
WYCIĄG   Z   REGULAMINU   PORZĄDKU   DOMOWEGO 

Przepisy porządkowe:
1. Wszyscy  mieszkańcy,  oprócz  dbałości  o  posesję  zobowiązani  są  do  wzajemnej  pomocy  i 

niezakłócania spokoju innych mieszkańców. 
2. Cisza nocna obowiązuje  w godzinach od 22.00 do 8.00. W tych godzinach nie 

należy używać urządzeń mogących zakłócić sen użytkowników innych lokali lub w 
inny sposób powodować hałasu mogącego ten sen zakłócić. 

3. Trzepanie dywanów może odbywać się w miejscu do tego przeznaczonym w godzinach 8.00 do 
22.00.

4. Trzymane w lokalu zwierzęta nie mogą powodować zagrożenia życia ani zdrowia ludzi oraz 
nie mogą zakłócać spokoju. Posiadacze zwierząt  domowych są zobowiązani do przestrzegania 
przepisów sanitarno-epidemiologicznych. 

5. Balkony powinny  być  utrzymane  w czystości,  a  skrzynki  na  kwiaty i  donice  umieszczane  na 
balkonach winny być umocowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo. 

6. W pomieszczeniach  gospodarczych,  korytarzach,  na  balkonach  nie  wolno  przechowywać 
motorowerów,  motocykli  oraz  materiałów  łatwopalnych,  żrących  i  cuchnących  środków 
chemicznych, materiałów wybuchowych oraz gazu w butlach. 

7. Pomieszczenia wspólne należy utrzymywać w czystości i porządku, a korzystając z nich,  należy 
przestrzegać przepisów przeciwpożarowych. 

8. Niedozwolone  jest  zakładanie  gniazd  poboru  prądu  elektrycznego  na  użytek  własny  w 
pomieszczeniach piwnicznych oraz prowadzenie w tych pomieszczeniach działalności usługowej lub 
produkcyjnej bez uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty. 

9. Ciągów komunikacyjnych  nie  wolno  zastawiać żadnymi  przedmiotami,  a  jeśliby  taki fakt  miał 
miejsce z powodu konieczności przeprowadzenia prac remontowych w lokalu, przedmioty te należy 
usunąć  na  ustne  wezwanie  Zarządu  Wspólnoty,  któregokolwiek  z  członków  tego  Zarządu  lub 
Administratora. Niezastosowanie  się  do tego wezwania  może spowodować usunięcie  przez Zarząd 
tych przedmiotów na koszt osoby, która zastawiła nimi ciąg komunikacyjny. 

10. Zabrania  się  trwałego  parkowania  na  terenie  nieruchomości  samochodów  ciężarowych, 
dostawczych lub pojazdów specjalnych.

11. Bezwzględnie zabrania się mycia pojazdów na terenie nieruchomości.
12. Zabrania się palenia papierosów w pomieszczeniach wspólnych budynku, a w 

szczególności  w  pomieszczeniach  gospodarczych,  na  korytarzach  i  na  klatkach 
schodowych. 

13. Śmieci należy wyrzucać wyłącznie do pojemników do tego przeznaczonych 
14. Usuwanie  gruzu po  remoncie  lokalu  odbywa  się  na  koszt  właściciela  tego lokalu  i  w sposób 

uzgodniony z Zarządem Wspólnoty lub Administratorem.
15. Zabrania się: 

a) zanieczyszczania  wspólnych  części  budynku  i  nieruchomości,  pisania  i 
drapania  na  ścianach  budynków,  uszkadzania  koszy  na  śmieci,  niszczenia 
zieleni, 

b)  malowania  ścian  wewnętrznych  i  zewnętrznych  stanowiących  części 
wspólne  budynków  oraz  wieszania  i  przybijania  tablic  lub  przedmiotów  bez 
zezwolenia  Zarządu Wspólnoty,  urządzania  miejsc do zabaw dla dzieci  poza 
miejscami wyznaczonymi. 

16. Rodzice  lub  opiekunowie  zobowiązani  są  dbać,  aby  dzieci  stosowały  się  do 
postanowień Regulaminu. Za szkody wyrządzone na terenie nieruchomości przez 
dzieci odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie. 

17. Zobowiązuje się mieszkańców do nie otwierania drzwi klatek schodowych domofonem osobom 
nieznanym, w tym także domokrążcom i osobom oferującym usługi mieszkańcom. 



Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej informuje, że uchylanie się od przestrzegania postanowień niniejszego 
Regulaminu może spowodować podjęcie uchwały w trybie art. 16 i art. 22 ust. 3 pkt 7 ustawy o własności 
lokali, tzn. uchwały o wytoczeniu powództwa sądowego o sprzedaż lokalu w drodze licytacji.


