REGULAMI N PO RZĄDKU DOMOWEGO
PODSTAWA PRAWNA
Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 845),
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1285),
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 716),
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. (Dz.U. 1999 Nr 74 poz.
836 z późn. zm.),
7. Statut Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.
I. CZĘŚĆ PIERWSZA - POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
2.1. Spółdzielni – należy przez to rozumieć Karpacką Spółdzielnię Mieszkaniową w BielskuBiałej.
2.2. Użytkowniku lokalu (lub/i Użytkowniku) – należy przez to rozumieć:
a. Właściciela (Współwłaścicieli) lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot prawa
odrębnej własności bez względu na to czy jest, lub też nie, członkiem Spółdzielni,
b. osobę (osoby), której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
c. osobę (osoby), której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
mieszkalnego.
2.3. Mieszkańcu lokalu (lub/i Mieszkańcu) – należy przez to rozumieć:
a. osoby wymienione w pkt 2.2.,
b. każdą inną osobę, która swe prawa do zamieszkiwania wywodzi od Użytkowników lokali
– w szczególności Mieszkańcami są członkowie rodzin i inne osoby bliskie zamieszkałe
wspólnie z Użytkownikami lokali oraz osoby używające lokal na podstawie umowy
zawartej z Użytkownikami lokali.
2.4. Nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomość stanowiącą budynek wraz
z gruntem przynależnym do tego budynku.
2.5. Części (lub/i powierzchni) wspólnej nieruchomości – należy przez to rozumieć te części
nieruchomości, które nie służą do wyłącznego użytku poszczególnych właścicieli lokali, lecz
stanowią współwłasność wszystkich właścicieli lokali w danej nieruchomości.
2.6. Pomieszczeniu ogólnego użytku – należy przez to rozumieć pomieszczenia znajdujące się
w części wspólnej nieruchomości przeznaczone co do zasady do ogólnego korzystania przez
Mieszkańców lokali w danej nieruchomości.
2.7. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Porządku Domowego.

II. CZĘŚĆ DRUGA - ZASADY PORZĄDKU DOMOWEGO
ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§2
1. Obowiązkiem każdego z Mieszkańców jest stosowanie się do zasad porządku domowego
określonych niniejszym Regulaminem (dalej zasady).
2. Użytkownicy lokali ponoszą również odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień
określonych w Regulaminie przez wszystkie osoby, które razem z nimi w lokalu zamieszkują, a nie
posiadają do niego tytułu prawnego i zobowiązani są do zapoznania tych osób z treścią
Regulaminu.
3. Zasady określone Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie do najemców lokali
mieszkalnych wynajmowanych przez Spółdzielnię, najemców innych niż lokale mieszkalne
pomieszczeń, użytkowników lokali użytkowych oraz do dzierżawców gruntów należących do
Spółdzielni.
§3
1. Mieszkaniec lokalu jest zobowiązany korzystać z lokalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
2. Mieszkaniec lokalu jest zobowiązany korzystać z lokalu, budynku i jego otoczenia w zgodzie
z dobrymi obyczajami, normami etycznymi i moralnymi oraz w sposób nieutrudniający korzystania
z nieruchomości, budynku lub innego lokalu innym Mieszkańcom lokali.
3. Mieszkaniec lokalu jest obowiązany chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku
przeznaczone do ogólnego użytku oraz otoczenie budynku.
4. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są dbać, aby dzieci stosowały się do postanowień
niniejszych zasad. Za szkody wyrządzone przez dzieci i nieletnią młodzież (np. niszczenie ścian,
wybijanie szyb, dewastację urządzeń technicznych, niszczenie zieleni, boisk i urządzeń na nich
znajdujących się w tym ogrodzeń, placów zabaw i urządzeń zabawowych) odpowiadają ich rodzice
lub opiekunowie prawni.
ROZDZIAŁ 2. OGÓLNE OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW
§4
1. Każdy lokal mieszkalny i użytkowy oraz inne pomieszczenia w budynkach mieszkalnych mogą
być używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, w tym określonym w umowie najmu
z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu. Zmiana przeznaczenia wynajmowanego
pomieszczenia może spowodować rozwiązanie umowy najmu.
2. Piwnice oraz inne pomieszczenia znajdujące się w budynku nie mogą być adaptowane
i wykorzystywane do celów mieszkalnych chyba, że Regulamin lub indywidualna umowa najmu
stanowią inaczej.
3. Prowadzenie działalności gospodarczej lub zawodowej w lokalu mieszkalnym jest dozwolone
i wymaga uprzedniego zgłoszenia tego faktu do Zarządu Spółdzielni.
4. Inna niż określona w ust. 3 zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego lub użytkowego jest
uzależniona od zgody Zarządu Spółdzielni i ewentualnego uzyskania pozwolenia zgodnie z art. 71
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
5. Prowadzenie działalności gospodarczej lub zawodowej w innych pomieszczeniach w budynku
wymaga uzyskania uprzedniego zezwolenia Zarządu Spółdzielni.
§5

1. Użytkownik lokalu obowiązany jest utrzymywać lokal w należytym stanie technicznym
i sanitarnym, w szczególności poprzez:
1.1 Odnawianie (malowanie) ścian, sufitów, lamperii, grzejników oraz utrzymywanie
w odpowiednim stanie (zgodnie z wytycznymi producenta) stolarki drzwiowej i okiennej.
1.2 Usuwanie niedrożności przewodów kanalizacyjnych (syfonów, kratek ściekowych) w obrębie
lokalu (poza pionami głównymi).
2. Pozostałe obowiązki w zakresie napraw i remontów wewnątrz lokali obciążające Użytkownika
lokalu określa Statut i wydane na jego podstawie regulaminy wewnętrzne.
§6
Zabronione jest w szczególności:
1. Hodowanie, przechowywanie i dokarmianie ptaków i zwierząt (psów, kotów) w częściach
wspólnych nieruchomości w tym w szczególności w pomieszczeniach ogólnodostępnych,
w piwnicach jak również na balkonach, tarasach, galeriach, loggiach, parapetach i daszkach oraz na
terenach wokół budynków mieszkalnych i komorach śmieciowych.
2. Korzystanie z grilla na balkonach, tarasach i loggiach.
3. Umieszczanie na balkonach i tarasach siatek, drabinek i podpór na pnącza w sposób mogący
ułatwić wejście do innych lokali np. do lokali położonych na wyższych i niższych kondygnacjach.
4. Palenie papierosów na galeriach, balkonach, tarasach i loggiach oraz rzucanie z nich niedopałków.
§7
Dokarmianie ptaków i zwierząt jest dopuszczalne w wyznaczonych do tego celu miejscach na terenie
zasobów mieszkaniowych Spółdzielni (karmniki, domki dla bezdomnych zwierząt itp.).
§8
1. Galerie, balkony, tarasy, loggie i parapety okien powinny być utrzymywane w czystości.
2. Skrzynki i doniczki na kwiaty na galeriach, balkonach, tarasach i parapetach powinny być
należycie zabezpieczone przed wypadnięciem i mogą być zainstalowane jedynie w miejscach do
tego przeznaczonych. Niedopuszczalne jest umieszczanie skrzynek na kwiaty na
nieprzystosowanych do tego zewnętrznych częściach galerii, balustrad, balkonów, tarasów oraz
parapetów.
3. Podlewanie i inna pielęgnacja kwiatów na galeriach, balkonach, tarasach, loggiach i parapetach
okiennych powinno odbywać się w ten sposób, aby elewacja budynku, galerie, balkony, tarasy,
loggie i okna niżej położonych mieszkań nie były zalewane wodą i zaśmiecane.
4. Niedopuszczalne jest przechowywanie na galeriach, balkonach, tarasach i loggiach przedmiotów
oszpecających wygląd budynku.
5. Znajdujące się na galeriach, balkonach, tarasach i loggiach itp. dozwolone przedmioty jak np.
stoliki, krzesła, kwietniki itp. powinny być odpowiednio zabezpieczone przed wypadnięciem
w wyniku silnych wiatrów, burz itp.
6. Umieszczanie na balkonach, tarasach i loggiach urządzeń np. klimatyzatorów jak również
instalowanie w oknach rolet zewnętrznych markiz itp. wymaga uprzedniego uzyskania zgody
Zarządu Spółdzielni i spełnienia warunków wskazanych w ewentualnej zgodzie.
§9
1. Dosadzanie drzew i krzewów przez Użytkowników lokali na terenie zasobów mieszkaniowych
Spółdzielni wymaga uzyskania uprzedniej zgody Spółdzielni. Po uzyskaniu zgody konieczne jest
uzgodnienie z Działem Administracyjno-Gospodarczym Spółdzielni lokalizacji jak i gatunku

dosadzanych roślin. Na Użytkowniku, który uzyskał zgodę na przedmiotowe dosadzenie spoczywa
obowiązek dbania o takie krzewy lub/i drzewa, jak również ponoszenie wszelkich kosztów z tym
związanych.
2. Zakładanie ogródków lub/i kwietników przy budynkach wymaga uprzedniej zgody Spółdzielni. Na
Użytkowniku, który taką zgodę uzyskał spoczywa obowiązek dbania o takie ogródki lub/i
kwietniki, jak również ponoszenie wszelkich kosztów z tym związanych.
3. Ogrodzenie ogródków lub/i kwietników oraz wyłączne korzystanie z nich przez jedną lub kilka
osób jest możliwe na zasadach dotyczących korzystania na wyłączność z pomieszczeń ogólnego
użytku określonych odrębnym regulaminem.
4. Zgody o których mowa w niniejszym paragrafie wydają Kierownik Działu AdministracyjnoGospodarczego Spółdzielni.
§ 10
1. W piwnicach i komórkach pozsypownych nie wolno instalować dodatkowego oświetlenia oraz
jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną bez zgody Zarządu Spółdzielni oraz
ustalenia zasad odpłatności za energię elektryczną.
2. Celem zapobieżenia marnotrawstwu energii nie należy pozostawiać zaświeconych świateł
w piwnicach, korytarzach piwnicznych i innych pomieszczeniach ogólnodostępnych.
3. Nie należy blokować zapałkami, patykami, itp. wyłączników oświetlenia pomieszczeń
piwnicznych lub innych pomieszczeń znajdujących się w budynku oraz części ogólnodostępnych.
Działanie takie powoduje nie tylko awarie automatów oświetleniowych, ale również zwiększa
koszty energii elektrycznej.
4. Wszystkie drzwi wejściowe do korytarzy piwnic, pomieszczeń piwnicznych i innych pomieszczeń
znajdujących się w budynku winne być zamykane z równoczesnym wyłączeniem oświetlenia.
§ 11
1. W okresie zimowym Użytkownicy lokali powinni zabezpieczyć zajmowane przez siebie lokale
oraz wynajmowane na wyłączność pomieszczenia przed utratą ciepła poprzez wymianę
uszkodzonych szyb, zamykanie okien, drzwi oraz okienek piwnicznych.
2. Mieszkańcy lokali w okresie zimowym w celu określonym w ust. 1 powinni dbać o zamykanie
okien na klatkach schodowych i drzwi wejściowych do budynku oraz mieć na uwadze, aby
wszystkie osoby wchodzące i wychodzące z budynku zamykały za sobą drzwi wejściowe.
3. Zaleca się systematyczne rozszczelnianie okien (mikrowentylacja) i wietrzenie pomieszczeń w celu
zapobiegania powstania pleśni na ścianach.
4. Niedogrzanie lokalu lub brak ciepłej wody, Użytkownik lokalu powinien zgłosić niezwłocznie
w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Spółdzielni.
§ 12
1. Wszyscy Mieszkańcy zobowiązani są aktywnie przeciwdziałać przypadkom kradzieży, zniszczeń
i wandalizmu ogólnego mienia i zgłaszać zauważone przypadki przede wszystkim w Dziale
Administracyjno-Gospodarczym Spółdzielni, na Policję i/lub do Straży Miejskiej.
2. Należy przestrzegać, aby dzieci nie bawiły się na klatkach schodowych, na korytarzach
piwnicznych, obok śmietników i na trzepakach. Za niewłaściwe zachowanie dzieci takie jak
brudzenie ścian, hałasowanie, niszczenie urządzeń i instalacji w budynkach oraz niszczenie zieleni,
odpowiedzialni są ich rodzice lub opiekunowie prawni.
§ 13

1. Tablice reklamowe, szyldy itp. na terenie zasobów mieszkaniowych Spółdzielni mogą być
instalowane wyłącznie po uprzednim otrzymaniu zezwolenia od Spółdzielni i na warunkach
określonych w zawartej ze Spółdzielnią umowie, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Umieszczenie informacji o prowadzonej działalności gospodarczej lub/ i zawodowej wymaga
uzgodnienia ze Spółdzielnią wyłącznie w zakresie miejsca jej umieszczenia na lub/ i w budynku.
3. Naklejanie, wywieszanie, rozkładanie ogłoszeń, reklam, ulotek, informacji, szyldów itp. możliwe
jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych i po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Zarządu
Spółdzielni. Obowiązek uzyskania zezwolenia Zarządu Spółdzielni nie dotyczy ogólnodostępnych
miejsc do tego wyznaczonych.
§ 14
1. Użytkownik lokalu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, powinien udostępnić
przedstawicielom Spółdzielni lokal w celu:
1.1 Dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego
przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac
i sposobu ich wykonania.
1.2 Kontroli sprawności technicznej zainstalowanych w lokalu urządzeń pomiarowych
i podzielników kosztów oraz w celu odczytów wskazań tych urządzeń.
1.3 Wykonania przez Spółdzielnię prac, które - zgodnie z odrębnymi przepisami oraz
regulaminem wzajemnych obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a Użytkownikami w zakresie
użytkowania lokalu - należą do obowiązków Użytkownika lokalu.
1.4 Zapewnienia możliwości wykonania napraw lub usunięcia awarii w innym lokalu w budynku
lub na częściach wspólnych nieruchomości.
2. Użytkownik lokalu obowiązany jest niezwłocznie udostępnić lokal lub zapewnić jego
udostępnienie przez inną osobę korzystającą z lokalu, w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę,
zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody lub powodującej zagrożenia życia lub zdrowia
Mieszkańców budynku.
3. W razie nieobecności w lokalu lub odmowy udostępnienia lokalu przez Mieszkańca lokalu,
przedstawiciele Spółdzielni mają prawo wejść do lokalu w obecności Policji lub Straży Pożarnej.
Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność pełnoletniej osoby korzystającej z lokalu,
Spółdzielnia zobowiązana jest zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia
tej osoby oraz sporządzić protokół z tych czynności. Protokół podpisują również przedstawiciele
Policji lub Straży Pożarnej uczestniczący w otwarciu.
4. Zasady określone w ust. 3 mają zastosowanie również w każdym innym przypadku uzasadnionym
wyższą koniecznością (np. pożaru, zalania wodą, ulatniania się gazu), kiedy lokal jest zamknięty,
a pracownicy Spółdzielni nie mogą skontaktować się z Użytkownikiem lub innym Mieszkańcem
lokalu.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie do udostępniania innych
pomieszczeń niż lokal mieszkalny jak np. komórka pozsypowa, piwnica, inne pomieszczenie
będące przedmiotem najmu.
6. W sytuacjach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie odpowiednie zastosowanie mają art. 10
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
ROZDZIAŁ 3. OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI
§ 15

1. Do Spółdzielni należy utrzymanie czystości i porządku w ogólnodostępnych częściach wspólnych
nieruchomości oraz w otoczeniu budynku.
2. Spółdzielnia obowiązana jest dbać o stan techniczny budynków, urządzeń stanowiących ich trwałe
wyposażenie oraz pomieszczeń ogólnego użytku.
3. Klucze do pomieszczeń technicznych obsługiwanych przez Spółdzielnię i innych zabezpieczeń
urządzeń technicznych znajdują się w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Spółdzielni.
§ 16
1. Spółdzielnia obowiązana jest w szczególności:
1.1 Oznaczyć budynki przez umieszczenie na nich odpowiednich tabliczek informacyjnych lub
numerów wskazujących, że wchodzą one w skład zasobów mieszkaniowych, przy jakiej ulicy
się mieszczą i jaką liczbą porządkową są oznakowane.
1.2 Zapewnić Mieszkańcom lokali odpowiednią i bezpieczną komunikację pieszą do budynków
i lokali, szczególnie w okresie zimowym.
1.3 Zabezpieczyć oświetlenie klatek schodowych, korytarzy oraz pomieszczeń przeznaczonych do
ogólnego użytku.
2. Do obowiązków Spółdzielni należy:
2.1. Nadzór nad pracami związanymi z utrzymaniem czystości i porządku w częściach
wspólnych nieruchomości oraz w ich otoczeniu.
2.2. Sprzątanie chodników, terenów przylegających do budynków oraz części wspólnych
budynku np. korytarzy piwnicznych itp.
2.3. Usuwanie z chodników, dróg wewnętrznych, wejść do budynków itp. śniegu, lodu (w tym
sopli z budynków) oraz zapobieganie powstawaniu gołoledzi.
2.4. Sprzątanie klatek schodowych i ogólnodostępnych korytarzy w budynkach, zgodnie
z określonymi harmonogramami wywieszonymi na klatkach schodowych.
2.5. Przyjmowanie i reagowanie na wszystkie uwagi i skargi Mieszkańców lokali wynikające
z Regulaminu.
2.6. Niezwłoczne reagowanie na wszelkie przypadki niszczenia ogólnego mienia Spółdzielni
i zgłaszanie wszystkich przypadków wandalizmu i zniszczeń oraz niewłaściwego
parkowania odpowiednim służbom (Policji, Straży Miejskiej).
§ 17
Spółdzielnia jest zobowiązana do informowania Mieszkańców lokali o planowanych robotach z 7 –
dniowym wyprzedzeniem poprzez wywieszanie ogłoszeń w widocznym miejscu, na firmowym
papierze KSM, oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej Spółdzielni.
ROZDZIAŁ 4. PRZESTRZEGANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W BUDYNKACH ORAZ
ICH OTOCZENIU.
§ 18
1. Mieszkańcy obowiązani są do dbałości o budynek i jego otoczenie, chronienia ich przed dewastacją
oraz do wzajemnej pomocy i nie zakłócania spokoju innym Mieszkańcom.
2. Użytkownik lokalu obowiązany jest chronić przed uszkodzeniem oraz udostępniać osobom
upoważnionym przez Spółdzielnię lub pracownikom zakładów wodociągowych, ciepłowniczych,
itp. urządzenia techniczne zbiorcze znajdujące się w jego piwnicy.

§ 19
1. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 2200 do 600. W tych godzinach należy zachować ciszę i nie
zakłócać nocnego odpoczynku Mieszkańcom innych lokali.
2. Wykonywanie prac uciążliwych wywołujących nadmierny hałas i zakłócanie spokoju
współlokatorom, jak remonty, wiercenie otworów itp. powinno odbywać się w dni powszednie (od
poniedziałku do piątku) w godzinach od 800 do 1800, a w soboty od 1000 do 1600. Wykonywanie
jakichkolwiek tego typu prac i czynności w niedziele i święta uznane ustawowo za dni wolne od
pracy jest zabronione.
3. Prace głośne wykonywane w sposób ciągły (np. wiercenie w ścianach betonowych) mogą odbywać
się do 30 minut. Przerwa pomiędzy takimi ciągami prac powinna wynosić co najmniej 2 godziny.
4. W trakcie prowadzonego remontu Użytkownik lokalu jest zobowiązany do codziennego sprzątania
części wspólnych nieruchomości zanieczyszczonych w związku z tym remontem.
5. Trzepanie dywanów, odzieży i pościeli powinno odbywać się wyłącznie w miejscach do tego
przeznaczonych (trzepaki), w godzinach od 800 do 2000 codziennie z wyłączeniem niedziel i świąt
uznanych ustawą za dni wolne od pracy.
6. Niedozwolone jest trzepanie dywanów, chodników, pościeli, ścierek, worków od odkurzaczy itp.
z okien, balkonów, tarasów, loggiach na klatkach schodowych.
§ 20
1. W lokalach mieszkalnych dozwolone jest posiadanie zwierząt domowych zgodnie z definicją
określoną w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1840
z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba tych zwierząt nie wskazuje na prowadzenie hodowli i nie
powoduje zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz nie zakłóca spokoju innych Mieszkańców lokali.
2. Posiadacze zwierząt domowych obowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarnoepidemiologicznych.
3. Posiadacze psów zaliczonych do rasy uznawanej za agresywną, powinni posiadać zezwolenie
właściwego organu na utrzymywanie takiego psa.
4. W przypadku wątpliwości, czy pies utrzymywany w lokalu nie należy do rasy uznawanej za
agresywną, jego posiadacz obowiązany jest na każde wezwanie Spółdzielni przedłożyć
odpowiednie zaświadczenie związku kynologicznego pod rygorem podjęcia odpowiednich kroków
prawnych przez Spółdzielnię.
5. Posiadacze psów i kotów obowiązani są, w szczególności do:
5.1. Przestrzegania obowiązkowego szczepienia zwierząt przeciw wściekliźnie. Posiadacz psa
lub kota obowiązany jest na każde wezwanie Spółdzielni przedłożyć zaświadczenie
o szczepieniu zwierzęcia, pod rygorem podjęcia odpowiednich kroków prawnych przez
Spółdzielnię.
5.2. Wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu oraz w miejscach do tego przeznaczonych
oraz przestrzegania obowiązujących w tym względzie przepisów określonych w uchwałach
Urzędu Miasta o zachowaniu porządku i czystości na terenie miasta.
5.3. Niewyprowadzania zwierząt do piaskownic, na wydzielone place zabaw dla dzieci, na
boiska, ogródki, kwietniki, fontanny itp.
5.4. Niedopuszczania do zanieczyszczenia przez zwierzęta klatek schodowych, korytarzy, wind
a także piaskownic i placów zabaw dla dzieci oraz nie zakłócania przez te zwierzęta spokoju
innym Mieszkańcom.
5.5. Usuwania odchodów pozostawionych przez zwierzęta w budynku, na chodnikach, placach
zabaw i na trawnikach.

5.6. Naprawiania wszelkich szkód wyrządzonych przez posiadane zwierzęta zarówno na terenie
budynku jak i w jego otoczeniu.
6. Posiadacze zwierząt naruszający postanowienia pkt 5.4. będą obciążani kosztami przywrócenia
pierwotnego stanu higienicznego.
§ 21
1. Parkowanie samochodów i motocykli jest dozwolone w miejscach do tego wyznaczonych
(parkingi) i nie może utrudniać komunikacji, zagrażać bezpieczeństwu ani zakłócać spokoju.
2. Zabronione jest:
2.1. Parkowanie samochodów:
2.1.2 Na chodnikach, oznaczonych przejściach, trawnikach i drogach ewakuacyjnych.
2.2.2 Przed altanami, komorami śmieciowymi, wejściami do budynków i lokali użytkowych
znajdujących się w budynkach mieszkalnych,
2.2. Ustawianie pojazdów niezgodnie z przepisami, na ciągach dla pieszych albo w sposób mogący
utrudnić poruszanie się pojazdom specjalnym (Straż Pożarna, Pogotowie).
2.3. Zanieczyszczanie smarami i olejami chodników i dróg dojazdowych oraz mycie pojazdów
samochodowych.
2.4. Stałe parkowanie samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 2,5 t. (np.
autobusów, busów, ciągników rolniczych, pojazdów specjalnych, przyczep (naczep)
ciężarowych oraz przyczep campingowych).
2.5. Jazda po ciągach pieszych i chodnikach samochodami,
motocyklami, skuterami,
motorowerami itp.
3. Na drogach osiedlowych (w strefie ruchu lub zamieszkania) użytkowników pojazdów obowiązuje
ograniczenie prędkości do 20 km/godz. z zachowaniem szczególnej ostrożności.
4. Dopuszcza się możliwość doraźnej naprawy samochodu w obrębie otoczenia budynku, wyłącznie
w przypadku awarii uniemożliwiającej kontynuowanie jazdy, jeżeli czynność ta nie spowoduje
zanieczyszczenia środowiska lub uciążliwości dla innych Mieszkańców. Po zakończeniu
czynności, o których mowa w niniejszym ustępie, należy niezwłocznie posprzątać teren, na którym
były wykonywane naprawy.
§ 22
1. Mieszkańcy lokali są zobowiązani również do:
1.1 Zachowania czystości w piwnicach, na klatkach schodowych, korytarzach, galeriach,
korytarzach piwnicznych, innych częściach wspólnych nieruchomości oraz w otoczeniu
budynku.
1.2 Zamykania drzwi do klatek schodowych.
1.3 Wynoszenia śmieci i odpadków komunalnych do odpowiednich pojemników na śmieci.
W przypadku rozsypania wynoszonych śmieci lub rozlania płynów na klatkach schodowych,
względnie w innych miejscach, Mieszkaniec zobowiązany jest posprzątać zanieczyszczony
obszar.
1.4 Segregowania wyrzucanych śmieci, do przygotowanych do tego celu odpowiednich
pojemników zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 13 września 1996 r. (tj. Dz.U. z 2018 r.
poz. 1454) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przepisami wydawanymi na jej
podstawie z ewentualnymi późniejszymi zmianami.
1.5 Utrzymywania w czystości drzwi wejściowych do lokalu od strony korytarza, usuwanie śmieci
i zanieczyszczeń gromadzących się przy drzwiach wejściowych do lokalu.

1.6 Zgłoszenia w Spółdzielni potrzeby przeprowadzenia dezynsekcji lub deratyzacji w swoich
mieszkaniach lub/i w pomieszczeniach ogólnego użytku, częściach wspólnych nieruchomości
itp. w przypadku konieczności zwalczania ujawnionego zarobaczenia.
1.7 Udostępnienia lokalu znajdującego się w danym pionie lub budynku gdzie zaszła konieczność
przeprowadzenia dezynsekcji lub deratyzacji, w innym lokalu lub w innym miejscu
w budynku.
2. W razie przeprowadzania dezynsekcji lub deratyzacji przez specjalistyczne podmioty, Mieszkańca
obowiązują zalecenia przez nie wydane.
3. Mieszkaniec lokalu obowiązany jest wywieźć gruz i inne pozostałości po robotach remontowych
i modernizacji własnym staraniem i na własny koszt do wyznaczonych w tym celu punktów
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK. Adresy punktów oraz rodzaj odpadów,
dla których są przeznaczone jak również procedura przyjmowania odpadów określona jest m.in. na
stronie internetowej http://www.zgo.bielsko.pl. Niniejszy zapis dotyczy również wszystkich innych
przedmiotów, które nie mieszczą się w pojemnikach komorach/altanach śmieciowych.
4. Odpady domowe wielkogabarytowe inne niż określone w ust. 3 niniejszego paragrafu (np. meble)
można wystawiać przy komorach i altanach śmieciowych w celu ich wywiezienia jedynie
w terminach wskazanych przez Spółdzielnię.
§ 23
W częściach wspólnych nieruchomości (np. klatkach schodowych, korytarzach, galeriach, piwnicach)
zabronione jest:
1. Spożywanie napojów alkoholowych i środków odurzających.
2. Palenie papierosów i innych wyrobów tytoniowych, jak również papierosów elektronicznych.
Zakaz dotyczy również okolicy przyłącza głównego gazu znajdującego się na zewnątrz
oznaczonego kolorem żółtym.
3. Przebywanie (nocowanie) osób, w szczególności nie zamieszkałych w budynku.
4. Gromadzenie się osób, w szczególności w sposób zakłócający spokój i porządek lub utrudniający
Mieszkańcom poruszanie się ciągami komunikacyjnymi. Zakaz ten nie obejmuje sytuacji
krótkotrwałego spotkania grupy Mieszkańców, pod warunkiem, że nie są jednocześnie naruszane
zakazy ustanowione powyżej.
§ 24
Zabronione jest również:
1. Odprowadzanie (wlewanie, wrzucanie) do kanalizacji przedmiotów mogących zahamować
przepływ (np. śmieci, artykuły higieniczne), a także żrących, cuchnących i łatwopalnych środków
chemicznych.
2. Przechowywanie wiader, toreb, pojemników itp. ze śmieciami na korytarzach, galeriach i klatkach
schodowych.
3. Wrzucanie do kontenerów lub pojemników na śmieci gruzu oraz innych przedmiotów tzw.
wielkogabarytowych, których wielkość lub inne właściwości fizyczne nie pozwalają na ich
umieszczenie lub/ i mogą powodować uszkodzenie tych kontenerów lub pojemników.
4. Dewastowanie zieleni oraz urządzeń małej architektury (np. ławki, kosze, place zabaw dla dzieci).
5. Wykonywanie przez Mieszkańców lokali czynności powodujących uszkodzenie posadzek
w lokalach lub na klatkach schodowych.
6. Otwieranie domofonem drzwi klatek schodowych osobom nieznanym, których Mieszkaniec nie
zamierza wpuścić do swojego lokalu.
7. Pisanie i wydrapywanie napisów na ścianach i elewacjach budynków.

8. Malowanie ścian pomieszczeń wspólnych nieruchomości albo ścian zewnętrznych budynku
(balkonów, tarasów, loggii) bez zgody Zarządu Spółdzielni.
9. Samowolne wchodzenie na dach lub wyrzucanie na dach różnych przedmiotów.
10. Wykonywanie przez Mieszkańców czynności mogących spowodować zanieczyszczenie lub
uszkodzenie urządzeń, pomieszczeń ogólnego użytku lub innych części wspólnych nieruchomości
oraz terenów zielonych.
11. Samowolne montowanie urządzeń nadawczych i używania innych urządzeń elektrycznych,
powodujących zakłócenia innym Mieszkańcom lokali w odbiorze programu radiowego
i telewizyjnego.
ROZDZIAŁ. 5 PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA ORAZ PRZEPISÓW
PRZECIWPOŻAROWYCH W BUDYNKACH ORAZ ICH OTOCZENIU
§ 25
Zabrania się zastawiania komórek piwnicznych, galerii, korytarzy itd. meblami, wózkami, rowerami
i innymi przedmiotami, jak również przypinanie rowerów lub innych przedmiotów do poręczy
schodów na klatkach schodowych, utrudniających poruszanie się lub przeprowadzanie akcji
ratunkowych na wypadek pożaru lub innego zdarzenia, zgodnie z zasadami określonymi poniżej w §
27 i § 28 Regulaminu.
§ 26.
Zabrania się przechowywania w mieszkaniach, na balkonach, tarasach, loggiach, komórkach
piwnicznych i innych pomieszczeniach w budynku materiałów łatwopalnych lub wybuchowych, albo
gnijących lub stanowiących pożywkę dla insektów, gryzoni, ptaków i innych zwierząt.
§ 27.

1. Zabrania się wykonywania czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się,
utrudnianie prowadzenia działań ratowniczych lub ewakuacji. Zabrania się pozostawiania
jakichkolwiek rzeczy w korytarzach, galeriach i na klatkach schodowych, korytarzach piwnic,
a także blokowania dróg pożarowych i ewakuacyjnych. W pomieszczeniach wspólnego użytku
(wózkownie, rowerownie i suszarnie) lub pomieszczeniach wydzielonych z powierzchni wspólnej,
zabrania się pozostawiania innych rzeczy niż te, dla jakich celów pomieszczenia te są przeznaczone
z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Pomieszczenia ogólnego użytku lub pomieszczenia wydzielone z powierzchni wspólnej mogą być
wykorzystywane do przechowywania w nich innych rzeczy niż te, dla jakich celów pomieszczenia
te są przeznaczone, wyłącznie po wcześniejszym dostosowaniu ich przez Użytkowników do
wymogów ochrony przeciwpożarowej na własny koszt i na warunkach ustalonych ze Spółdzielnią.
3. Użytkownik lokalu obowiązany jest zaznajomić się z instrukcją postępowania na wypadek pożaru
i zgodnie z nią postępować.
§ 28.
1. W przypadku stwierdzenia przez przedstawicieli Spółdzielni pozostawienia rzeczy w miejscach
o których mowa w § 27 ust. 1 powyżej, a których pozostawienie stwarza niebezpieczeństwo pożaru
lub jego rozprzestrzeniania się lub może utrudnić prowadzenie działania ratowniczego, lub
ewakuacji Spółdzielnia wzywa do usunięcia pozostawionych rzeczy:
− Użytkowników lokali w danej klatce schodowej lub budynku, w którym stwierdzono naruszenie

niniejszych postanowień, lub w przypadku ustalenia danych Użytkownika lokalu naruszającego
te postanowienia,
− bezpośrednio tego Użytkownika.
2. Wezwanie następuje poprzez stosowne ogłoszenie umieszczone na tablicy informacyjnej, klatce
schodowej, przekazanie Użytkownikom lokali do skrzynek pocztowych lub poprzez pismo
skierowane bezpośrednio do Użytkownika lokalu.
3. W ogłoszeniu lub piśmie Spółdzielnia wskazuje:
3.1. Lokalizację i rodzaj pozostawionych niezgodnie z niniejszymi postanowieniami rzeczy.
3.2. Termin w jakim powinno nastąpić usunięcie wskazanych rzeczy, nie krótszy jednak niż 14
dni od dnia ukazania się ogłoszenia (otrzymania pisma).
3.3. Sankcje za nieusunięcie rzeczy.
4. W przypadku nieusunięcia rzeczy w terminie określonym w ogłoszeniu (piśmie), uznaje się, iż
Użytkownicy lokalu wyrazili zgodę na usunięcie pozostawionych rzeczy przez Spółdzielnię
i zrzekają się w tym zakresie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Spółdzielni.
5. Po upływie wyznaczonego terminu, Spółdzielnia może usunąć pozostawione niezgodnie
z niniejszymi postanowieniami rzeczy w tym dokonać ich wywiezienia do odpowiednich miejsc
składowania odpadów.
6. W przypadku stwierdzenia, iż rzeczy nieusunięte, w terminie wskazanym w ogłoszeniu,
przedstawiają większą niż znikoma wartość majątkową (wątpliwości rozstrzyga Zarząd Spółdzielni
w drodze decyzji), Spółdzielnia zawiadamia w sposób określony w ust. 2 oraz ust. 3 powyżej
o terminie (data i godzina) w którym rzeczy te zostaną usunięte. W razie nieusunięcia rzeczy do
wskazanego terminu, przedstawiciele Spółdzielni są uprawnieni do ich wywózki lub umieszczenia
ich w innym nadającym się do tego pomieszczeniu.
7. Spółdzielnia jest również uprawniona do zawiadomienia właściwych organów ścigania,
o stwierdzonych przypadkach naruszenia przepisów przeciwpożarowych i popełnienia wykroczenia
przez Użytkowników lokali.
8. Pozostawione przedmioty łatwopalne lub wykonane z łatwopalnych materiałów zagrażające
bezpośrednio życiu lub/i zdrowiu Mieszkańców będą usuwane przez Spółdzielnię bez zastosowania
procedury określonej w niniejszym paragrafie.
9. Czynności, określone w niniejszym paragrafie w imieniu Spółdzielni wykonują pracownicy Działu
Administracyjno-Gospodarczego Spółdzielni, osoby trzecie wyznaczone przez Zarząd oraz Z-ca
Prezesa Zarządu ds. GZM.
§ 29
1. Obowiązkiem Mieszkańca lokalu jest natychmiastowe zgłoszenie w Dziale AdministracyjnoGospodarczym Spółdzielni albo do odpowiedniego pogotowia awaryjnego, których adresy
i telefony podane są na tablicach ogłoszeń, o zauważonych awariach oraz uszkodzeniach instalacji
i urządzeń znajdujących się w budynku lub jego otoczeniu, bez względu na przyczynę ich
powstania oraz na to, kogo koszt naprawy będzie obciążał.
2. W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu należy natychmiast zamknąć zawory przy
gazomierzu, po czym powiadomić Dział Administracyjno-Gospodarczy Spółdzielni i Pogotowie
Gazowe.
3. Osobom upoważnionym przez Spółdzielnię, usuwającym awarie, przeprowadzającym przeglądy
techniczne lub dokonującym odczytu urządzeń pomiarowych należy umożliwić wejście do lokalu
i innych pomieszczeń, zgodnie z § 14 Regulaminu.
§ 30

1. Zabronione jest dokonywanie we własnym zakresie przez Mieszkańców lokali jakichkolwiek
przeróbek i napraw instalacji poza obrębem lokalu (np. na klatkach schodowych, w piwnicach)
oraz manipulowania przy urządzeniach znajdujących się w częściach wspólnych nieruchomości.
2. Z urządzeń dźwigowych należy korzystać zgodnie z obowiązującą instrukcją i zabronione jest
użytkowanie tych urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem.
3. W razie powstania pożaru, bez względu na jego rozmiar, należy natychmiast zawiadomić Straż
Pożarną, Policję i Dział Administracyjno-Gospodarczy Spółdzielni.
ROZDZIAŁ 6. WYKONYWANIE PRAC MODERNIZACYJNYCH I REMONTOWYCH
§ 31
1. Szczegółowe obowiązki Użytkowników lokali związane z używaniem lokali ich remontami jak
i dokonywaniem ulepszeń, modernizacji itp., określa Statut Spółdzielni, odpowiednie regulaminy
uchwalone na podstawie Statutu jak i łączące Użytkowników lokali ze Spółdzielnią umowy.
2. Użytkownicy lokali przy używaniu lokali jak i przy wykonywaniu remontów, modernizacji,
ulepszeń itp. mają również obowiązek stosowania się do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
3. Wykonywanie wszelkich remontów, ulepszeń, wymiany i naprawy instalacji, w tym wymiany
grzejników w lokalu, jak również wykonywanie istotnych lub kapitalnych remontów w lokalach
np. połączonych z wymianą okien, drzwi, dotyczących ścian działowych itp. wymaga uprzedniego
zgłoszenia w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym Spółdzielni, a w zakresie określonym
w przepisach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 uprzedniego uzyskania zgody Zarządu Spółdzielni
na dokonanie robót w lokalu.
§ 32
1. Zabudowa lub okratowanie loggii, balkonu lub tarasu, a także zmiany formy stolarki w sposób
naruszający wygląd elewacji, dopuszczalne są wyłącznie po otrzymaniu przez Użytkownika lokalu
zgody odpowiedniego organu nadzoru budowlanego i Zarządu Spółdzielni.
2. Niedozwolone jest wykonywanie podłączeń do instalacji elektrycznej i gazowej przebiegającej
w częściach wspólnych nieruchomości (np. instalowanie urządzeń zasilanych prądem
elektrycznym lub gazem).
3. Niedopuszczalne jest przerabianie instalacji (w szczególności: gazowej, elektrycznej,
wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania) oraz wykonywanie prac budowlanych
naruszających konstrukcję budynku bez zgody Zarządu Spółdzielni i uzyskania obowiązujących
prawem pozwoleń.
4. Montowanie jakichkolwiek anten (TV, SAT, CB, internetowych) na dachach i elewacjach
budynków, a także rozprowadzanie kabli (przewodów) po elewacjach budynków lub po ścianach
części wspólnych nieruchomości, dopuszczalne jest wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia
Spółdzielni.
5. Montaż domofonów w budynku może być dokonywany za zgodą Zarządu Spółdzielni i według
zasad określonych w Regulaminie instalacji domofonowych obowiązującego w Karpackiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
ROZDZIAŁ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§ 33

1. Uchylanie się od przestrzegania postanowień niniejszych zasad przez Mieszkańców lokali może
spowodować pociągnięcie ich do odpowiedzialności na podstawie przepisów Kodeksu wykroczeń.
2. Niezależnie od odpowiedzialności za wykroczenia Mieszkaniec lokalu ponosi pełną i wyłączną
odpowiedzialność, za wszelkie szkody w mieniu Spółdzielni lub innych Mieszkańców, jak również
za szkody na zdrowiu lub życiu pracowników Spółdzielni i innych Mieszkańców wyrządzone przez
Niego lub/i przez osoby, za które ponosi on odpowiedzialność.
3. Za szkody wyrządzone przez osoby małoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice
lub opiekunowie prawni, którzy mogą również zostać pociągnięci do odpowiedzialności za rażące
naruszenie obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej.
4. W przypadku rażącego lub uporczywego wykraczania przez Użytkownika lokalu przeciwko
niniejszym zasadom porządku domowego albo w przypadku innego niewłaściwego zachowania
Użytkownika czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym,
w szczególności w razie naruszania przez Użytkownika lokalu zapisów Rozdziału 4 i § 19
Regulaminu,
w oparciu o przepisy Statutu Spółdzielni oraz ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych i ustawy o własności lokali, może zostać wszczęta sądowa procedura sprzedaży
lokalu takiego Użytkownika, a w przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu sądowa
procedura prowadząca do stwierdzenia wygaśnięcia tego prawa.
5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do przypadków stwierdzenia naruszeń zasad porządku
domowego przez Mieszkańców nie będących Użytkownikami lokali i braku reakcji Użytkowników
na tego typu stwierdzone zachowania. W takim wypadku Spółdzielni przysługuje również prawo
do wystąpienia z żądaniem rozwiązania stosunku prawnego uprawniającego do zamieszkiwania
w lokalu Mieszkańca nie będącego Użytkownikiem lokalu, na podstawie ogólnie obowiązujących
przepisów.
CZĘŚĆ III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 34
1. W przypadku pozostawienia lokalu niezamieszkałego na okres dłuższy niż jeden miesiąc
Użytkownik lokalu obowiązany jest:
1.1 Zawiadomić Spółdzielnię, kto przechowuje klucze do lokalu oraz podać adres i telefon
kontaktowy tej osoby.
1.2 Odpowiednio zabezpieczyć lokal w szczególności poprzez zakręcenie wszelkich zaworów,
zakręcenie grzejników oraz zamknięcie okien.
2. Spółdzielnia zobowiązana jest w sposób u niej przyjęty informować Mieszkańców o bieżących
wydarzeniach takich jak zaplanowane przeglądy i remont budynków jak i urządzeń, przerwa
w dostawie mediów itp. itd.
§ 35
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Rady Nadzorczej numer
…………………………………………….. z dnia ……………………………….
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, traci moc „Regulamin Porządku Domowego
Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej” uchwalony na mocy uchwały Rady
Nadzorczej nr 108/RN/12/2018 z 19.12.2018 r. wraz z aneksami i załącznikami.

