
UcHwAŁA Nr 612010

Właścicieli lokali tworzących Wspólnotę Mieszkaniową,,NAD RAszYNKĄ"
przy ul. Godebskiego 1c w RaszYnie

W sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej ,,Nad Raszynką''

Na podstawie l)stawy o własności tokali z dnia Ż4 czerwco 1-994 {tekst jednolity: Dz. IJ' z 2o00 r. Nr 8o, poz. 9o3 ze zm'}

Uchwala się co następuje:
Pkt. 1

Traci moc uchwała nr 7 /2oa9 z dnia 23 listopada 2009r.

Pkt. 2

Uchwala się Regulamin Wspólnoty Mieszkaniowej,,Nad Raszynką'' w brzmieniu:

Postanowienia ogólne

5 1. Członek wspólnoty zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu oraz zapewnić jego przestrzeganie

przez Wszystkie osoby przebywające na terenie nalezącym do wspólnoty mieszkaniowej za jego zgodą lub wiedzą.

Dotyczy to w szczególności wszystkich mieszkańców oraz ich gości.

5 2. Właściciel lokalu ponosi odpowiedzialność za zachowanie osób, którym użyczył bądź wynajął swój lokal do

użytkowania, oraz jest zobowiązany do zapoznania tych osób z regulaminem.

5 3. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub ich prawni opiekunowie.

5 4. Mieszkańcy i użytkownicy nieruchomości są zobowiązani dbać o budynek, estetykę i ekologię jego otoczenia, oraz

o utrzymanie nieruchomości wspólnej w stanie niepogorszonym'

5 5. Wszelkie awarie i zagrożenia nalezy niezwłocznie zgłaszać Zarządowi, a w nagłych przypadkach alarmować równiez

służby public:ne.

5 6. Mieszkaniec jest zobowiązany do naprawienia na własny koszt wszelkich szkód powstatych na terenie wspólnoty z

jego winy.

5 7. Mieszkańcy zobowiązani są do wzajemnej uprzejmości i pomocy

Przepisy bezpieczeństwa i porządltowe

5 8. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00, z wyjątkiem nocv poprzedzaiacvch dzień wolny od pracy

(to jest soboty, niedziele i święta państwowe), kiedy obowiązuje w godzinach od 24:00 do 8:00.

Cisza nocna nie obowiązuje w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia'

5 9. Zabrania się palenia papierosów na korytarzach, klatkach schodowych i w innych pomieszczeniach wspólnego

uzytkowania.

5 10. Niedozwolone jest samowolne wchadzenie na dach budynku'

5 11. Nie należy pozostawiać zbędnego oświetlenia w częściach wspólnych (dctyczy to w szczególności piwnic).



5 I2.Zabrania się zastawiania nieruchomości wspólnej (a w szczególności kcrytarzy i klatek schodowychijakimikolwiek

przedmiotami utrudniającymi korzystanie z tych pomieszczeńprzezinnych użytkowników zzastrzeżeniem 5 12', pkt' 3

Statutu Wspólnoty.

5 13. Posiadanie zwierząt w lokalach jest dozwolone, o ile ich posiadanie nie powoduje zagrożenia dla zdrowia i życia

mieszkańców. Zanieczyszczenia na terenie wspólnoty spowodowane przez zwierzęta właściciel winien usunąć

niezwłocznie (szczególnie dotyczy to ich odchodów)'

5 14. Balkony winny być utrzymywane w czystości i porządku. Zabrania się przechowywania na balkonach dużych

przedm iotów l ub składowan ia rzeczY niepotrzebnych'

$ 15. Skrzynki na kwiaty i doniczki itp. umieszczane na parapetach okien i na balkonach powinny być należycie

zabezpieczone przed wypadnięciem. Podlewanie kwiatów powinno odbywać się w taki sposób, aby woda nie zalewała

niższych balkonów i okien, jak równieŹ nie zanieczyszczała elewacji budynku'

5 16. Zabrania suszenia prania oraz montazu urządzeń do tego celu po zewnętrznej stronie barierek balkonów oraz na

zewnątrZ okien.

5 17.Zabrania się wyrzucania przez okna i zrzucania z balkonów śmieci lub jakichkolwiek przedmiotów'

s 18. Zabrania się przechowywania na terenie wspólnoty materiałów łatwopalnych i wybuchowych i cuchnących w

ilościach i w sposób stwarzający zagrożenie lub dyskomfort'

5 19. Mieszkańcy zobowiązani są do ochrony przed zniszczeniem urządzeń znajdujących się w piwnicach takich jak:

rury i zawory wodociągowe, instalacje centralnego ogrzewania oraz wszelakie okablowanie'

$ 20. odpady pochodzące z gospodarstw domowych należy wrzucać do pojemników do tego celu przeznaczonych,

pamiętając o zamknięciu klapy pojemnika. Zabrania się zostawiania śmieci obok pojemników, bądź |uzem w altance

śmietnikowej. Rozsypane śmieci nalezy niezwłocznie posprzątać'

$ 21. odpady nadające się do dalszego recyklingu {między innymi oznaczone symbolem s ) *innv byĆ wyrzucane

do specjalnie przygotowanego i oznaczonego pojemnika'

5 22.Niedozwolone jest wystawianie śmieci w częściach wspólnych nieruchomości (w szczególności na korytarzach i

klatkach schodowych)'

s 23. odbiór gruzu, zużytego sprzętu AGD, odpadów niebezpiecznych i przedmiotów o duzych gabarytach, każdy z

właścicieli załatwia we własnym zakresie i na swój koszt'

9 24. Właściciel obowiązany jest powiadomić 1arząd o wymianie drzwi do lokalu, a po jej dokonaniu przywrócić

nieruchomość wspólną do stanu pierwotnego'

9 25. Zabroniona jest ingerencja w kanały wentylacyjne obiektu bez uzyskania pozytywnej opinii kominiarskiej oraz

zgody Łarządu.

$ 26. Wszyscy właściciele lckali i ich użytkownicy winni pamiętać o przestrzeganiu wymogów bezpieczeństwa

przeciwpozarowego.

5 27. Zabrania się udostępniania kodów domofonów' kluczy do części wspólnych, pilotów do bram.. itp. osobom z paza

kręgu właścicieli i mieszkańców.

5 28. Zabrania się wpuszczania do budynku osób obcych lub udających się do innych lokali'

5 29. Na terenie całej posesji nie wolno parkować samochodów ciężarowych {dop- masie całkowitej pow' 3,5t} i

autobusów, oraz parkować samochodów dostawczych na dłużej niż 1 dobę bez zgody zarządu.

$ 30. Parkowanie samochodów przez osoby nie będące mieszkańcami lub samochodów, które nie są używane przez

mieszkańcóW . fld dłużej niż 1- dobę - wymaga zgody Zarządu'



$ 31. Zabrania się napraw pojazdów w obręb|e posesji, mogących powodować hałas lub zanieczyszczenia'

5 32. Właściciele zwierząt powinni zadbać, aby nie niszczyły one zieleni i nie zanieczyszczały trawników'

9 33. Zabrania się samowolnego sadzenia drzew i innych roślin na terenie wspólnoty'

5 34. Zabrania się najeżdżania samochodami na trawniki i krawężniki oraz niszczenia zieleni'

Pkt. 3

Uchwała wchodziw zycie z dniem podjęcia'

Tryb głosoiłania (niepotrzebne skreŚlić): głos wazony wielkością udziału l jeden właścicieljeden głos

Wynik głosorvania:

Za uchwałą

Przeciw uchwale

Wstrzymało się

Podpisy
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Przewodniczący zebranra

Uczęstnik głosowania
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