
REGULAMIN

PORZĄDKU DOMOWEGO
Spółdzielni Mieszkaniowej „SEGMENT” w Częstochowie, ul. Kutrzeby 32

§ 1
Przestrzeganie regulaminu obowiązuje w równym stopniu wszystkich mieszkańców osiedli 
bez względu na rodzaj przysługującego im prawa do lokalu. 

§ 2
Osoba posiadająca prawo do lokalu ponosi odpowiedzialność za zachowanie osób, którym 
oddała swój lokal do używania /zarówno domownikom, jak i  osobom obcym korzystającym 
z lokalu za jego wiedzą/.
Osoba posiadająca  prawo do lokalu   ponosi  również  odpowiedzialność  za  przestrzeganie 
przez  te  osoby  niniejszego  regulaminu  i  zobowiązana  jest  do  zapoznania  tych  osób  z 
regulaminem.

§ 3
Właściciel  lokalu zobowiązany jest  powiadomić  Zarząd Spółdzielni  o wszelkich  istotnych 
zmianach dotyczących lokalu, a w szczególności o zmianach własności.

§ 4
OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW

1. Mieszkańcy są  zobowiązani  do  dbania  o  budynki  i  ich  otoczenie  oraz  ochronę  przed 
dewastacją wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie Osiedli.

2. W  przypadku  jakichkolwiek  awarii  lub  wypadków  należy  je  niezwłocznie  zgłosić 
dyżurującemu  pracownikowi  Spółdzielni,  a  w  razie  potrzeby  zawiadomić  również 
odpowiednie służby, jak straż pożarna, pogotowie gazowe, energetyczne, wodociągowe.

3. W  przypadkach  koniecznych,  osoba  posiadająca  prawo  do  lokalu  zobowiązana  jest 
umożliwić  wstęp do lokalu służbom remontowym wraz z pracownikami  administracji, 
ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia remontu, konserwacji lub usunięcia awarii.

4. Mieszkaniec jest  zobowiązany do naprawienia na własny koszt wszelkich szkód, jakie 
powstały na terenie osiedla z jego winy.

5. Mieszkaniec  jest  zobowiązany  do  utrzymania  zajmowanego  przez  siebie  lokalu  oraz 
innych  pomieszczeń  przez  siebie  użytkowanych  w  należytym  stanie  technicznym  i 
sanitarnym.  

6. a/ Zabrania się dokonywania bez zgody Spółdzielni zmian budowlanych naruszających 
substancje  nieruchomości  lokalu  lub budynku,  a także  przeróbek instalacji  i  urządzeń, 
szczególnie elektrycznych i gazowych.
b/ nie wolno pozostawiać urządzeń gazowych i elektrycznych w trakcie eksploatacji bez 
nadzoru.

7. Wszyscy mieszkańcy oprócz dbania o osiedle są zobowiązani do niezakłócania spokoju 
innych mieszkańców.

8. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22 do 6 i w tych godzinach nie należy używać urządzeń, 
które mogą tę ciszę zakłócić.

9. Trzepanie dywanów może odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych, w godz. od 
8,00 do 21,00, z wyjątkiem dni świątecznych.

10. Trzymane w lokalu zwierzęta nie mogą powodować zagrożenia życia lub zdrowia oraz nie 
mogą  zakłócać  spokoju.  Posiadacze  zwierząt  domowych  zobowiązani  są  do 
przestrzegania  przepisów  sanitarno-epidemiologicznych,  m.in.  do  niezwłocznego 
usuwania  zanieczyszczeń  spowodowanych  przez  zwierzęta  na  terenie  osiedla  oraz  do 
wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu na teren do tego przeznaczony.
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11. Mieszkaniec  jest  zobowiązany  utrzymywać  czystość  na  klatkach  schodowych  /w 
przypadku nie dokonywania wpłat na ten cel do Spółdzielni/.

12. Balkony  powinny  być  utrzymane  w  czystości,  a  skrzynki  na  kwiaty  winny  być 
umocowane  w  sposób  gwarantujący  bezpieczeństwo.  Zabrania  się  umieszczania  na 
drabinach  zasłon,  podpór  i  drabinek  na  pnącza  w sposób mogący ułatwić  wejście  do 
innych lokali, np. położonych na wyższych kondygnacjach.

13. W korytarzach, strychach, piwnicach i na balkonach nie wolno przechowywać substancji 
niebezpiecznych /wybuchowych, łatwopalnych/.

14. Ciągów komunikacyjnych, chodników, dróg dojazdowych, korytarzy - także piwnicznych, 
schodów i klatek schodowych nie wolno zastawiać żadnymi przedmiotami, a jeżeli taki 
fakt miałby miejsce z powodu konieczności przeprowadzania prac remontowych w lokalu, 
należy je usunąć na ustne wezwanie przedstawiciela Spółdzielni. Niezastosowanie się do 
tego  wezwania  może  spowodować  usunięcie  tych  przedmiotów na  koszt  osoby,  która 
zastawiła ciąg komunikacyjny.

15. Ustawianie pojazdów na terenie osiedli niezgodnie z przepisami, na ciągach dla pieszych 
albo w sposób mogący utrudnić poruszanie się pojazdów specjalnych, jest zabronione. 

16. Zabrania  się  trwałego  parkowania  na  terenie  osiedli  samochodów  dostawczych, 
ciężarowych i pojazdów specjalnych.

17. Zabrania się mycia pojazdów na terenie osiedli.
18. Ogranicza się szybkość poruszania pojazdów na terenie administrowanym do 20 km/h. 

Zaleca się szczególną ostrożność przy wjeździe i wyjeździe na drogi gminne. Wszelkie 
uszkodzenia  na  terenie  administrowanym  związane  z  ruchem  pojazdu  obciążają 
właściciela pojazdu.

19. Śmieci należy wyrzucać wyłącznie do pojemników do tego celu przeznaczonych.
20. Zabrania się zakłócania spokoju mieszkańcom osiedli.
21. Zabrania się zanieczyszczania części wspólnych budynków i osiedli, dewastacji elewacji 

budynków i ścian pomieszczeń wspólnych, niszczenia koszy na śmieci, urządzeń placu 
zabaw dla dzieci, niszczenia zieleni, wieszania przedmiotów na zewnątrz budynku.

22. Zabrania się na terenie osiedli jeżdżenia po chodnikach i ciągach dla pieszych rowerami, 
motorowerami i motocyklami, a także innymi pojazdami mechanicznymi.

23. Wszelkie  reklamy  i  szyldy  mogą   być  instalowane  po  uprzednim  uzyskaniu  zgody 
Spółdzielni.

24. Użytkownicy  lokali  mieszkalnych  zobowiązani  są  do  przestrzegania  przepisów 
meldunkowych.

25. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do pilnowania, aby dzieci dostosowały się do 
poprzednich punktów regulaminu. Za szkody wyrządzone przez dzieci na terenie osiedli 
odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

§ 5
Podstawa prawna:  Ustawa o spółdzielniach  mieszkaniowych  z  dnia  15 grudnia  2000 r.  z 
późniejszymi zmianami i Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r. z późniejszymi 
zmianami.

Niniejszy regulamin zatwierdzono 
na posiedzeniu Rady Nadzorczej 
w dniu 18.05.2004 r.  
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