
R E G U L A M I N

Wspotzycia, porz^dku i czystosci oraz uiszczania opfat

z tytutu uzytkowania lokali mieszkalnych w Nauczydelskiej

Spotdzielni Mieszkaniowe] ,,ZNICZ" w Bydgoszczy

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Przepisy niniejszego regulaminu okreslaj$ obowi^zki Spoidzielni i
uzytkownikow lokali, MaJ3 one na celu ochrone_ mienia spofdzielczego
oraz zapewnienie zgodnego wspofzycia mieszkahcow.

2. Uzytkownik lokalu jest odpowiedzialny za przestrzeganie niniejszego
regulaminu przez domownikow, najemcow, podnajemcow, gosci,
wlasnych ustugodawcow itp.

II. OBOWIAZKI SPOtDZIELNI
1. Dbanie o stan techniczny i sanitarno-porza_dkowy budynkow,

pomieszczeri wspolnego uzytku jak: korytarzy, klatek schodowych,
piwnic, strychow (suszarni), pralni oraz otoczenia budynkow (jezdni,
placow zabaw, terenow zielonych itp.).

2. Wyposazenie osiedli w urza_dzenia niezb^dne do utrzymania porz^dku i
czystosci, przeznaczone do wspolnego uzytku (smietniki, zsypy oraz
pojemniki, w tym pojemniki umozliwiaja_ce segregacj^ odpadow (np:
szktO; plastik).

3. Wywoz nieczystosci przez przedsie_biorstwa specjalistyczne.
4. Zlecenie czynnosci w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji

budynkow.
5. Zapewnienie oswietlenia klatek schodowych, korytarzy piwnicznych,

pralni, suszarni i numerow budynkow oraz wykonanie instalacji
domofonowej.

6. Zapewnienie dogodnych dojsc i dojazdow do budynkow oraz
oczyszczenie chodnikow i przejsc szczegolnie w warunkach zimowych
oraz innych zanieczyszczen na terenach naleza^cych do Spoldzielni.

7. Likwidowanie powstatych zagrozeri dfa zycia i zdrowia (odpadaja^ce tynki,
gzymsy, rynny, zwisaj^ce sople, dziury w cnodnikach i drogach).

8. Interweniowanie i zapobieganie szkodom w przypadkach awarii wind/
dostawach wody, energii elektrycznej i gazu oraz centralnego ogrzewania
i cieptej wody.
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9. Dokonywanie remontow i konserwacji budynkow - malowanie klatek
schodowych i pomieszczeh ogolnego uzytku, naprawy i wymiany
pokrycia dachowego - zgodnie z planem oraz w przypadkach awarii.

Hi. OBOWIAZKI UZYTKOWNIKOW
1. Zachowanie czystosci i porz^dku w budynkach i ich otoczeniu oraz zasad

zgodnego wspotzycia w srodowisku.
2. Dbanie o wtasciwa_ konserwacj^ zajmowanego lokaiu i innych

przydzielonych mu pomieszczeri.
3. Wszeikie przerobki w loka ach, nie wyt^czaja^c instalacji i urz^dzeh

elektrycznych, wzgle_dnie zmiany konstrukcyjne i funkcjonalne np.
stawianie lub rozbieranie scianek dziatowych, instalowanie dodatkowych
zaworow lub grzejnikow CO., b$dz likwidacja niektorych elementow
instalacji wewn^trz lokaiu - okreslonych przez ,;prawo budowlane'; moga^
bye dokonywane wyia^cznie za pisemna^ zgodq Zarz^du Spotdzielni.

4. Zabezpieczenie mieszkari oraz nie pozostawianie w okresie zimowym
otwartych okien na klatkach schodowych, w piwnicach i innych
pomieszczeniach wspolnego uzytku z uwagi na znaczna^ utrate, energii
cieplnej oraz mozliwosc zamarzni^cia wody w instalacjach.

5. Udoste_pnianie lokaiu przedstawicielom administracji dokonuj^cym
kontroli ogolnego stanu pomieszczen i dziatania urza_dzeri techn.-
sanitarnych w ramach okresowych przegla_dow.
W przypadku koniecznosci rozbiorki zabudowy przewodow
instalacyjnych/ uzytkownik lokafu nie moze wnosic zadnych roszczeh
finansowych do Spotdzielni.

6. Okresowe kontrolowanie dziatania urzqdzeri pomiarowych - wodomierzy
i podzielnikow ciepta w mieszkaniach, ewentuaine uszkodzenia na
biez^co zgtaszac do Administracji Spotdzielni.

7. Zachowanie spokoju dziennego i ciszy nocnej obowia^zuja^cej od godz.2200

do 6°° z poszanowaniem powszechnie akceptowanych obyczajow
spotecznych.

8. Prace remontowe mieszkari powinny odbywac si^ w dni powszednie w
godz. od 8°° do 19°°. W niedziele i swie_ta nie nalezy prowadzic robot
remontowych powodujqcych jakikolwiek hatas.
Na sktadowanie wszelkich materiatow - odpadow poremontowych np.
gruzu budowianego, giazury itp. lokator raz w roku bezptatnie otrzymuje
od firmy wywozqcej worek o poj. 1m3. Miejsca stawiania workow
wskazuje Administracja.
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9. Wystawianie starych mebli, wyposazenia mieszkari i innych przedmiotow
wielkogabarytowych, sprze_tu elektro-technicznego moze bye wykonane
w miejscu wyznaczonym i czasie, po uzyskaniu informacji w biurze
Administracji Spofdzieini.

10.W przypadku awarii wywofuja,cej szkode_ lub groza^cej bezposrednio
powstaniem szkody, uzytkownik lokalu obowi^zany jest do
natychmiastowego udoste_pnienia lokalu celem jej usunie.cia. Jezeli
uzytkownik lokalu jest nieobecny albo odmawia udoste_pnienia lokalu,
przedstawiciele Spofdzieini maj$ prawo komisyjnie wejsc do lokalu.
Po usunie_ciu awarii Spofdzielnia zabezpiecza lokal i sporza^dza z tych
czynnosci protokof.

IV. ZASADY UTRZYMANIA CZYSTOSCI, PORZADKU, HIGIENY I ESTETYKI

W BUDYNKACH ORAZ'lCH OTQCZENIU

§1
1. Wszyscy mieszkaricy 53 zobowia^zani do utrzymania nalezytej czystosci na

kfatkach schodowych, przy zsypach, w piwnicach, suszarniach i windach
oraz na zewnqtrz budynkow.
Wia.z§ sie^ to z bezwzgl^dnym obowia^zkiem sprz^tania w czasie
prowadzonych prac remontowych w mieszkaniach.

2. Zakazuje sie_ gromadzenia jakichkolwiek odpadow, materiatow (np.
reklam, gazet, puszek itp.) w mieszkaniach i miejscach
nieprzeznaczonych do ich sktadowania lub magazynowania - stwarza to
zagrozenie pozarowe, mozliwosc wyl^gania si^ robactwa oraz powoduje
powstawanie nieprzyjemnych zapachow narazaj^c wspofmieszkaricow
bloku na niebezpieczeristwo epidemiologiczne, czego zakazuj$ ogolnie
obowi^zujqce ustawy.

3. Skladowanie smieci i odpadow starych odbywa sie_ wyf^cznie w
pojemnikach usytuowanych w wiatach i zsypach, zas surowce wtorne
jak szkfo, makulatura, tworzywa sztuczne nalezy wrzucac do
oznakowanych pojemnikow zgodnie z ogolnie obowi^zujqcymi zasadami
ich segregowania.

4. Rozsypane smieci lub rozfane pfynne nieczystosci przez uzytkownika w
trakcie przenoszenia do smietnika lub zsypu zobowia_zany jest on
natychmiast usuna^c.
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5, Wyrzucanie do zsypow przedmiotow przekraczaja^cych ich rozmiary oraz

wiewanie nieczystosci zrqcych i trujgcych moze spowodowac koniecznosc
ich okresowego zamknie^cia lub likwidacji.

§2

1. Zabrania sie_ wyrzucania przez okna i z balkonow jakichkolwiek smieci,
niedopatkow papierosow i wyktadania na parapetach okien pozywienia
dla ptactwa.

2. Do muszli klozetowej nie nalezy wrzucac przedmiotow
nierozpuszczalnych (szmat, kosci ftp.),

§ 3

1. Trzepanie dywanow, chodnikow moze odbywac sie_ wyta^cznie w
miejscach na ten eel przeznaczonych od 8°° - 20°° z wyta^czeniem
niedziel i swiat. Nie wolno trzepac zadnych rzeczy na balkonach, loggiach,
klatkach schodowych i przez okna.

2. Lokatorzy obowi^zani sa, do utrzymania czystosci na zajmowanych
balkonach i loggiach.

3. Skrzynki na kwiaty, doniczki itp. umieszczone na balkonach powinny bye
nalezycie zabezpieczone przed wypadnie_ciem. Nie wolno umieszczac
donic z kwiatami na parapetach okiennych.

4. Wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotow i odpadow przez okna, baikony
i loggie budynkow jest w kazdym przypadku karygodnym wykroczeniem
porz^dkowym, cze_sto stwarza rowniez zagrozenie dla ludzi. Jest
podstawa^ do podj^cia czynnosci cywilno-prawnych wobec sprawcow
tych czynow przez poszkodowanych lub na ich wniosek przez
Spofdzielni^.

5. Wtasciciele psow obowiqzani sq do usuwania zanieczyszczeh
spowodowanych przez nie na klatkach schodowych i w windach oraz na
zewn^trz budynkow.

§ 4
1. Celem zapobiezenie marnotrav\/stwu energii elektrycznej nie nalezy

pozostawiac zapaionych swiatef w suszarniach i na korytarzach
piwnicznych.

2. Blokowanie wyt^cznikow oswietlenia kiatek schodowych jest zabronione.
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V. SUSZENIEBIELIZNY

1. Z pomieszczeh suszarni moze korzystac kazdy lokator w uzgodnionej z
administracjq kolejnosci, po pokwitowaniu odbioru kluczy.

2. Po zakonczeniu i zabraniu bieiizny nalezy pomieszczenie suszarni
sprza^tnqc a klucze zwrocic niezwiocznie do administracji.

VI. ZABEZPIECZEN1E PRZECIWPOZAROWE BUDYNKOW

W budynkach i ich otoczeniu nie wolno wykonywac czynnosci mogqcych
spowodowac zagrozenie pozarowe, a w szczegolnosci zabronione jest:

1. Przechowywanie jakichkoiwiek materiatow, urza^dzeh, paliwa i innych
przedmiotow stwarzaja^cych zagrozenie pozarowe w suszarniach,
piwnicach, na balkonach i loggiach oraz innych pomieszczeniach
ogo!nodoste_pnych i mieszkalnych.

2. Zastawianie korytarzy i klatek schodowych meblami, opakowaniami,
rowerami lub innymi przedmiotami zastawiajqcymi drog^ ewakuacyjnq.
Spotdzielnia moze usuna_c te przedmioty na koszt i ryzyko ich utraty
przez uzytkownika a takze moze powiadomic o tych faktach jednostki
Strazy Pozarnej, Strazy Miejskiej i Policji itp.

3. Paienie papierosow i uzywanie otwartego ognia na kiatkach
schodowych, kabinach dzwigow w piwnicach, suszarniach oraz na
balkonach i loggiach.

4. Korzystanie z uszkodzonych instalacji a takze urz^dzeh elektrycznych i
gazowych. W przypadku stwierdzenia ulatniania sie_ gazu wewn^trz lokaiu
nalezy natychmiast zamkn^c zawory przy gazomierzu, po czym
niezwtocznie zawiadomic pogotowie gazowni.

VII. ZASADY ZGODNEGO WSPOUYCIA MIESZKANCOW

1. Lokal mieszkalny moze bye uzytkowany tyiko na cele mieszkalne.
2. Za niewtasciwe zachowanie sie^ dzieci (hatas, brudzenie scian, niszczenie

wind, demolowanie urzqdzeh na piacach zabaw, instalacji w budynkach
oraz zieiehcow) odpowiedzialni s^ rodzice lub opiekunowie prawni.

3. Odbiornikow telewizyjnych, radiowych i innych urzqdzeh gospodarstwa
domowego nie nalezy nastawiac w sposob uciqziiwy - zbyt glosno
szczegolnie w porze nocnej mie^dzy godz. 22°° a 6°° rano, tak by hatas
nie przenikai do s^siednich pomieszczeh, zachowuj^c poszanowanie
spokoju wszystkich wspotmieszkahcow.

4. Zabrania sie_ picia alkoholu oraz zaktocania spokoju i porz^dku na
kiatkach schodowych, korytarzach i piwnicach.
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VIII. ZASADY KORZYSTANIA Z DZWIGOW
1. Nie nalezy otwierac drzwi przed zgasnie_ciem lampki kontrolnej, a po

wejsciu do kabiny spokojnie i doktadnie je zamknqc - nie trzaskac.
2. Podczas jazdy dzwigiem nalezy stac spokojnie, nie wofno skakac lub bujac

kabiny
3. Dzieci do !at 12 powinny jezdzic dzwigiem tylko pod opiekq osob

dorostych.
4. Zabrania sie_ przewozenia w kabinie dzwigu przedmiotow, ktore mogq

zniszczyc podtoge_ i sciany kabiny (w tym rowerow) lub przecia^zyc
dopuszczalna, tadownosc windy.

5. Zabrania si^ wsiadania do dzwigu z psem bez smyczy i kagarica.
6. W kabinie nalezy zachowac czystosc, a w wyj^tkowych sytuacjach

uprza^tn^c zanieczyszczenia.
7. W kabinie obowiqzuje zakaz palenia papierosow.
8. Nie wolno blokowac dzwigu w celu jego rezerwowania.

IX. PRZEPISYROZNE

1. Zakfadanie anten teiewizyjnych, satelitarnych oraz klimatyzatorow
dozwolone jest tyiko za zgoda, Spotdzieini.

2. Rekiamy i szyldy mogq bye instaiowane tylko po uprzednim otrzymaniu
pisemnej zgody Spotdzieini.

3. Skargi i zazalenia mieszkahcow powinny bye zgiaszane do Rad
Osiedlowych, Administracji Spotdzieini lub Zarz^du wzgl^dnie Rady
Nadzorczej.

X. UISZCZANIE OPtAT Z TYTUtU UZYTKOWANIA LOKALI

MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

§1

Regulaminowi podlegaj^:

1. Cztonkowie Spotdzieini i nie cztonkowie be_d$cy wtascicielami lokaii
mieszkalnych lub uzytkowych w budynkach stanowia^cych wtasnosc
Spotdzieini.

2. Osoby prawne lub fizyczne nie be^ce cztonkami Spotdzieini a uzytkuj^ce
lokale uzytkowe na zasadach umowy- najmu.
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II
§ 2

Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Na pokrycie kosztow gospodarki zasobami mieszkaniowymi sktadaja^ si§:

1. Opfaty mieszkaniowe ustalone dla uzytkownikow mieszkah lokatorskich
wtasnosciowych i z prawem odre_bnej wtasnosci.

2. Wptaty za wynajem lokali uzytkowych.
3. Optaty mieszkaniowe ptatne 53 do 20-go kazdego miesia^ca, natomiast za

lokale uzytkowe do 10-go kazdego miesia^ca.
4. 0 wysokosci lub zmianie optat mieszkaniowych wzgle_dnie optat

eksploatacyjnych Spotdzielnia zawiadamia wszystkich uzytkownikow
pisemnie zgodnie ze Statutem Spofdzielni.

5. W przypadku niedokonania optat w ustalonym terminie naliczane
zostan^ odsetki za zwtoke^ w ustawowej wysokosci.

XI. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Petna tresc Regulaminu wspotzycia porz^dku i czystosci oraz uiszczania
optat z tytutu uzytkowania lokali znajduje sie. do wglqdu w biurze
Spotdzielni i na stronie www.nsmznicz.com.pl (w zaktadce dokumenty).

2. Uwagi, skargi i wnioski dotycz^ce nieprzestrzegania niniejszego
regulaminu przez mieszkahcow rozpatruje Rada Osiedia, Administracja,
Zarz^d i Rada Nadzorcza w trybie przewidzianym w Statucie i
Regulaminach Spotdzielni.

3. W stosunku do cztonkow nieprzestrzegaja_cych postanowieh niniejszego
regulaminu - Zarza^d Spotdzielni stosuje:
- upomnienie
- rozmowe, dyscyplinujqcaj z Radg Nadzorczaj
- post^powanie wewn^trzspotdzielcze w stosunku do cztonkow
Spotdzielni pod rygorem eksmisji, takze nie czfonkow.

f Niniejszy Regulamin zostat uchwalony przez Rade_ Nadzorcz^ w dniu
/J..;.:'....̂ ../:.;7..̂ .(!l i wchodzi w zycie z dniem 'r̂ .v.'.'.̂ Ue -̂r......

Traci moc Regulamin wspotzycia, porza_dku i czystosci oraz uiszczania
optat z tytutu uzytkowania lokali mieszkalnych i uzytkowych z dnia
14.01.1999r. ^

Sekretarz Przewodniczqcy
Rady Nadzorczej

Przewodnicz^cy
ft'acly NaHzorczeVNSM .I

mgr mz.


