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                          REGULAMIN  

porządku domowego  SM ,,Klonowa” 

§ 1 
Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie: 
1). ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,  
2). statutu SM ,,Klonowa” 
3). uchwały Rady Miejskiej w Łodzi nr LXII/1159/06 z dnia 01.02.2006 wraz z późniejszymi zmianami. 

§ 2 
1. Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia spółdzielczego, utrzymania  
bezpieczeństwa, higieny i estetyki budynków i ich otoczenia oraz zapewnienia warunków zgodnego 
współżycia mieszkańców. 
2. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą członków Spółdzielni, osób posiadających 
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu nie będących członkami Spółdzielni jak również osób 
posiadających odrębną własność lokalu nie będących członkami Spółdzielni.  
3. Wszystkie osoby wymienione w ust. 2 zwane będą w dalszej części niniejszego regulaminu 
„mieszkańcami”. 
4. Mieszkaniec jest odpowiedzialny w zakresie postanowień niniejszego regulaminu za wszystkie 
osoby zamieszkujące w jego lokalu. 

§ 3 
1. Mieszkaniec jest zobowiązany do należytej konserwacji zajmowanego lokalu i innych 
przydzielonych mu pomieszczeń ( pomieszczenia gospodarcze, komórki ) oraz do wykonania 
drobnych napraw urządzeń technicznych i wyposażenia mieszkania. 
2. Odrębny regulamin wskazuje jaki jest zakres obowiązków napraw i konserwacji leżących po stronie 
Spółdzielni  i po stronie mieszkańca.        

§ 4 
1. Zabrania się samowolnego przerabiania urządzeń wodno-kanalizacyjnych, c.o., elektrycznych, 
gazowych oraz ścianek działowych, posadzek, balkonów itp. Każda zmiana w układzie funkcjonalnym 
mieszkania lub w zainstalowanych urządzeniach może być dokonana przez użytkownika wyłącznie na 
podstawie pisemnej zgody zarządu spółdzielni. 
2. Prace remontowe lub renowacyjne mogą być prowadzone wyłącznie w dni powszednie w godz. 
8.00 – 20.00   w sposób jak najmniej uciążliwy dla współmieszkańców z innych lokali. 

§ 5 
Zabrania się naprawy we własnym zakresie bezpieczników poza mieszkaniem ( klatki schodowe, 
piwnice ) ze względu na grożące niebezpieczeństwo oraz możliwość spalenia pionu. 

§ 6 
Zabrania się instalowania światła w piwnicach lub przeróbek instalacji elektrycznych poza obrębem 
mieszkania ( np. komórka ).      

§ 7 
Zaleca się, aby zimą mieszkańcy zabezpieczali mieszkania przed utratą ciepła przez uszczelnianie 
okien i drzwi oraz okienek piwnicznych. 

§ 8 
Awarie urządzeń i instalacji w mieszkaniu, których naprawa należy do obowiązków Spółdzielni, 
powinni być niezwłocznie zgłoszone. W przeciwnym mieszkaniec ponosi odpowiedzialność za szkody i 
straty, które mogą wyniknąć w jego mieszkaniu wskutek uszkodzeń instalacji lub urządzeń. 

§ 9 
Instalowanie krat na zewnątrz lokali ( okna, balkony, i loggie ) wymaga pisemnej zgody Spółdzielni. 
Zgoda określa warunki montażu, zgodne z przepisami prawa budowlanego. 

§ 10 
W godzinach 2200-600 na terenie zasobów Spółdzielni obowiązuje cisza nocna. 
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§ 11 
Trzepanie dywanów, odzieży i pościeli może się odbywać w godzinach 8.00 – 20.00 jedynie w 
miejscach na ten cel przeznaczonych. 

§ 12 
Niedopuszczalne jest wyrzucanie przez okna i balkony jakichkolwiek przedmiotów, śmieci, butelek, 
resztek jedzenia, niedopałków papierosów itp. Dopuszcza się wyrzucanie choinek w okresie 
poświątecznym z obowiązkiem natychmiastowego ich usunięcia spod balkonu i przeniesienia do 
pergoli z pojemnikami na śmieci. 

§ 13 
Nieczystości stałe należy wrzucać do pojemników na ten cel przeznaczonych lub do zsypów, nie 
zanieczyszczając przy tym otoczenia.     

§ 14 
Instalowanie na dachu wszelkich anten jest dozwolone za zgodą Spółdzielni. 
W przypadku uszkodzenia dachu w czasie instalowania lub konserwacji anteny, koszty naprawy 
obciążają właściciela anteny. 

§ 15 
W lokalach mieszkalnych dozwolone jest posiadanie zwierząt w ilości nie stanowiącej uciążliwości dla 
otoczenia. Posiadacze zwierząt obowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarno-porządkowych. 
Poza teren mieszkania psy winny być wyprowadzane w kagańcu i na smyczy. Osoba wychodząca z 
psem na spacer zobowiązana jest do uprzątnięcia pozostawionych przez psa odchodów. 

§ 16 
Zabrania się karmienia gołębi zarówno na trawnikach jak i na balkonach i parapetach okiennych. W 
okresie letnim dopuszcza się wystawianie poidełek z wodą.  

§ 17 
W miejscach wspólnego użytku ( klatki schodowe, korytarze piwniczne, zsypy, pralnie i suszarnie ) nie 
należy umieszczać żadnych przedmiotów. 
Przedmioty te będą usunięte przez Spółdzielnię, bez wymagania zgody właściciela. 

§ 18 
Z urządzeniami w pralni i suszarni należy obchodzić się z należytą starannością, aby nie dopuścić do 
ich uszkodzenia. 
Koszty napraw urządzeń powstałych z winy mieszkańca pokrywa mieszkaniec. 
Po ukończeniu prania pomieszczenie pralni należy sprzątnąć oraz zamknąć zawory odcinające dopływ 
mediów do pralni (gaz, woda). 
Zużytą wodę wg wskazań wodomierzy należy zarejestrować w zeszycie. 

§ 19 
Niedozwolone jest przechowywanie w mieszkaniach, na balkonach, w piwnicach, komórkach 
materiałów łatwopalnych, wybuchowych i cuchnących oraz używanie w piwnicach i komórkach 
otwartego ognia i palenia papierosów. 
Niedopuszczalne jest rozpalanie grilla na balkonie lub w loggii. 

§ 20 
Parkowania pojazdów dopuszczalne jest jedynie w miejscach wyznaczonych przez Spółdzielnię. 
Parkowania należy dokonać w ten sposób aby umożliwić zaparkowanie jak największej liczby 
pojazdów.  
W bezpośredniej bliskości budynków mieszkalnych nie wolno uruchamiać silników spalinowych oraz 
myć samochodów. 

§ 21 
Niedopuszczalne jest bez zgody spółdzielni pozostawienie na terenie osiedla wraków samochodów i 
motocykli. 
Pozostawiane wraki będą usuwane na koszt właściciela. 

§ 22 
Wszystkie osoby korzystające z dźwigów osobowych są zobowiązane do przestrzegania instrukcji 
obsługi dźwigów, wywieszonej w każdej kabinie dźwigowej. 
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Wszelkie awarie dźwigu należy zgłaszać do Spółdzielni bądź do pogotowia dźwigowego. 
Zabrania się zanieczyszczania kabiny dźwigu. 
Ze względu bezpieczeństwa zabrania się mycia kabin dźwigowych przez mieszkańców. 

§ 23 
Wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się zawory gazowe budynku, węzły centralnego 
ogrzewania, węzły wodociągowe oraz prawo manipulowania znajdującymi się tam urządzeniami jak 
również prawo manipulowania przy instalacji i urządzeniach elektrycznych w budynku mają tylko 
osoby upoważnione przez Spółdzielnię. 

§ 24 
Zawieszenie tablic i reklam na i w budynkach oraz w ich otoczeniu może być dokonane tylko za zgodą 
Spółdzielni i na warunkach przez nią określonych. 

§ 25 
Mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska i do dbania o 
mienie spółdzielni. 

§ 26 
Nieprzestrzeganie bądź naruszenie postanowień niniejszego regulaminu przez mieszkańców, osoby 
wspólnie zamieszkałe bądź przebywające w lokalach mieszkańców,  pociąga za sobą 
odpowiedzialność na zasadach określonych w Statucie Spółdzielni. 
 
 
 
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą SM „Klonowa” w dniu 5.07.2010r.  
uchwałą nr 10/2010 i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie traci moc uchwała Rady 
Nadzorczej nr 106/94 z dnia 16 maja 1994r. z późniejszymi zmianami. 


