Za cznik
do Uchwa y Rady Nadzorczej
Nr 9/2019 z dnia 22.05.2019 r.

REGULAMIN PORZ DKU DOMOWEGO
W ZASOBACH ZARZ DZANYCH PRZEZ SM „PROJEKTANT”
W RZESZOWIE
I.

PRZEPISY OGÓLNE
1. Postanowienia regulaminu maj
na celu ochron
mienia zasobów Spó dzielni
i pozostaj cych w jej zarz dzie, zapewnienie czysto ci, adu i porz dku w budynkach i ich
otoczeniu, podnoszenie estetyki nieruchomo ci oraz zapewnienie warunków zgodnego
wspó ycia jej u ytkowników.
2. Niniejszy regulamin obowi zuje we wszystkich budynkach mieszkalnych i u ytkowych, ich
otoczeniu oraz na terenach b cych w asno ci lub b cych w zarz dzie Spó dzielni
Mieszkaniowej „PROJEKTANT” w Rzeszowie,
zwanej w dalszej cz ci regulaminu „Zarz dc ”.
3. Do przestrzegania postanowie regulaminu obowi zane s osoby:
a) posiadaj ce tytu prawny do zajmowanego lokalu,
b) zamieszkuj ce lub przebywaj ce w lokalu za pozwoleniem osób posiadaj cych tytu
prawny do lokalu, jak wspó ma onkowie i inni cz onkowie rodzin, osoby pozostaj ce
faktycznie we wspólnym po yciu,
c) wszelkie inne przebywaj ce w lokalu oraz najemcy (podnajemcy) mieszka lub lokali
ytkowych,
d) zajmuj ce lokal bez tytu u prawnego,
zwane dalej „ ytkownikami”.
4. Postanowienia regulaminu stosuje si odpowiednio równie do najemców lokali u ytkowych
oraz do dzier awców gruntów nale cych do Spó dzielni.

II.

PRZEPISY
W
ZAKRESIE
U YTKOWANIA
LOKALI,
POMOCNICZYCH I PRZYNALE NYCH ORAZ GARA Y

POMIESZCZE

1. Obowi zki ogólne wzgl dem Zarz dcy
1.1.

ciciel lub osoba posiadaj ca inny tytu prawny do lokalu zobowi zana jest do
powiadomienia Zarz dcy o wszelkich istotnych zmianach dotycz cych jego lokalu, a w
szczególno ci o:
a) zmianie stanu prawnego lokalu;
b) zmianie ilo ci osób zamieszkuj cych lokal;
c) wszelkich innych zmianach maj cych wp yw na wysoko wnoszonych op at.
1.2. W przypadku pozostawienia lokalu niezamieszka ego na okres d szy ni 1 miesi c
ciciel powinien powiadomi w ciwe Biuro Obs ugi i poda numer telefonu do osoby
upowa nionej do kontaktu na wypadek awarii, co nie zwalnia go z obowi zku wnoszenia op at
eksploatacyjnych zgodnie z naliczeniem.
2. Obowi zki u ytkowników lokali
2.1. Lokale mog by u ytkowane jedynie na cele zgodne z ich przeznaczeniem.
2.2. W lokalach mo e by wykonywana tylko taka dzia alno gospodarcza, która nie stwarza
zagro
z zakresu bezpiecze stwa i higieny, nie zak óca spokoju wspó mieszka ców
budynku i porz dku publicznego.

2.3. W lokalach mieszkalnych prowadzenie jakiejkolwiek dzia alno ci gospodarczej bez
pisemnego zg oszenia Zarz dcy jest zabronione.
2.4. U ytkownik lokalu zobowi zany jest:
a) utrzyma zajmowany lokal w nale ytym stanie technicznym i sanitarnym;
b) dokonywa napraw i remontów w lokalu oraz napraw lub wymiany urz dze
technicznych i wyposa enia lokalu w asnym staraniem i na w asny koszt w szczególno ci:
- tynków, pod óg, posadzek, wyk adzin pod ogowych oraz ciennych i innych;
- drzwi wewn trznych oraz okien i drzwi od strony zewn trznej z zachowaniem
dotychczasowej kolorystyki, podzia u i wielko ci;
- instalacji wewn trznej wodoci gowej od zaworu odcinaj cego wod przed
wodomierzem do punktu odbioru;
- przewodów instalacji elektrycznej od zabezpieczenia przelicznikowego do
odbiorników;
- instalacji teletechnicznej wraz z osprz tem;
- instalacji c.o. i c.w.u z urz dzeniami tj. kot y c.o. i c.w.u., piecyki c.w.u, logotermy;
- instalacji wewn trznej kanalizacyjnej urz dze sanitarnych do pionu zbiorczego;
- indywidualnych skrzynek pocztowych danego lokalu,
c) zapewni pe
dro no
w cze do przewodów wentylacyjnych
cznie z
utrzymaniem pe nego, wymaganego przekroju kratek wentylacyjnych – zabroniony jest
demonta lub przeróbki elementów osprz tu instalacji wentylacyjnych w lokalach, z
wentylacj mechaniczn ;
d) do sta ego przewietrzania lokalu tak, aby nie dopu ci do jego zawilgocenia i
wyst pienia nalotów ple ni;
e) do ogrzewania lokalu w okresie sezonu grzewczego i utrzymywania w nim sta ej
temperatury, nie ni szej jak +16°C;
f) zezwoli na wej cie do lokalu upowa nionym pracownikom Zarz dcy lub innym
upowa nionym osobom, w celu przeprowadzenia okresowych przegl dów i kontroli
technicznych, dora nego sprawdzenia i usuni cia awarii instalacji wspólnych
przebiegaj cych przez lokale, dokonania monta u lub odczytów urz dze pomiarowych;
g) wykona zalecenia wynik e z przeprowadzonych przegl dów i kontroli, je eli zalecenia
te obejmuj obowi zki u ytkowników w zakresie napraw i konserwacji lokalu;
h) przeprowadza indywidualne kontrole stanu zaworów odcinaj cych instalacji
wodoci gowej od strony lokalu;
i) nie pozostawia zaworów kulowych w po eniu po rednim;
j) nie zabudowywa kana u instalacyjnego (szachtu) znajduj cego si w lokalu, przez
który przebiega instalacja wodno – kanalizacyjna.
k) przeprowadza w razie konieczno ci dezynfekcj lub deratyzacj w lokalu i innych
ytkowanych pomieszczeniach.
3. Obowi zki u ytkowników pomieszcze pomocniczych i przynale nych do lokalu
3.1.

Piwnice
3.1.1. Piwnice mog by u ytkowane jedynie na cele zgodne z ich przeznaczeniem.
3.1.2. Piwnica jest pomieszczeniem w którym panuje specyficzny mikroklimat ze wzgl du na
jej usytuowanie poni ej poziomu terenu oraz brak ogrzewania, w zwi zku z tym
niedopuszczalne jest przechowywanie w niej przedmiotów wra liwych na wilgo i
niskie temperatury w szczególno ci sprz tu elektronicznego, obuwia, odzie y, atwo
psuj cych si produktów spo ywczych.
3.1.3.
ytkownik piwnicy zobowi zany jest:
a) utrzyma pomieszczenie w nale ytym stanie technicznym i sanitarnym;
b) utrzyma drzwi i okienka piwniczne w nale ytej czysto ci;
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c) dokonywa napraw i remontów w asnym staraniem i na w asny koszt;
d) zapewni pe
dro no
otworów nawiewnych oraz wywiewnych w cianach
i drzwiach;
e) chroni przed uszkodzeniem urz dzenia wyposa enia budynku, znajduj ce si w jego
piwnicy oraz udost pnia je w razie konieczno ci osobom upowa nionym przez Zarz dc .
3.1.4 Zabrania si w piwnicach:
a) prowadzenia dzia alno ci gospodarczej;
b) przetrzymywania zwierz t;
c) przechowywania produktów atwopalnych;
d) pod czania urz dze oraz wykonywania wszelkich prac zwi zanych z poborem energii
elektrycznej lub wody z instalacji w cz ciach wspólnych bez zgody Zarz dcy.
e) otwierania i uchylania okienek piwnicznych w okresie zimowym
3.2

Balkony, loggie, tarasy
3.2.1. Balkony, loggie, tarasy s
ce do wy cznego u ytku, stanowi cz
sk adow
danego lokalu i mog by u ywane zgodnie z ich przeznaczeniem.
3.2.2.
ytkownik balkonu, loggii, tarasu zobowi zany jest:
a) utrzymywa go w nale ytym stanie technicznym i sanitarnym;
b) dokonywa niezb dnych prac remontowo-naprawczych w asnym staraniem i na w asny
koszt, w szczególno ci:
- ok adzin posadzkowych, uzupe nie , fug i uszczelnie ;
- wylewek wraz z izolacj .
c) usuwa z niego chwasty lub inn ro linno ,
d) usuwa z niego zalegaj cy nieg i lód;
e) czy ci i udra nia wpusty, rynny, obróbki odwadniaj ce itp.
f) chroni przed uszkodzeniem urz dzenia wyposa enia budynku, znajduj ce si w jego
obr bie oraz udost pnia w razie konieczno ci osobom upowa nionym przez Zarz dc .
3.2.3. Zabrania si na balkonach, loggiach i tarasach:
a) palenia papierosów;
b) przetrzymywania zwierz t;
c) dokarmiania ptaków;
d) korzystania z grilla elektrycznego, gazowego, w glowego;
e) ywania otwartego ognia;
f) trzepania, w szczególno ci po cieli, chodników, dywanów;
g) wyrzucania w szczególno ci mieci, niedopa ków papierosów, opakowa itp.;
h) wylewania ró nego rodzaju p ynów, a tak e wody z nadmiernego podlewania kwiatów;
i) wywieszania na balustradach (poza obr bem balkonu) doniczek na kwiaty, suszarek
i innych przedmiotów stwarzaj cych zagro enie;
j) wywieszania na balustradach wszelkiego rodzaju og osze , reklam, plakatów itp. bez
zgody Zarz dcy;
k) umieszczania ci kich donic;
l) mocowania na trwa e do cian, balustrad i obróbek blacharskich ró nego rodzaju
elementów;
m) przetrzymywania przedmiotów oszpecaj cych wygl d budynku oraz zagra aj cych
yciu i bezpiecze stwu u ytkowników.
3.2.4.
ytkownik odpowiada za szkody spowodowane niew ciwym utrzymywaniem
balkonu, loggii, tarasu.

3.3.

Miejsca postojowe
3.3.1. Miejsca postojowe w gara ach wielostanowiskowych mog
zgodnie z przeznaczeniem.

by u ytkowane tylko
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3.3.2. Szczegó owe zasady korzystania z miejsc postojowych w gara ach
wielostanowiskowych okre lone s w ”Regulaminie okre laj cym zasady korzystania
z miejsc postojowych w gara u wielostanowiskowym i wnoszenie op at z tego tytu u
w zasobach zarz dzanych przez SM Projektant w Rzeszowie”, zatwierdzonym Uchwa
Rady Nadzorczej nr 1/2017 z dnia 18.01.2017 roku – za cznik nr 1 do regulaminu.
4. Obowi zki u ytkowników gara y
4.1. Gara e mog by u ytkowane jedynie na cele zgodne z ich przeznaczeniem.
4.2. ytkownik gara u zobowi zany jest:
a) utrzyma pomieszczenie w nale ytym stanie technicznym i sanitarnym;
b) utrzyma okienka w nale ytej czysto ci;
c) dokonywa napraw i remontów pomieszczenia i bramy gara owej w asnym staraniem
i na w asny koszt;
d) zapewni pe
dro no
otworów nawiewnych oraz wywiewnych w cianach
i drzwiach;
e) chroni przed uszkodzeniem urz dzenia stanowi ce wyposa enie budynku, znajduj ce
si w jego gara u oraz udost pnia w razie konieczno ci je osobom upowa nionym przez
Zarz dc .
4.3. Zabrania si w gara ach:
a) prowadzenia dzia alno ci gospodarczej;
b) przetrzymywania zwierz t;
c) przechowywania produktów atwopalnych;

III.

PRZEPISY W ZAKRESIE UTRZYMANIA PORZ DKU I CZYSTO CI
W CZ CIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOSCI – klatki schodowe, korytarze

piwnic, d wigi osobowe, pomieszczenia przeznaczone do wspólnego u ytku, otoczenie
budynków, place zabaw.
1.

ytkownicy cz ci wspólnych zobowi zani s do:
a) dba ci o budynek i jego otoczenie;
b) zachowania ciszy i kultury w cz ciach wspólnych budynku i jego otoczeniu oraz na
placach zabaw;
c) zamykania drzwi do klatek schodowych, drzwi g ównych wej ciowych do piwnic
i pomieszcze wspólnego u ytku;
d) gaszenia wiate w piwnicach i pomieszczeniach wspólnego u ytku;
e) wynoszenia mieci i odpadków komunalnych do pojemników na mieci znajduj cych
si w pergolach mietnikowych oraz stosowanie si do przyj tej zasady segregacji
odpadów;
f) wywo enia na w asny koszt odpadów z remontów b
modernizacji lokalu (gruz,
szyby, drzwi, wanny itp.) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Rzeszowie;
g) przestrzegania przepisów w zakresie korzystania z d wigów osobowych zgodnie z
instrukcj u ytkowania umieszczon w kabinie d wigu – za cznik nr 2 do regulaminu.
h) zawiadomienia o wszelkich usterkach zak ócaj cych dzia anie d wigu Zarz dcy lub
firmy konserwuj cej urz dzenie d wigowe (wykaz numerów kontaktowych zawiera
za cznik nr 6 do regulaminu);
i) korzystania z pomieszcze przeznaczonych do wspólnego u ytku w sposób nie
utrudniaj cy korzystania z nich innym uprawnionym.

2. W cz ciach wspólnych nieruchomo ci w tym na placach zabaw zabronione jest:
a) gromadzenie si osób i zak ócanie spokoju oraz porz dku;
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b) spo ywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych, rodków odurzaj cych;
c) palenie papierosów i innych wyrobów tytoniowych w cz ciach wspólnych budynku i
na placach zabaw;
d) zanieczyszczanie cz ci wspólnych przez:
- wystawianie lub czyszczenie butów;
- wystawianie worków ze mieciami, po ywienia dla zwierz t, szafek i innych
przedmiotów;
- trzepanie odzie y, wycieraczek, chodników itp.
- czesanie, mycie zwierz t;
- wykonywanie w lokalach prac monta owych, remontowych;
- wyrzucanie niedopa ków papierosów;
- wynoszenie, rozrzucanie resztek ywno ci;
e) wykonywanie czynno ci powoduj cych uszkodzenie lub niszczenie cz ci wspólnych;
f) blokowanie drzwi do klatek lub otwieranie domofonem drzwi osobom nieznanym,
których u ytkownik nie zamierza wpu ci do swojego lokalu;
g) blokowanie automatycznych wy czników o wietlenia klatek schodowych, piwnic;
h) blokowanie drzwi d wigu osobowego;
i) opieranie si o drzwi d wigu osobowego podczas jego pracy;
j) nadmierne obci anie d wigu osobowego w szczególno ci przewo enie przedmiotów
przekraczaj cych ci ar no no ci d wigu;
k) zatykanie kratek nawiewno-wywiewnych na klatach, w piwnicach;
l) dokonywanie samowolnych zmian w ustawianiu nastaw wst pnych zaworów
termostatycznych grzejników c.o. znajduj cych si
na klatkach lub innych
pomieszczeniach ogólnodost pnych;
m) wykorzystywanie pomieszcze przeznaczonych do wspólnego u ytku tylko dla
indywidualnych potrzeb;
n) nasadzanie lub wycinanie drzew i krzewów bez zgody Zarz dcy;
o) dewastowanie zieleni oraz urz dze ma ej architektury;
p) zakrywanie czujników klap oddymiaj cych;
q) zatykanie pionów kanalizacyjnych w szczególno ci przez wrzucanie do kanalizacji
przedmiotów mog cych zahamowa przep yw (np. odpady, artyku y higieniczne, pieluchy
jednorazowe, resztki zapraw budowlanych).
ytkownik, który swoim dzia aniem doprowadzi do zabrudzenia lub zniszczenia nieruchomo ci
zobowi zany jest do natychmiastowego przywrócenia stanu pierwotnego poprzez uprz tni cie lub
naprawienie szkody. W przypadku nie naprawienia wyrz dzonej szkody, Zarz dca zleci wykonanie
prac a kosztami obci y sprawc szkody.
IV.

PRZEPISY W ZAKRESIE WSPÓ

YCIA SPO ECZNEGO MIESZKA CÓW

1.

ytkownicy winni korzysta ze swoich lokali zgodnie z zasadami wspó ycia spo ecznego,
tak aby nie by o to uci liwe dla innych mieszka ców, a w szczególno ci, aby nie zak óca o
ich spokoju w pracy i wypoczynku.
2. Cisza nocna na terenie nieruchomo ci obowi zuje w godzinach od 22.00 do 6.00.
W godzinach tych nale y w szczególno ci:
a) ciszy odbiorniki radiowe, telewizyjne i inne odtwarzaj ce d wi k;
b)zaniecha g nych gier na instrumentach muzycznych, piewów i zabaw;
c)korzysta z urz dze domowych takich jak pralki, odkurzacze, itp. w sposób nie
zak ócaj cy spokoju s siadów;
d)zaprzesta korzystania z placów zabaw, boisk, terenów rekreacyjnych.
e)zaprzesta wykonywania wszelkich prac remontowych lokalu.
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3. W razie konieczno ci wykonywania, w lokalach prac wywo uj cych ha as (remonty,
modernizacja lokalu) dopuszcza si ich wykonywanie wy cznie w godzinach od 8.00 do
19.00.
4. W niedziele i wi ta niedopuszczalne jest wykonywanie wszelkich prac zak ócaj cych cisz
i spokój u ytkowników.
5. Dzieci i m odzie powinni bawi si , spotyka , grupowa w miejscach na ten cel
przeznaczonych. Zabrania si zabaw na drogach wewn trznych, chodnikach, tarasach b cych
cz ci wspóln , niszczenia ziele ców i innych cz ci wspólnych nieruchomo ci;
6. W lokalach mieszkalnych dopuszcza si posiadanie zwierz t domowych – w rozumieniu
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierz t – o ile nie powoduje to zagro enia
ycia lub zdrowia ludzi oraz nie zak óca spokoju pozosta ym u ytkownikom – wyci g z ustawy
za cznik nr 3 do regulaminu.
7. Posiadacze zwierz t zobowi zani s do:
a) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych;
b) przestrzegania obowi zuj cych przepisów porz dkowych oraz przepisów dotycz cych
rejestracji zwierz t stosownie do podj tych uchwa Rady Miasta;
c) wyprowadzania psów na smyczy i w kaga cu poza obr b budynku i nieruchomo ci ze
wzgl du na bezpiecze stwo u ytkowników oraz mo liwo zanieczyszczenia posesji;
d) sprz tania zanieczyszcze spowodowanych przez zwierz ta – niedopuszczalne jest
zanieczyszczenie przez zwierz ta klatek schodowych, korytarzy, ci gów komunikacyjnych
posesji, piaskownic, placów zabaw oraz terenów zielonych;
8. Posiadaczom zwierz t zabrania si :
a) prowadzenia hodowli zwierz t;
b) wyprowadzania zwierz t na place zabaw i boiska;
c) wypuszczania zwierz t na teren nieruchomo ci bez nadzoru jego posiadacza;
d) dokarmiania zwierz t oraz ptaków w obr bie nieruchomo ci.
9. Pojazdy mechaniczne nale y parkowa w miejscach do tego przeznaczonych.
10. ytkownikom pojazdów zabrania si :
a) parkowania pojazdów w szczególno ci na chodnikach i terenach zielonych, lub w taki
sposób, który utrudni poruszanie si innym pojazdom, w tym specjalnym (stra po arna,
pogotowie ratunkowe);
b) pozostawiania pojazdów mechanicznych z w czonym silnikiem;
c) jazdy pojazdami mechanicznymi po chodnikach i terenach zielonych.
V.

PRZEPISY W ZAKRESIE BEZPIECZE STWA
1. W celu zapewnienia bezpiecze stwa osób i mienia na terenach Spó dzielni i w cz ciach
wspólnych budynków (w d wigach) prowadzony jest monitoring – szczegó owy opis
funkcjonowania monitoringu okre la „Regulamin monitoringu budynku, nieruchomo ci wraz
z otoczeniem obowi zuj cy w zasobach SM „Projektant” w Rzeszowie” zatwierdzony
Uchwa Rady Nadzorczej nr 32/II/2013 z dnia 18.12.2013 roku – za cznik nr 4 do
regulaminu.
2. W przypadku stwierdzenia:
a) wszelkich nieprawid owo ci i sytuacji naruszaj cych przepisy niniejszego regulaminu;
b) dzia
przest pczych lub wykrocze przeciwko mieniu wspólnemu oraz mieniu
i zdrowiu innych u ytkowników
nale y niezw ocznie zawiadomi policj (tel. 997) lub Zarz dc (Wykaz numerów kontaktowych
- za cznik nr 6 do regulaminu).
3. W celu zapewnienia bezpiecze stwa mienia i u ytkowników nale y:
a) przy opuszczaniu mieszkania sprawdza czy wszystkie okna i drzwi wej ciowe do
mieszkania s dobrze zamkni te;
b) nie otwiera drzwi wej ciowych do budynku osobom nieznanym,
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c)

nie udost pnia obcym indywidualnych kluczy oraz kodów wej ciowych do lokali i do
cz ci wspólnych;
d) nie pozostawia w zaparkowanych samochodach przedmiotów warto ciowych
i atrakcyjnych oraz dok adnie zamyka pojazdy i w cza systemy alarmowe;
e) wychodz c z budynku i wchodz c do niego sprawdza czy poprawnie zosta y
zamkni te drzwi do klatek schodowych oraz furtki.
4. Wychodzenie na dachy budynków jest zabronione.
VI.

PRZEPISY W ZAKRESIE BEZPIECZE STWA PO AROWEGO
1.

ytkownicy zobowi zani s do przestrzegania zasad bezpiecze stwa po arowego, a w
szczególno ci:
a) utrzymywania w odpowiednim stanie technicznym instalacji elektrycznej i gazowej,
b) przechowywania materia ów atwopalnych w bezpiecznej odleg ci od urz dze
grzewczych i punktów wietlnych;
c) zawiadomienia Zarz dcy lub odpowiedniego pogotowia technicznego (numery
kontaktowe w za czniku nr 6 do regulaminu, na tablicach og osze i na stronie
internetowej Zarz dcy – www.projektant.rzeszow.pl zak adka KONTAKT) o przyczynach
mog cych spowodowa powstanie po aru, a w szczególno ci, gdy:
- zostanie stwierdzone uszkodzenie lub nieprawid owe funkcjonowanie urz dze
technicznych lub instalacji
- zostanie stwierdzone ulatnianie si gazu. W tym przypadku nale y natychmiast
zamkn zawory w lokalu oraz przy gazomierzu.
2. W budynkach i na przyleg ych do nich terenach nie wolno dokonywa czynno ci, które mog
spowodowa powstanie lub rozprzestrzenianie si po aru lub utrudnia przeprowadzenie akcji
ratunkowej, a w szczególno ci zabrania si :
a) przechowywania materia ów atwopalnych, jak: paliwa, rozpuszczalniki, lakiery, butle
z gazem, rodki ce;
b) stosowania materia ów atwopalnych takich jak benzyna, rozpuszczalnik niezgodnie
z ich przeznaczeniem;
c) przetrzymywania pojazdów i urz dze technicznych z paliwem w zbiornikach
(motocykli, skuterów, kosiarek itp.) w pomieszczeniach na ten cel nie przeznaczonych np.
w lokalach, na klatkach schodowych, piwnicach;
d) palenia papierosów i u ywania otwartego ognia na klatkach schodowych i w
piwnicach, tarasach, balkonach, loggiach;
e) zastawiania klatek schodowych i korytarzy piwnicznych, w szczególno ci meblami,
opakowaniami, wózkami dzieci cymi lub innymi przedmiotami utrudniaj cymi swobodne
poruszanie si w czasie ewakuacji;
f) blokowania drzwi ewakuacyjnych na klatkach schodowych;
g) zastawiania doj do czynnych tablic rozdzielczych wy czników, prze czników itp.
urz dze elektrycznych oraz gazomierzy;
h) dokonywania wszelkiego rodzaju przeróbek i remontów urz dze oraz instalacji, a w
szczególno ci elektrycznych i gazowych, bez zgody Zarz dcy;
i) dokonywania napraw, przeróbek lub manipulowania przy urz dzeniach znajduj cych
si w cz ciach wspólnych budynku;
j) korzystania z uszkodzonych instalacji, urz dze elektrycznych i gazowych;
k) pozostawiania bez dozoru w czonych do sieci elektrycznej urz dze ;
l)
ywania d wigu osobowego do ewakuacji.
3. W razie po aru bez wzgl du na rozmiar nale y:
a) zachowa spokój;
b) zaalarmowa Stra Po arn (tel. 998);
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c) zawiadomi policj (tel. 997) i Zarz dc (Wykaz numerów kontaktowych zawiera
za cznik nr 6 do regulaminu);
d) przyst pi do akcji ratowniczej, podporz dkowuj c si w tym zakresie zarz dzeniom
kieruj cego akcj ratownicz .
4. Kosztami z tytu u:
a) strat wynik ych na skutek spowodowania po aru lub manipulacj przy urz dzeniach,
obci ony zostanie u ytkownik, który je spowodowa ;
b) usuni cia przedmiotów zalegaj cych na klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych
i w innych pomieszczeniach wspólnego u ytku obci eni zostan u ytkownicy, których
przedmioty usuni to.
VII.

PRZEPISY W ZAKRESIE PRAC MODERNIZACYJNYCH I REMONTOWYCH
1.

Wewn trz lokali

1.1. Przeróbki zwi zane z demonta em cian dzia owych lub zmian ich usytuowania wymagaj
zg oszenia Zarz dcy.
1.2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej od strony zewn trznej jest dozwolone z zachowaniem
dotychczasowej stosowanej kolorystyki oraz ci
ci architektonicznej budynku ;
1.3. Niedozwolone jest wykonywanie pod cze do instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej,
centralnego ogrzewania przebiegaj cej w pomieszczeniach wspólnych budynku
w szczególno ci zak adanie gniazd poboru pr du elektrycznego na u ytek w asny oraz
instalowanie urz dze zasilanych pr dem elektrycznym lub gazem.
1.4. Niedopuszczalne jest przerabianie instalacji w szczególno ci: gazowej, elektrycznej,
centralnego ogrzewania oraz wykonywania prac budowlanych naruszaj cych konstrukcj
budynku bez pisemnej zgody Zarz dcy.
1.5. Zabrania si samowolnego montowania urz dze powoduj cych zak ócenia w odbiorze
programu w szczególno ci radiowego, telewizyjnego, telefonicznego.
2.

Na cz ciach wspólnych

2.1. Zabudowa loggii albo balkonu, okratowanie okien, monta rolet zewn trznych, markiz
i zadasze mog by dokonywane za pisemn zgod Zarz dcy.
2.2. Monta reklam, szyldów reklamowych lub innych og osze po zewn trznej stronie balustrady
balkonowej, cz ciach wspólnych nieruchomo ci dopuszczalne jest wy cznie po uzyskaniu
pisemnego zezwolenia Zarz dcy.
2.3. Monta anten (TV, SAT, CB, internetowych itp.) na dachach i elewacjach budynków, a tak e
rozprowadzanie przewodów po cz ciach wspólnych budynku dopuszczalne jest wy cznie po
uzyskaniu pisemnego zezwolenia Zarz dcy. W przypadku niedostosowania si do
powy szego, Zarz dca na koszt u ytkownika, przywróci w ciwy stan techniczny.
2.4. Monta klimatyzatorów dopuszczalny jest wy cznie po uzyskaniu zgody Zarz dcy.
Warunkiem uzyskania zgody jest zastosowanie si do wytycznych zawartych w „Regulaminie
okre laj cym zasady wyra ania zgody na monta klimatyzatorów” zatwierdzonym Uchwa
Rady Nadzorczej nr 8/2014 z dnia 04.06.2014 roku oraz aneksów do regulaminu, znajduj cy
si w siedzibie lub na stronie internetowej Zarz dcy – za cznik nr 5 do regulaminu.
2.5. ytkownicy korzystaj cy z cz ci wspólnych nieruchomo ci zobligowani s do dbania o stan
techniczny i estetyk zamontowanych na niej elementów.
2.6. ytkownicy zabudowuj cy w jakikolwiek sposób cz ci wspólne nieruchomo ci (barierki
balkonowe, balkony, piony itp.) zobowi zani s do ich demonta u na pierwsze wezwanie
Spó dzielni;
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VIII.

PRZEPISY W ZAKRESIE OBOWI ZKÓW ZARZ DCY
1. Zarz dca zobowi zany jest do:
a) dbania o stan techniczny budynków, porz dek i czysto w cz ciach wspólnych
budynków oraz pomieszcze i urz dze wspólnego u ytku;
b) zapewnienia wyposa enia nieruchomo ci w sprz t przeciwpo arowy, o ile stosowne
przepisy tego wymagaj ;
c) oznaczenia budynków poprzez umieszczenie na nich numerów administracyjnych;
d) zapewnienia u ytkownikom bezpiecznego doj cia do poszczególnych budynków,
szczególnie w okresie zimowym;
e) zapewnienia o wietlenia klatek schodowych, korytarzy, pomieszcze przeznaczonych
do wspólnego u ytku oraz terenów zewn trznych;
f) dokonywania dezynfekcji i deratyzacji w cz ciach wspólnych, w przypadku
zaistnia ych konieczno ci.
2. Zarz dca zobowi zany jest poinformowa u ytkowników, przez umieszczenie na tablicy
og osze lub w innym widocznym miejscu o terminach bie cych wydarze zwi zanych
z utrzymaniem nieruchomo ci w szczególno ci o spotkaniach z mieszka cami, przegl dach
budynków, kontrolach i remontach.
3. Zarz dca nie ponosi adnej odpowiedzialno ci za utrat b
uszkodzenie jakichkolwiek
przedmiotów pozostawionych w cz ciach wspólnych.

IX.

PRZEPISY KO COWE

1. Zaleca si ubezpieczenie lokalu, pomieszcze przynale nych, pomocniczych i gara y przed
skutkami zdarze losowych.
2. Osoby posiadaj ce tytu prawny do lokalu odpowiadaj równie maj tkowo za wszystkie
szkody wyrz dzone innym mieszka com na skutek zaniedba osób wspólnie zamieszka ych
oraz najemców ich lokali.
3.
ytkownicy s zobowi zani do naprawienia na w asny koszt wszelkich szkód powsta ych na
terenie nieruchomo ci z ich winy lub osób przebywaj cych na terenie nieruchomo ci za ich
zgod , a w przypadku naprawienia takiej szkody na zlecenie Zarz dcy, pokrycia kosztów
usuni cia tej szkody na pierwsze wezwanie.
4. Za szkody wyrz dzone przez osoby ma oletnie odpowiedzialno materialn ponosz rodzice
lub opiekunowie na podstawie art. 427 Kodeksu cywilnego.
5. W stosunku do u ytkowników lokali nie przestrzegaj cych postanowie niniejszego
regulaminu Zarz dca mo e stosowa upomnienia lub ostrze enia.
6. W razie uporczywego przekraczania postanowie regulaminu Zarz dca mo e kierowa
wnioski o ukaranie do w ciwego organu administracji pa stwowej, organów cigania lub
skorzysta z innych uprawnie przewidzianych przepisami prawa.
7. Informacje dodatkowe:
Zasoby obs ugiwane s przez Zespó Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:
7.1. Biuro Obs ugi przy ul. Odrzyko ska 4 w Rzeszowie
budynki przy ul. D ugosza 6, Szopena 25A, Strzy owska, Dukielska, Kro nie ska,
Ko cielna, Krynicka, w. Jana z Dukli, Nowos decka, Leska, Biecka, Baligrodzka,
Iwonicka, Odrzyko ska, migrodzka, Brzozowska, Korczy ska, Dynowska, Soli ska
Tel. 17/717-50-02, email: zgzm@projektant.rzeszow.pl
7.2. Biuro Obs ugi przy ul. Krajobrazowej 4/5L w Rzeszowie
budynki przy ul. Krajobrazowej, Widokowej, Plenerowej, Strzelniczej, Wyspia skiego
Tel. 17/717-50-01, email: admkrajobrazowa@projektant.rzeszow.pl
7.3. Biuro Obs ugi przy ul. Rymanowskiej 17/1L w Rzeszowie
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budynki przy ul. D browskiego 31A, Podkarpackiej 21A, Rymanowskiej, Bieszczadzkiej
Tel. 17/717-62-37, email: admrymanowska@projektant.rzeszow.pl

X. PODSTAWA PRAWNA REGULAMINU
1. Ustawa z dnia 16 wrze nia 1982 r. Prawo spó dzielcze (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz 1560
z pó niejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó dzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz
845 z pó niejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118
z pó niejszymi zmianami).
4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z pó niejszymi
zmianami).
5. Statut Spó dzielni Mieszkaniowej.
6. Uchwa y Rady Miasta Rzeszowa.
7. Regulaminy obowi zuj ce w Spó dzielni:
7.1. „Regulamin okre laj cy zasady korzystania z miejsc postojowych w gara u
wielostanowiskowym i wnoszenie op at z tego tytu u w zasobach zarz dzanych przez SM
Projektant w Rzeszowie” - Uchwa a Rady Nadzorczej nr 1/2017 z dnia 18.01.2017 roku –
za cznik nr 1.
7.2. Instrukcja u ytkowania d wigów osobowych – za cznik nr 2.
7.3. Wyci g z ustawy o ochronie zwierz t z dnia 21 sierpnia 1997 roku – za cznik nr 3.
7.4. „Regulamin monitoringu budynku, nieruchomo ci wraz z otoczeniem obowi zuj cy w
zasobach SM „Projektant” w Rzeszowie” - Uchwa a Rady Nadzorczej nr 32/II/2013
z dnia 18.12.2013 roku – za cznik nr 4.
7.5. „Regulamin okre laj cy zasady wyra ania zgody na monta klimatyzatorów” - Uchwa a
Rady Nadzorczej nr 8/2014 z dnia 04.06.2014 roku wraz z aneksami do regulaminu-–
za cznik nr 5.
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