
UcrrwAŁA nr 712009

Zebrartiaogoh' Waścicieli Lokali Wspólnoty Mieszkaniowej ,, Nad Raszynk{'
przy ul. Godebskiego I c

z dnia 23 listopada 2009r.

w sprawie

uchwalenia Regulaminu Porządkowego

WspólnoĘ Mieszkaniowej onNad RasrynĘ''

Wspólnota Mieszkaniowa ,J.{ad Raszynką'' działając na podstawie przepisów Ustawy z drua
24 częrwca l994r. o własności lokali (Dz. U. nr 85 poz. 388 z późniejszymi zmianami, tekst
jednolĘ Dz.U. nr 80 z 2000r. poz. 903) uchwala:

Regulamin Porządkowy Wspólnoty Mieszkaniowej Nad RaszynĘ

Postanowienia og lne.

$1

Przestrzeganie regulaminu obowią"zuje w r wnym slopniu wszystkich właścicieli tworzących
wsp lnotę.

$2

Właściciel lokalu ma obo'vrią7ek poinformowa wsp lnotę o zariarze wynajęcia lokalu i
ponosi odpowiedzialność za zaphowatie os b, kt rym oddał sw j lokal do uĄrwanią
zar wno domownik w, jak i innych os b korzystających ż jego lokalu za jego wiedzą
Właściciel ponosi r wniez odpowiedzialnoś za ptzestrzeganie przez te osoby niniejszego
regulaminu i zobowiąpany jest do zapoznania tych os b z regulaminem. Zmiana
ptzentaczetia lokalu z mieszkalnego na inny spos b wykorzystania ntżna cele mieszkaniowe
wymaga zgody wsp lnoty.

$3

Właściciel lokalu zobowią3any jest powiadomić Zanąd Wsp lnoty o wszelkich istotrych
nrtianaphdoĘczących jego lokalu, aw szczeg lności o zmianach własności.

o b o w i'ązki mi e szka c w.

$4

Mieszkancy
dewastacją.

są Zobowiąz:ani ,dba o budynek i jego otoczenie otaz chroni je przęd



$s

W przypadku jakichkolwiek awarii lub nagĘch wypadków rnlezy zawiadomió odpowiednie
sfużby takie jak straŻpoŻama, pogotowie ratunkowe, policja

$6

w przypadkach konieczrych właściciel lokalu zobowiąany jest zezwolić na
wstęp do lokalu słuŻbom remontowym wskazanychprzezZarząd', ilekroó jest to niezbędne do
przeprowadzenia konserwacji, remontu lub usunięcia awarii.

$7

Mieszkaniec jest zobowiąany do naprawienia na własny koszt wszelkich szkód powstałych
na terenie nieruchomości z jego winy.

$8

Mieszkaniec jest zobowią.zany do utrzymania zamieszkiwanego ptzez siebie lokalu oraz
innych pomieszczeń ptzez siebie uzytkowanych w naleĄrtym stanie technicznym
i sanitamym.

Przepisy porządkowe.

$e

Wszyscy mieszkańcy, oprócz dbałości o osiedle zobowiąani są do wzajemnej pomocy
i niezakłócanie spokoju innych mieszkńców'

$10

Cisza nocna obowiąpuje w godzinach od 2Ż do 6 i w tych godzinach nie nalezy użIywać
wządzefi mogących tę ci szę zakłóciÓ.

$ 1l

Trzepanie dywanów może odbywaó się w miejscach do tego przeatapzonych w godzinach
od godz. 8:00 do godz.2l:00 .

$12

' Trzymane w lokalu nmerzęta nie mogą powodować ząi oŻertta ży cia ani zdrowi a \udzi oraz
nie mogą zaMócac spokoju. Posiadacze nvterząt domowych są zobowią,zani do przestrzegania
przepisów sanitarno-epidemiologicznych, m.in. do niezwłoczrego sprzątaniazatieczyszczeń
spowodowanych przez niterzęta na terenię nieruchomości wspólnej oraz Ąo w1prowadzania
psów na smyczy i w kagńcu. 

,l : ] 
.

Balkony powiĘly być,utrzymarre w czystości, a przedmioĘ (np. skrąmki na kwiaty, donice
ltp.) umieszczone na .balkońach winny byó rrmocowane w sposób gwaranfujący
bezpieczenstwo. ;,



$14
Zabranta się przechowywania w korytarzach i piwnicach motorowerów i motocykli.
Na terenie nieruchomości nie wolno przechowywaó ani użryłvaÓ materiałów niebezpiecznych,
łatwopalnych i cuchnących w ilościach i w sposób stwarzającychzagroŻenie lub uciąpliwośó.
Pojazdy znajdujące się na terenie nieruchomości wspólnej:

al naleŻy parkowaó wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych
b/ niedozwolone jest naprawianie pojazdów mechanicznych w obrębie posesji,

powodującezaniecryszczetiaizakJócariespokojumieszkańców.
Usuwanie gn;r.,Ll po remoncie mieszkania, zuŻfich mebli i vrządzefi odbywa się na koszt
właściciela w sposób uzgodniony zZarządem.

$ls

Ciągów komunikacyjnych, chodników, dróg dojazdowych, korytarzy, schodów i klatek
schodowych nie wolno zastavmac żadnymi przedmiotami, a jeśliby fakt taki miał miejsce'
z powodu konieczrości przeprowadzenia prac remontowych w lokalu, przedmioty te na\eży ,

usunąó na ustne wezwanie przedstawiciela Zarządcy Wspólnoty. Niestosowanie się do tego
wezwania moŻe spowodować usunięcie przezZarząd tych przedmiotów na koszt osoby, która
zastavłtła nim ciąg komunikacyj ny.

$16

Śmieci na\eĘ wyrzltcaswyłącznie do pojemnikaprzeznaczonego na ten cel.

$17

Zabranta się zakłócania spokoju mieszkańców nieruchomości.

$ls

Zabraniasięzanteczyszczać wspólne części budynku i terenu, pisać i drapac po ścianach,
malowaó ściany pomieszczeń wspólnych albo ściany zewnętzne budynku" tltszczyó zieleńna
posesji.

$te

Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są. dbaó, aby dzieci stosowĄ się do postanowień
poprzedniego punktu regulaminu. Za szkody wytządzone na terenie nieruchomości przez
dzieci odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

't

Rąszyn, dnia 23 .II .Ż009r.

#r,'ufuMą(
Przewo druczący Zebrania Ó


