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REGULAMIN 

zasad użytkowania lokali mieszkalnych oraz zasad porządku domowego  

i współżycia mieszkańców Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„PRZYMORZE” w Gdańsku 
 

Podstawa prawna:  

- Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U.    

    z 2018 poz. 1285 z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst    

  jednolity   Dz.U. z 2018 r. poz. 845 z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 

1202) wraz z aktami wykonawczymi, 

- Statut Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYMORZE” w Gdańsku 

uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Powszechnej Spółdzielni 

Mieszkaniowej „PRZYMORZE” w Gdańsku w dniu 29 czerwca 2018 r.  

    

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

§ 1 
Postanowienia niniejszego regulaminu mają na celu ochronę mienia Spółdzielni, 

zapewnienie warunków właściwego i zgodnego współżycia mieszkańców.  

 

§ 2 
Regulamin określa obowiązki Spółdzielni, członków Spółdzielni, właścicieli 

lokali, którzy nie są członkami Spółdzielni, najemców lokali mieszkalnych oraz 

wszystkich mieszkańców zasobów lokalowych spółdzielni w zakresie realizacji 

celów, o których mowa w §1.  

 

§ 3 
Budynki i ich otoczenie oraz wszelkie urządzenia stanowiące mienie Spółdzielni 

winny być utrzymywane w należytym stanie i otoczone troskliwą opieką 

Spółdzielni oraz ogółu mieszkańców. 

 

§ 4 

Członek Spółdzielni, właściciel lokalu nie będący członkiem Spółdzielni, 

względnie najemca lokalu jest odpowiedzialny w zakresie przewidzianym 

niniejszym regulaminem za wszystkie osoby wspólnie z nim użytkujące lokal 

stale lub czasowo, a nawet chwilowo w nim przebywające na zasadach i trybie 

określonym w Kodeksie Cywilnym.  

 

§ 5 

Mieszkańcy Spółdzielni i użytkownicy lokali należących do zasobów Spółdzielni 

zobowiązani są w taki sposób korzystać z budynku, lokalu i całego osiedla aby 
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korzystanie przez pozostałych mieszkańców i użytkowników ze swoich praw nie 

było utrudnione, a także współdziałać z nimi i Spółdzielnią w celu ochrony 

wspólnego majątku i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.  

    

II. UTRZYMANIE STANU TECHNICZNEGO ZASOBÓW   

       MIESZKANIOWYCH  

 

1. OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI  

 

§ 6 

Spółdzielnia obowiązana jest dbać o stan techniczny i czystość budynków, 

urządzeń stanowiących ich stałe wyposażenie, stolarkę drzwiową i okienną na 

klatkach schodowych, otoczenie budynków oraz pomieszczeń wspólnego użytku 

jak: korytarze, klatki schodowe, korytarze piwniczne, windy, piaskownice, place 

zabaw i inne.   

 

§ 7 

Spółdzielnia obowiązana jest ponadto:   

1. Wyposażyć budynki w odpowiednie zbiorniki do składowania odpadów i 

nieczystości oraz zapewnić ich opróżnianie z zachowaniem wymagań 

sanitarno-porządkowych. 

2. Oznaczyć budynki, lokale i pomieszczenia znajdujące się na terenie osiedla 

przez umieszczenie na tych obiektach odpowiednich tabliczek 

informacyjnych lub numerów określających czyją własnością są te obiekty, 

przy jakiej ulicy się mieszczą i jaką liczbą porządkową są oznaczone. 

3. Na podstawie pisemnego oświadczenia i za zgodą właściciela mieszkania   

      umieścić jego nazwisko na domofonie. 

4. Dostarczyć i umieścić w łatwo dostępnym i należycie oświetlonym miejscu 

tablice lub oszklone gabloty z aktualnym wykazem zawierającym: 

-  adres Administracji Osiedla oraz adres biura Zarządu Spółdzielni, 

       -  regulamin porządku domowego /wyciąg/, 

       -  kartę informacyjną o niektórych adresach i telefonach jak:  

          straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego, gazowego,    

          energetycznego i pogotowia dyżurującego w Spółdzielni, 

        - instrukcję przeciwpożarową.  

5. Zapewnić mieszkańcom dogodne i bezpieczne przejścia oraz istniejące 

dojazdy do budynków i mieszkań, szczególnie w warunkach zimowych. 

6. Zabezpieczyć oświetlenie klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych, 

numerów budynków, pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku 

oraz terenów osiedlowych.  

7. Zabezpieczyć dostęp do zaworu gazowego przed osobami postronnymi. 

8. Zabezpieczyć znajdujące się w klatkach schodowych tablice elektryczne i 

telefoniczne przed osobami postronnymi. 

9. Dokonywać okresowych dezynfekcji pomieszczeń piwnicznych oraz 

pomieszczeń ogólnego użytku jak pralnie, suszarnie itp. 

10. Dokonywać wszelkich okresowych przeglądów instalacji wynikających z 

przepisów prawa budowlanego. 
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§ 8 
Do obowiązków Spółdzielni należy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2015r, 

poz. 1422 z późn. zm.):  

1. Utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych: 

     a. w pokojach, przedpokoju i kuchni w wysokości +20°C  

     b. w łazience +24°C. 

   Dopuszcza się odchylenie od temperatury ± 2°C  

2. Zapewnienie mieszkańcom dostawy ciepłej wody.  

3. Zapewnienie funkcjonowania dźwigów.   

 

§ 9 

1. W przypadkach występowania niedogrzewania mieszkań, braku ciepłej wody, 

przestojów dźwigów, Spółdzielnia obowiązana jest udzielić bonifikaty w 

opłatach, o ile zaistniały okoliczności i warunki określone w aktualnych 

zasadach rozliczania kosztów gospodarki mieszkaniowej. 

2. Bonifikat w opłatach za centralne ogrzewanie nie stosuje się w przypadku, gdy 

niedogrzanie spowodowane zostało niedostatecznym zabezpieczeniem lokalu 

przed wyziębieniem. 

   

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, WŁAŚCICIELI LOKALI 

NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI ORAZ 

WYNAJMUJĄCYCH LOKALE MIESZKALNE. 

 

§ 10 
Członek Spółdzielni, właściciel lokalu nie będący członkiem Spółdzielni oraz 

wynajmujący lokal jest obowiązany dbać o należyty stan techniczny i 

konserwację zajmowanego mieszkania, a także jest obowiązany dbać o 

utrzymanie czystości w pomieszczeniach wspólnego użytku oraz w najbliższym 

otoczeniu budynku. 

 

§ 11  
1. Zajmowany lokal powinien być używany na cele określone w umowie. 

Prowadzenie w mieszkaniu działalności gospodarczej bez zgody Zarządu 

Spółdzielni jest zabronione.  

2. Zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej w lokalach mieszkalnych 

wyraża Zarząd Spółdzielni na wniosek kierownika Administracji Osiedla oraz 

na podstawie pozytywnej opinii Rady Osiedla. 

3. Warunkiem uzyskania zgody na wykonywanie działalności gospodarczej w 

lokalach mieszkalnych jest jej nie uciążliwość dla pozostałych mieszkańców i 

złożenie zobowiązania wnoszenia opłat z tytułu większej intensywności 

użytkowania lokalu zwiększającej ponoszone przez Spółdzielnię koszty oraz 

wnoszenie większych opłat za usługi komunalne /woda i kanalizacja, wywóz 

śmieci oraz eksploatacja dźwigów/.                                                                                                      
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4. Decyzja Zarządu o wyrażeniu zgody na prowadzenie działalności 

gospodarczej w lokalu mieszkalnym winna określać zasady wnoszenia 

zwiększonych opłat, o których mowa w ust. 3.  

 

§ 12 
Wszelkie przeróbki w mieszkaniach i pomieszczeniach ogólnego użytku, 

względnie poważniejsze zmiany, zmiany konstrukcyjne (stawianie lub rozbieranie 

ścian, budowa lub przebudowa balkonów oraz zadaszeń balkonów, logii, 

zakładanie krat w oknach, instalowanie dodatkowych kranów lub wanien, zmiany 

w instalacji ogrzewczej c.o.) mogą być dokonywane jedynie za pisemną zgodą 

Zarządu przy zachowaniu przepisów prawa budowlanego.  

 

§ 13  
1. Zabronione są wymiany oraz naprawy bezpieczników instalacji 

elektrycznych poza obrębem mieszkania we własnym zakresie.  

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w ww. zakresie należy niezwłocznie 

zawiadomić Administrację Osiedla lub pogotowie lokatorskie/ techniczne 

Spółdzielni.  

2. Zabrania się używania urządzeń elektrycznych, powodujących zakłócenia 

w odbiorze programu radiowego i telewizyjnego.  

3. W piwnicach nie wolno bez zgody Administracji Osiedla instalować 

dodatkowych punktów świetlnych, punktów czerpania wody itp.  

 

§ 14  
1. Wchodzenie na dachy budynków bez zgody Administracji Osiedla jest surowo 

zabronione.  

2. Zakładanie na dachu anten radiowych i telewizyjnych wymaga zgody 

Administracji Osiedla. 

  

§ 15 
W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu, należy natychmiast zamknąć 

zawór przy gazomierzu i zawiadomić Administrację Osiedla, pogotowie 

lokatorskie/techniczne lub pogotowie gazownicze.   

 

§ 16 
Na okres zimowy użytkownicy mieszkań powinni zabezpieczyć mieszkania przed 

utratą ciepła poprzez uszczelnienie drzwi, okien, okienek piwnicznych i 

prawidłowe wietrzenie mieszkań (przy zakręconych zaworach kaloryferów) oraz 

zamykanie okien i drzwi na klatkach schodowych.   

 

§ 17 

1. O uszkodzeniach instalacji i urządzeń technicznych w mieszkaniach należy 

niezwłocznie powiadomić Administrację Osiedla lub pogotowie techniczne, w 

przeciwnym razie użytkownik mieszkania ponosi odpowiedzialność za szkody 

i straty, które mogą wyniknąć w jego mieszkaniu lub u sąsiadów.                                                                                                          
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2. O wszelkich uszkodzeniach instalacji i urządzeń technicznych w 

pomieszczeniach wspólnego użytkowania należy niezwłocznie powiadomić 

Administrację Osiedla lub pogotowie techniczne. 

3. W przypadkach szczególnego zagrożenia należy bezzwłocznie zawiadomić 

odpowiednie służby ratownicze. 

 

§ 18  
1. Na czas dłuższej nieobecności zobowiązuje się użytkowników lokali do 

zabezpieczenia i odłączenia wszelkich instalacji /woda, gaz, energia 

elektryczna/. 

2. Koszty napraw szkód wyrządzonych w lokalach z winy innego mieszkańca 

/np. pozostawienie otwartego kranu i zalanie mieszkania niżej położonego/ 

obciążają mieszkańca, który spowodował szkodę. 

3. W celu skontrolowania stanu urządzeń technicznych i ogólnego stanu 

mieszkania użytkownik obowiązany jest do udostępnienia wejścia do 

mieszkania upoważnionym pracownikom Administracji Osiedla lub Komisji 

przeprowadzającej przegląd techniczny. 

4. Wszelkie uszkodzenia wodomierzy należy niezwłocznie zgłaszać w 

Administracji Osiedla, celem naprawy lub wymiany wodomierza. Mieszkaniec 

jest zobowiązany do udostępnienia lokalu w celu kontroli i odczytania 

wodomierzy przez upoważnionego pracownika Administracji. 

5. Naprawa lub montaż nowych kuchenek gazowych i piecyków kąpielowych 

może dokonywać wyłącznie osoba posiadająca do tego stosowne uprawnienia. 

 

III. CZYSTOŚĆ, PORZĄDEK I ESTETYKA W BUDYNKACH ORAZ W  

       ICH OTOCZENIU.  

 

§ 19 
Prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach ogólnych 

budynków oraz w ich otoczeniu wykonują zatrudnieni w Spółdzielni gospodarze 

domów i sprzątacze.   

Do obowiązków gospodarza domu należy:  
1. Sprzątanie chodników i terenu przylegającego do budynków.  

2. Opieka nad zielenią, drzewami i krzewami, pielenie, okopywanie i 

utrzymywanie stałej czystości. 

3. Usuwanie z chodników śniegu, lodu oraz zapobieganie gołoledzi. 

4. Czuwanie nad sprawnym działaniem instalacji i urządzeń technicznych w 

częściach budynku przeznaczonych do wspólnego użytkowania. 

Powiadomienie Administracji Osiedla o dostrzeżonych uszkodzeniach.  

5. Powiadomienie Administracji Osiedla o rażących lub uporczywych 

przypadkach naruszania regulaminu przez mieszkańców. 

6. Sprzątanie korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń ogólnego 

użytkowania,  

7. Mycie drzwi, okien klatek schodowych oraz ścian malowanych farbami 

wodoodpornymi.  
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8. Wykonywanie innych czynności w zakresie utrzymania porządku i 

czystości wynikających z obowiązujących przepisów i zarządzeń 

właściwych organów lub umowy o pracę.  

 

 

§ 20 

 

Do obowiązków mieszkańców należy:  

1. Utrzymywanie mieszkań pod względem czystości i higieny w stanie 

zgodnym z ogólnie przyjętymi standardami.  

2. Przestrzeganie czystości na klatkach schodowych, piwnicach, 

pomieszczeniach wspólnych oraz w otoczeniu budynków.  

3. Wynoszenie śmieci i odpadków wyłącznie do pojemników 

zainstalowanych przez Administrację Osiedla. W przypadku rozsypania 

wynoszonych śmieci lub rozlania płynów, mieszkaniec zobowiązany jest 

do ich uprzątnięcia. 

4. Utrzymanie stanu estetycznego balkonu i galerii. W szczególności 

wyeliminowanie zagracenia i suszenia bielizny na balkonach w sposób 

widoczny, tj. powyżej wysokości balustrady balkonowej. 

5. Usuwanie śmieci, a w zimie śniegu i lodu z balkonów, loggii, galerii i 

pomieszczeń przynależnych do ich lokali. 

 

§ 21 

Zabrania się mieszkańcom:  

1. Wykonywania czynności zagrażających bezpieczeństwu lub zdrowiu 

współmieszkańców. 

2. Umieszczania przedmiotów tarasujących przejście na terenie dróg   

      ewakuacyjnych, a także w miejscach mogących utrudnić gaszenie pożaru   

      lub dojazd służb ratunkowych. 

3. Wyrzucania przez okna i drzwi balkonowe śmieci i niedopałków papierosów. 

4. Wprowadzania do kanalizacji przedmiotów mogących zahamować odpływ. W 

razie zatkania pionów kanalizacyjnych winni mają obowiązek  pokrycia  

kosztów udrożnienia i strat wynikłych z zatkania pionów. 

5. Wjeżdżania pojazdami na chodniki, trawniki i place żwirowe. 

6. Zalewania elewacji, okien i balkonów położonych poniżej. 

7. Przechowywania na balkonach i loggiach przedmiotów oszpecających oraz 

używanie urządzeń do grillowania. 

8. Umieszczania w miejscach wspólnego użytkowania, w bramach, na klatkach 

schodowych galeriach prywatnych przedmiotów jak wózki, rowery, 

motocykle, sanki, meble i inne. 

9. Zabrania się spożywania wszelkich napojów alkoholowych na klatkach 

schodowych, galeriach, piwnicach i innych pomieszczeniach wspólnego 

użytku oraz w obrębie budynków, tj. na podwórkach, placach zabaw i 

chodnikach. 
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§ 22 
1. Drzwi wejściowe do piwnic powinny być stale zamykane. Administracja 

Osiedla obowiązana jest zaopatrzyć mieszkańców, za odpłatnością, w 

klucze do drzwi. 

2. Szafki reklamowe i szyldy w bramach i na murach budynków mogą być 

instalowane wyłącznie po uprzednim otrzymaniu pisemnej zgody 

Administracji Osiedla.  

 

IV. PRANIE I SUSZENIE BIELIZNY.  

 

§ 23  
1. Mieszkańcy mogą korzystać z pomieszczeń wspólnych, pralni i suszarni na 

warunkach określonych na podstawie obowiązujących przepisów oraz zasad 

wynikających z niniejszego regulaminu. 

2. Z pralni domowej może korzystać każdy użytkownik w kolejności 

uzgodnionej z gospodarzem domu. 

3. Z urządzeniami pralni należy obchodzić się z należytą starannością, aby nie 

spowodować uszkodzenia. 

4. Po zakończeniu prania należy pomieszczenie pralni sprzątnąć, a klucz od 

pralni zwrócić  upoważnionej osobie, która obowiązana jest sprawdzić 

czystość i stan urządzeń pralni. 

5. W pralni nie wolno prać bielizny w celach zarobkowych.  

6. Suszarnia służyć powinna wyłącznie do suszenia bielizny i nie wolno tam 

przechowywać żadnych przedmiotów.  

7. Do korzystania z suszarni stosuje się odpowiednio zasady związane z 

korzystaniem z pralni.  

8. Z pralek domowych należy korzystać w sposób nie zakłócający spokoju 

sąsiadów. Zabrania się używania pralek w godzinach od 22.00 do 6.00.  

9. W pralniach, które są używane, Administracja Osiedla powinna zainstalować 

wodomierz ciepłej i zimnej wody oraz podlicznik energii elektrycznej.  

10. Osoba upoważniona przejmująca pralnię spisuje aktualny stan wodomierzy i 

podlicznika energii elektrycznej, na koniec miesiąca i przekazuje te dane do 

Administracji Osiedla. 

 

V. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE.  

 

§ 24 
1. W piwnicach nie wolno przechowywać żadnych materiałów łatwopalnych. W 

korytarzach piwnicznych ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe nie 

wolno ustawiać i gromadzić żadnych przedmiotów.                                                        

2. Palenie papierosów i używanie otwartego ognia w windach, piwnicach i 

klatkach schodowych jest zabronione. 

3. Wszelkie instalacje elektryczne powinny być utrzymane w należytym stanie 

technicznym. 
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VI. ZASADY WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW.  

 

§ 25 

1. Warunkiem zgodnego współżycia mieszkańców osiedla /budynku/ jest 

wzajemna pomoc, poszanowanie spokoju i godności osobistej. 

2.  Dzieci powinny bawić się w miejscach wydzielonych, przeznaczonych na 

ten cel. Należy przestrzegać aby dzieci nie bawiły się obok śmietników, na 

klatkach schodowych, korytarzach, piwnicach, trawnikach itp. a także, aby  

zbyt hałaśliwą zabawą nie zakłócały spokoju mieszkańców. Za 

niewłaściwe zachowanie i szkody wyrządzone przez dzieci -jak brudzenie 

ścian, niszczenie urządzeń w budynkach, niszczenie zieleńców itp. - 

odpowiedzialni są rodzice i opiekunowie. 

3. Na terenie Spółdzielni i budynku obowiązuje w godzinach od 22.00 do 6.00 

cisza nocna. W godzinach tych w szczególności należy: 

        a/  wyciszyć odbiorniki radiowe i telewizyjne,  

        b/ zaprzestać głośnej gry na instrumentach, zabaw, głośnego śpiewania itp.,  

        c/ z urządzeń domowych takich jak odkurzacze itp. korzystać w sposób nie     

            zakłócający spokoju sąsiadów. 

4. Trzepanie dywanów i chodników możliwe jest w godzinach od 8.00 do             

20.00 jedynie w miejscach do tego przeznaczonych. Zakazuje się 

wykonywanie w/w prac w niedziele i święta. 

5. Wykonywanie przez lokatorów prac remontowych w mieszkaniach z   

      użyciem sprzętu takiego jak: wiertarki, piły, młoty itp. możliwe jest w   

godzinach od 8.00 do 20.00. 

6. Niezależnie od obowiązku przestrzegania ciszy nocnej, w przypadku 

przebywania w sąsiednim mieszkaniu osoby obłożnie chorej lub rodziny z 

niemowlęciem należy również w ciągu dnia wyciszyć odbiorniki radiowe i 

telewizyjne oraz ograniczyć głośną grę na instrumentach i głośne zabawy.  

 

§ 26 

1. W przypadku trzymania w mieszkaniu psów, kotów lub innych zwierząt ich   

  posiadacze powinni zapewnić im odpowiednią opiekę i przestrzegać      

  wymogów  sanitarno – porządkowych, w szczególności należy: 

           - usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta na klatce  

          schodowej  lub w innym pomieszczeniu budynku, służącemu do wspólnego   

          użytku oraz  z chodników i ulic dojazdowych do budynku, a także terenów  

zielonych wokół budynków. 

2. Psa należy wyprowadzać tylko na smyczy. Ze względu na szkody czynione   

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

    terenach osiedla jest zabronione. Nie wolno wprowadzać psa na place   

    zabaw dziecięcych. 

3. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców osoby posiadające psy   

    obowiązane są bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących zasad   

    postępowania w razie wystąpienia choroby zakaźnej psa.    

4. Na terenie Spółdzielni obowiązują wszelkie uchwały wydane przez Urząd  

Miejski i Radę Miasta dotyczące sposobu obchodzenia się właścicieli z psami. 
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5. Na terenie Spółdzielni i budynków zabrania się hodowli wszelkiego      

    rodzaju zwierząt  użytkowych /królików itp./.  

     6. Zakazuje się na terenie Spółdzielni  i w mieszkaniach prowadzenia   

         hodowli  i hoteli dla  zwierząt. 

 

§ 27 
Parkowanie motocykli i samochodów jest dopuszczalne w miejscach 

wyznaczonych przez Administrację Osiedla. O ile takich miejsc nie wyznaczono, 

parkować pojazdy wolno tam, gdzie nie utrudnia to komunikacji, nie zagraża  

bezpieczeństwu, nie zakłóca spokoju oraz nie powoduje zniszczenia zieleni i 

chodników.   

 

§ 28 

1. Ogródki przydomowe znajdują się na terenie wspólnym danej nieruchomości.  

2. Pierwszeństwo do zagospodarowania ogródka przydomowego mają 

zamieszkujący na parterach członkowie Spółdzielni/właściciele, pod 

warunkiem utrzymania porządku i zachowania estetyki tego terenu.  

3. Za zgodą ponad połowy członków Spółdzielni/właścicieli mieszkań klatki  

przyległej do przedmiotowego ogródka, zagospodarować ogródek może 

członek Spółdzielni/właściciel danej klatki, inny niż ten o którym mowa w 

ust. powyżej. 

4. Członek Spółdzielni/właściciel  użytkujący ogródek przydomowy powinien 

złożyć w Administracji Osiedla pisemne oświadczenie, w którym zobowiąże 

się do stałego porządkowania terenu ogródka, nie stawiania stałych zabudów i 

wysokich ogrodzeń oraz do stosowania się do wszelkich poleceń 

Administracji Osiedla w zakresie zagospodarowania przydomowego ogródka. 

5. W przypadku jakichkolwiek skarg w zakresie nie stosowania się do zaleceń, o 

których mowa w ust. 4 sprawa powinna być rozpatrzona przez Radę Osiedla. 

6. Administracja Osiedla wspólnie z Rada Osiedla mogą ustalić wewnętrzny 

Regulamin gospodarowania ogródkami przydomowymi.  

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.  

 

§ 29 
1. Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących pracy gospodarzy domów, 

sprzątaczy, konserwatorów należy do kompetencji kierownictwa 

Administracji Osiedla i Rad Osiedli. Rozpatrywanie skarg i wniosków 

ogólnych dotyczących pracy Administracji Osiedla należy do kompetencji 

Rady Nadzorczej, Rady Osiedla i Zarządu Spółdzielni. 

2. Skargi i wnioski należy zgłaszać w Administracji Osiedla i Zarządzie 

Spółdzielni w dniach i godzinach ustalonych przez władze Spółdzielni. 

3. Skargi i wnioski powinny być rozpatrywane przez właściwą komórkę w 

ciągu 14 dni, o ile nie wymagają szerszych wyjaśnień i zebrania 

dodatkowych materiałów, w przeciwnym razie obowiązuje  

jednomiesięczny termin udzielenia odpowiedzi. W sprawach szczególnie 

skomplikowanych termin ten może być wydłużony do dwóch miesięcy.  
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4. Nieporozumienia dotyczące zakresu niniejszego regulaminu między 

mieszkańcami rozpatrywane są przez Radę Osiedla. 

 

§ 30 

1. Administracja Osiedla obowiązana jest informować mieszkańców o 

przeglądach budynków, terminach usunięcia awarii, dokonywaniu 

dezynsekcji itp.  

2. W tym celu na każdej klatce schodowej budynku powinny być zawieszane 

tablice informacyjne. 

3. Niedopuszczalne jest przyklejanie ogłoszeń i informacji do ścian i drzwi 

wejściowych budynku.   

 

§ 31 

Z użytkownikami mieszkań, którzy wykraczają przeciw przepisom regulaminu 

przedstawiciele samorządu mieszkańców przeprowadzają rozmowy mające na 

celu eliminację zachowań niepożądanych oraz wskazanie tym mieszkańcom 

sankcji za naruszanie zasad regulaminu, w tym obejmujące przymusową sprzedaż 

lokalu. 

 

§ 32 

Za nieprzestrzeganie zasad zawartych w treści niniejszego regulaminu niżej 

wymienione akty prawa powszechnie obowiązującego: 

1. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 

2018 r. poz. 618 z późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.), 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z 

późn. zm.), 

6. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 

r. poz. 2268 z późn. zm.), 

7. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.2137 

z późn. zm.); 

 

przewidują następujące sankcje karne: karę ograniczenia wolności, 

grzywny, nagany karę upomnienia lub karę pieniężną za: 

- niewykonanie obowiązków w zakresie sanitarno – porządkowym przez   

   Administrację Osiedla i dozorców, 

          - zaśmiecanie miejsc przeznaczonych do użytku powszechnego /ulic,   

  placów, zieleńców itp./, uszkadzanie urządzeń przeznaczonych do   

  utrzymania  czystości /np. śmietników/, niszczenie roślinności,    

  trawników, wycinanie  drzew i krzewów,  

- zniszczenie i dewastację wspólnego mienia np. elewacji budynków,   
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  dźwigów, klatek schodowych, domofonów, drzwi wejściowych itp. 

- spowodowanie lub dopuszczenie do marnotrawstwa wody /przecieki/ 

przez zaniedbanie utrzymania w należytym stanie urządzeń instalacji 

wodnych 

 

§ 33 

1. Traci moc dotychczasowy „Regulamin zasad użytkowania lokali 

mieszkalnych oraz zasad porządku domowego i współżycia mieszkańców w  

PSM „Przymorze”  uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 125 z dnia 3 

lipca 2015 r. 

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu zostały zatwierdzone Uchwałą nr 12 z 

dnia 21 lutego 2019 r. i wchodzą w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

 

Sekretarz                                   Przewodniczący 

Rady Nadzorczej                         Rady Nadzorczej 

 

mgr inż. Waldemar Pawilczus           mgr  Roman Kozłowski 
 

 

 

 

 

 

 
  

 
 


