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załącznik do Decyzji Dyleklorazarządu Zagotów Mieszkaniowych MsW
N| ś,Ł12012 z dnia 1{paździemika 2012 roku

REGULAMIN PoRZĄDKU DoMoWEGo
dla nieruchomości administrowanych przez Zarzqd Zasobów Mieszkaniowych MsW

s1
Postanowienia ogólne

||ekroĆ w niniejszym regu|aminie jest mowa o:

1) Dyrektorze Zaządu - n a|eŹy pzez to rozumieć Dyrektora Zarządu Zasobow Mieszkaniowych

MSW;

2) Zarządzie - na|ezy przez to rozumieć Zarząd Zasobow Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw

Wewnętznych;

3) użytkowniku lokalu - na|ezy przez to rozumieĆ głównego najemcę |oka|u mieszka|nego tj. osoby,

o których mowa w art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995r. o zakwaterowaniu Sił ZbĘnych

Rzeczypospolitej Polskiej It1. Dz.U. z 2010r., Nr 206, poz. 1367 z pÓin. zm./, najemcę |okalu

mieszka|nego, a takie osoby zamieszkujące |ub czasowo przebywające w |oka|u mieszka|nym |ub

najemcę |oka|u użytkowego;

4) |oka|u _ na|eŻy przez to rozumieć wydzie|oną trwałymi Ścianami w obrębie budynku izbę |ub zespół

izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, ktÓre wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą

zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych |oka|e mieszka|ne. Są to również |okale

wykozystywane zgodnie z przeznaczeniem na ce|e inne niż mieszka|ne - |oka|e uzytkowe;

5) nieruchomości- na|eŹy pzezto rozumieÓ grunty, jak równiez budynkitrwa|e związane z gruntem;

6) nieruchomości wspólnej - na|ezy przez to rozumieÓ grunt oraz części budynku i urządzenia, ktÓre

nie słuząwyłącznie do uzytku użytkownikÓw |oka|i.

s2
obowiązki głównych najemców lokali mieszkalnych i użytkowników

Uiytkownik |oka|u ponosi odpowiedzia|noŚĆ za zachowanie osÓb przebywających w |oka|u oraz za
przestzeganie przez te osoby niniejszego regulaminu.

Uzytkownik |oka|u jest obowiązany uŻywać go zgodnie z przeznaczeniem i z na|eŻytąstarannością.

Uzytkownik |oka|u obowiązany jest utrzymywać |oka| oraz pomieszczenia, do uzywania ktorych jest

uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym' dbaÓ i chroniĆ przed

uszkodzeniem i dewastacją częŚci budynku przeznaczone do wspó|nego uzytku takie jak: dŹwigi

osobowe, klatki schodowe, korytarze oraz pomieszczenia zsypow, inne pomieszczenia gospodarcze,

a takze otoczenie budynku. Niedozwo|one jest niszczenie zie|eni i e|ementÓw wyposazenia posesji (np.

kosze na śmieci, ogrodzenia, urządzenia do zabaw d|a dzieci, itp.).

W razie konieczności natychmiastowego usunięcia awarii grozącej bezpośrednio powstaniem znacznych

szkÓd w budynku kaŻdy uŻytkownik jest obowiązany do bezzwłocznego udostępnienia zajmowanego

|oka|u w ce|u usunięcia awarii.

Na ządanie uprawnionego przedstawicie|a Zarządu, uzytkownicy |okali mieszka|nych są obowiązani do

udostępniania |okali w Wznaczonych terminach, i|ekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia

przeg|ądu technicznego, konserwacji, remontu a|bo usunięcia awarii w nieruchomościwspo|nej, a takie

w ce|u wyposazenia budynku, jego częŚci |ub innych |oka|iw dodatkowe insta|acje.
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6. Uzytkownicy, oprÓcz dbałoŚci o posesję, zobowiązani są do nie zakłocania spokoju innych

mieszkańcow.

7. Cisza nocna obowiązuje w godzinachod2200 do 600 iwtych godzinach nie na|eiy uŻywaÓuządzeń

mogących zakłÓcić ciszę i spokÓj uzytkownikÓw innych |oka|i. W tych godzinach nie na|eŻy teŻ

przeprowadzaÓ prac budowlanych, wykonywaÓ remontÓw bądi napraw urządzeń stanowiących

wyposażenie |oka|i lub budynku chyba że jest to niezbędne w ce|u usunięcia awarii, ktÓra zagraŻa

bezpieczeństwu Iudzi Iub mienia a|bo może spowodowaćznaczne szkody materiaIne.

8. Tzepanie dywanÓw moze odbywaÓ się w miejscu do tego pŻeznaczonym w godzinach od 8oo do 2ooo.

9. Tzymane w |oka|ach zwierzęta nie mogą powodować zagroŻenia Życia ani zdrowia |udzi oraz nie mogą

zakłÓcac spokoju. Posiadacze zwierząt domowych są zobowiązani do przestrzegania przepisÓw

sanitarno _ epidemio|ogicznych, m. in. do niezwłocznego sprzątania zanieczyszczeń spowodowanych

przez zwierzęta na terenie posesji oraz do wyprowadzania psÓw na smyczy i w kagańcach. obowiązuje

całkowity zakaz Wyp u szcza n ia zwierząt bez o p i e ki.

10. Zabrania się ma|owania, pisania i drapania na wewnętrznych i zewnętrznych Ścianach budynku,

zanieczyszczania wspo|nych części budynku, pa|enia papierosów, spoŻywania a|koho|u na k|atkach

schodowych iw windzie, niszczenia wind i innych urządzeń oraz instalacji.

11. Ba|kony powinny byĆ utrzymane w czystoŚci, a skzynki na kwiaty idonice umieszczone na ba|konach

winny być umocowane od strony wewnętrznej w sposÓb gwarantujący bezpieczeństwo. Zabrania się

umieszczania na ba|konach zasłon, drabinek i podpÓr na pnącza w sposob mogący ułatwic wejŚcie do

innych |oka|i, np. do |oka|i połoionych na wyzszych kondygnacjach. Pod|ewanie roś|in powinno odbywac

się w taki sposÓb, aby woda nie przeciekała na niższe piętra.

12. Zabrania się wyzucania pzez okno śmieci, niedopałkÓw papierosÓw oraz karmienia ptakÓw na

parapetach i balkonach.

13. W piwnicach, na korytarzach oraz na balkonach iinnych pomieszczeniach gospodarczych nie wolno

przechowywać motorowerÓw, motocykli oraz materiałow łatwopa|nych, irących i cuchnących środków

chemicznych' materiałÓw wybuchowych oraz gazu W but|ach.
.14. Piwnice na|eŻy utrzymywać w czystości i porządku, a kozystając z nich na|eŻy przestzegaÓ przepisÓw

pzeciwpożarowych.

15. Niedozwo|one jest zakładanie gniazd poboru prądu e|ektrycznego na użytek własny w korytarzach, na

klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach piwnicznych oraz prowadzenie w tych pomieszczeniach

działa|noŚci usługowej |ub produkcji bez zgody Zaządu' \Atldanie takiej zgody moŻe byó dodatkowo

uwarunkowane (np. godziny prowadzenia działalności, dodatkowe zabezpieczenia ppoż., opłaty itp.).

16. Nie wo|no zastawiac ciągow komunikacyjnych (korytazy, schodÓw, k|atek schodowych i piwnic) zadnymi

przedmiotami, a jeze|i jest to konieczne ze wzg|ędu na prace remontowe w |oka|u' to przez czas nie

dłuzszy niŻ 14 dni. Przedmioty te na|ezy usunąc na ustne |ub pisemne wezwanie uprawnionego

przedstawicie|a Zauądu. Niedostosowanie się do tego wezwania może spowodowaÓ usunięcie przez

Zarząd tych przedmiotów na koszt osoby, ktora zastawiła nimi ciąg komunikacyjny.

17. Śmieci na|eŻy wyrzucaÓ wyłącznie do pojemników umieszczonych w pomieszczeniu śmietnika.

W pzypadku rozsypania Wynoszonych Śmieci |ub roz|ania płynÓw, użytkownik obowiązany jest do ich

upzątnięcia.

18. Usuwanie gruzu po remoncie |oka|u rea|izowanego We własnym zakresie pzez głÓwnego najemcę

loka|u mieszka|nego na|eŻy do osoby prowadzącej ww' roboty remontowe. Zabrania się wyzucania

gruzu do pojemników do tego nie przystosowanych.



19. Uiytkownik wykonujący remont |okalu mieszka|nego zobowiązany jest do bieŻącego sprzątania k|atki

schodowej, wind, zsypÓw.

20. Wyzucane przedmioty o duiych wymiarach tzw. ,,gabaryty'' wywoŻone są przez Zarząd. |nformacja

o terminach Wywozu jest wywieszana na tab|icy ogłoszeń.

21. Rodzice |ub opiekunowie zobowiązani są aby dzieci stosowały się do postanowień niniejszego

regu|aminu. Za szkody wyrządzone na terenie posesji przez dzieci odpowiadają ich rodzice |ub

opiekunowie.

22' Bez pisemnego zezwo|enia Zarządu nie wo|no umieszczać na terenie nieruchomoŚci iadnych rek|am'

szy|dÓw czy ogłoszeń.

23. Zabrania się wpuszczania osob nie mieszkających w budynku np. akwizytorów, roznosicie|i u|otek itp. na

teren nieruchomości.

24. Parkowanie pojazdów mechanicznych odbywa się wyłącznie na Wyznaczonych miejscach parkingowych'

Zabrania się trwałego parkowania na terenie nieruchomości samochodÓw cięzarowych i dostawczych

o ładowności przekracza1ącej 3,5 tony oraz pojazdÓw specjaInych.

25. Na miejscach parkingowych usytuowanych w bezpośredniej styczności z budynkiem pojazdy należy

parkowaÓ przodem do budynku.

26. Zabrania się mycia i przeprowadzania napraw pojazdÓw mechanicznych w obrębie nieruchomości'

27 ' Zabrania się trwałego parkowania na terenie nieruchomości pojazdÓw częściowo zdemontowanych oraz

ktÓre utraciły zdo|nośÓ poruszania się. Pojazdy te na|eiy niezwłocznie usunąÓ na kaŹde, nawet ustne

wezwanie przedstawicie|a Zarządu' W pzypadku niezastosowania się do wezwania, Zaząd ma prawo

spowodować usunięcie tych pojazdÓw na koszt i ryzyko osoby, ktÓra je pozostawiła.

28. Wszelkie uszkodzenia spowodowane użytkowaniem pojazdów na terenie posesji obciąŻĄąwłaścicie|a
pojazdu.

29. Zabrania się bez zgody Zarządu montowania na dachu i e|ewacji zewnętrznej budynku anten i innych

urządzeń'

30. Zabrania się:

a) odprowadzania (wy|ewania, wzucania) do kanaIizacji przedmiotów mogących zahamowaĆ
przepływ (np. śmieci, odpady, ańykuły higieniczne), a takŻe Żrących, cuchnących i łatwopa|nych

środkÓw chemicznych'

b) wykonywania przez uzytkownikow czynności powodujących uszkodzenia posadzek na k|atce

schodowej, ciągach piwnicznych i garazowych oraz nawiezchni komunikacyjnych w obrębie

nieruchomości.

c) b|okowania drzwi do k|atek wejściowych oraz automatycznych wyłącznikÓw oświet|enia klatek

schodowych zapałkami, patykami, drutami itp'

31. Przestzeganie regu|aminu obowiązuje w rÓwnym stopniu wszystkich uzytkownikÓw |oka|i'


