbek instalacji gazowej oraz zmiany miejsca montażu utządzeń gazowych i
kuchenek gaz,ov,rych niezgodnie z projektem technicnym jest zabronione. Wszelkię roboĘ instalacyjne związane z
węwnętrzną instalacją gazowąmuszą być wykonywane zazgodą Spółdzielni przez osoby posiadające stosowne
uprawnienia.

5. Zabrania się podejmowania jakichkolwiek prac na tablicach rozdzielczych energii elektrycznej" W przypadku awarii
na|eĘ niezwło cztie zaw iadomić Spółdzielnię.

6' Do kontrolowania urządzen i instaiacji w mieszkaniu upowazniana jestprzezZarząd osoba lub firma posiadająca
stosowne uprawnienia.

7. Nie zrealizowanie przezuiqĄkownika lokalu zalecenZarządu Spółdzielni, wynikających zprzeglądów
kominiarskich, instalacji iurządzeń gazowych oraz innych instalacji, skutkować będzie złożeniem przez Spółdzielnię
wniosku do dostawców gazu, wody lub energii elektrycznej o odłączenie zasllania danego lokalu w mędium
dostarczane wadliwą instalacj ą.

8' Zamtar dokonania zmian w mięszkaniu polegających na usuwaniu ścian działowych lub stawiania nowych,
samodzielnej wymianie stolarki okiennej - dotyczy budynków będących pod ochroną konserwatora zabytków. montaŹu
anteny telewizyjnej na elewacji lub dachu budynku' montaŻu krat okiennych i rolet zewnętrznych oraz zabudowię
loggii stolarką okienną wymaga pisemnej akceptacji Zarządu Spółdzielni.

ilI
oB OWIĄZKI UZYTKOWNIKA LOKALU

1' obowiązki uzytkownika lokalu w budynku Spółdzielni są wyszczególnione w Regulaminie Napraw i Ręmontów SM

,,FAMPA uchwalonym przez Piadę Nadzorczą.

2. W razię nię skutęczności wezwania do dokonania niezbędnych napraw w lokalu przez uź:ytkownika, Zarząd



Spółdzielni ma prawo do przeprowadzenia tych napraw na jego koszt.

3. Wszelkie uŚzkodzenia węwnątrz lokalu lub poza nim powstałe zwiny uĄtkownika lokalu lub jego domowników
obciąŻają osobę posiadającą prawo do tego lokalu.

IV

ZABEZPIF,CZENIE HIGIENY I ESTETYKI OSIEDLA
l'Zobowiązuje się uzytkowników lokali do dbania o utrzymanie czystoŚci oraz wlaściwęgo Stanu sanitarnego klatek
schodowych. korytarzy, piwn ic. strychów.

2. Nie nalezy trzepać dywanóq pościeli' ubrań itp. na balkonach, loggiach' klatkach schodowych lub z okien.

3. Śmieci i odpadki naleĘ wynosić do pojemników usytuowanych na terenie osiedla, bez czasowego pozostawiania ich
w klatkach schodowych,

4. Dbałość o estetykę otoczenia budynków, poza ogródkami przydomowymi tz. koszenie traq podcinanie gałęzt drzew,
podcinanie żywopłotów do wysokości 1,30m, jednocześnie zgodnie z granicą działki, usuwanie liści, nalezy do
obowiązków Spółdzielni. opiekę rÓwnięz poleca się wszystkim mieszkańcom domu.

5. Zabrania się prowadzenia w budynkach hodowli zwieruąt.

6' Właściciele psów, kotów i innych zwierząt powinni zapewnić im odpowiednią opiekę orazprzestrzegać wymogów
sanitarno-porządkowych. Psy nalezy wyprowadzać na smyczy, za obręb domu i poza granice działki. Za powstałe
szkody odpowiadaj ą właścicielę zw ierząt.

7 . Zabrania się zanieczyszczania tęrenu wokół budynków karmą dla ptaków i zwierząt,jak równiez dopuszczania do
załatwianiapotrzeb flzo1ogicznyczprzez zwierzęta będące własnoŚcia uzytkownika lokalu. Właściciele psów
zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta.

8. Niedopuszczalne jest samowolne usuwanię przezmieszkańców krzewów, drzew i innych nasadzeń oraz samowolnę
sadzęnię krzewów i drzęw oraz budowy altan, pergoli ię. budowli.

v
PRANIE I SUSZENIE BIELIZNY

1. Bieliznę naleĄ suszyć w specjalnie na ten cęl przeznaczonych pomieszczeniach / suszarniach, strychacfi/. Z suszami,
strychów może korzystaćkaŻdy uŻytkownik - mieszkaniec budyŃu. Zakonczenie suszenia zobowiązuje do :

- ustawienia w sezonie gtzew)Zym zawora tęrmostatycz:Iego na poziomie minimalnego grzatia oraz zamknięcia okięn i
wywietrzników,

- posprzątanie pomieszczenia,

- zgłoszenie ewentualnych usterek tych pomieszczeń.

VI

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. W razie wybuchu poŻan)na\eĘ natychmiast zawiadomić tęlefonicznie StraŻPaŻamą lub Komisariat Policji.

2. Na strychach domów na klatkach schodowych i w piwnicach nie woino przechowywać matęriałów łatwopalnych i
wybuchowych.

3. Na sĘchach domów na klatkach schodowych ikorytarzach piwnicznych nie wolno składować mebli, opakowań,
wózków dziecięcych lub innych przedmiotów utnrdniających swobodne poruszanie się, niezbędne w pr4'padku pożaru.

4. Zabrania się montowania w korytarzach piwnicznych biegnących wzdłuŻ budynku przegród, oddzielających od

siebie klatki schodowe.

5. Zabrania się grillowania na balkonach i w loggiach.



vn
WARLTNKI wSPoŁZYCIA MIESZKAŃC oW

Warunkiem zgodnego współzycia mięszkańców jest wzajemna pomoc i nię zakłócanie spokoju sąsiadom'

l. W godzina ch od 2200 do 600 obowi ązuje ciszanocna.

2. Z instrumęntów muzycmych oraz urządzeń gospodarstwa domowego w tym rekreacyjnych zestawów
g imn asty c zny ch na\e Ę kor zy stać w sp o s ób nie zakłó c aj ący sp ok oj u s ąs i adów.

3'Zantewłaściwe zachowanie się dzteciorazzaniszczetieśctat,utządzeń i instalacji w budynku orazza dewastację
zieleni spowodowanąptzez dzieci - odpowiedzialni są opiekunowie prawni.

4. Motocykli' skuterów i rowerów nię wolno przechorvywać na klatkach schodowych oraz korytarzach piwnic. Nie
nalezy motoroweraem' motocyklem czy samochodm wjeŻdŻać na ciągi piesze. Zabrania się mycia pojazdów
mechaniczny ch przy budyrku.

5.Parkowarrie samochodów i motocykli jest dopuszczalne tylko w miejscach do tego przęZnaazorych' Uruchamianie
pojazdów w cęlach naprawczych iub kontrolnych w obrębie budynków jest zabronione.

VIII

PoSTANoWIENIA KoŃCoWE
1.Wobęc osób, niestosujących się do zapisów Regulaminu Porządku Domowego zostaną wyciągnięte sankcje

statutowe' a Spółdzielni przysŁugiwać będzie prawo ządania odszkodowaniazawyrządzone szkody'

2" W stosuŃu do tych użfikowników lokali, którzy nie przesttzegają postanowień niniejszego Regulaminu' Zarząd
Spółdzielni zastosuje upomnienie, a w razię złośliwego przekroczenia postanowień Regulaminu - składać będzie
wnioski o pozbawienie członkostwa w SM "Fampa''.

3 ' Uporczywe łamanie zasad niniejszego Regulaminu moze być podstawą dla Zarządu o przeprowadzenie postępowania
zmierzającego do sprzedaĄ lokalu przez Sąd - w drodzę licytacji, na podstawie przepisów o egzekucji z
nieruchomości.

Regulamin niniejszy, zostałzatwierdony uchwał Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA" N. . !p.llL/ł0'i{

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalnia.

Jednocześnie traci moc Regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą z dnia24.03.2010 roku, Protokół nr |412010
Uchwała 19l03l20l0.
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