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W Y C I Ą G 
Z REGULAMINU PORZĄDKU DOMOWEGO 

I. Przepisy ogólne. 

Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę budynków komunalnych, ochronę 
bezpieczeństwa, higieny i estetyki budynków i ich otoczenia oraz zapewnienia warunków 
zgodnego współżycia mieszkańców. 

I L Przepisy porządkowe obowiązujące na terenie nieruchomości. 

1. Osoby przebywające na terenie nieruchomości obowiązane są do zapewnienia ciszy 
szczególnie w godzinach nocnych tj. od 22*̂*̂  do 6'̂ '̂  
2. Niec2:ystości pochodzące z gospodarstw domowych należy wrzucać do zbiorników 
specjalnie do tego celu przeznaczonych w taki sposób, by nie zanieczyszczać otoczenia 
zbiorników. 
3. Wykonywanie przez najemców czynności mogących spowodować uszkodzenie podłogi lub 
posadzki na klatce schodowej jest niedopuszczalne. 
4. Niedopuszczalne jest przez najemców wykonywanie czynności mogących spowodować 
zanieczyszczenia miejsc służących do wspólnego użytku (klatek schodowych, podwórza). 
5. Instalowanie na dachach anten telewizyjnych jest dozwolone za zgodą zarządcy budynku. 
W przypadku uszkodzenia dachu w czasie instalowania anteny, koszty naprawy obciążają 
najemcę lokalu. 
6. Prowadzenie hodowli zwierząt futerkowych w domach mieszkalnych i ich otoczeniu jest 
niedozwolone. Zarządca domu może w wyjątkowych przypadkach za zgodą pozostałych 
lokatorów zezwolić na prowadzenie hodowli drobiu, królików bądź gołębi na terenie 
nieruchomości (poza lokalem) o ile do prowadzenia tej hodowli istnieją na terenie danej 
nieruchomości odpowiednie warunki, a prowadzenie jej nie zagraża czystości, zdrowiu 
najemców i nie zakłóca ich spokoju. 
7. W domach mieszkalnych dozwolone jest posiadanie psów i kotów, o ile ilość tych zwierząt 
nie powoduje zagrożenia zdrowia i życia najemców, ani nie zakłóca ich spokoju. Posiadacze 
psów i kotów obowiązani są do przestrzegania przepisów sanitamo-porządkowych. Poza 
terenem lokalu, psy powinny byś wyprowadzane w kagańcu lub na smyczy. Właściciel psa 
powinien posiadać aktualną rejestrację i dowód szczepienia. 
8. Nie jest dozwolone przechowywanie na balkonach przedmiotów oszperających wygląd 
domu. 
9. Nie jest dopuszczalne umieszczanie przez najemców w miejscach wspólnego użytkowania 
(bramach, klatkach schodowych, podwórzach itp.) żadnych przedmiotów. 
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10. Parkowanie na terenie nieruchomości pojazdów motocyklowych i samochodowych jest 
dozwolone tylko w miejscach nie uciążliwych dla mieszkańców budynku. 
11. Skrzynki na kwiaty, doniczki umieszczone na parapetach okien i balkonach powinny być 
należycie zabezpieczone przed wypadnięciem. 
12. Zabronione jest podłączanie się do instalacji elektrycznej wspólnej w budynku. 
13. Przy korzystaniu z piwnic i strychów najemca jest zobowiązany przestrzegać przepisów 
obowi^ jących w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W szczególności niedozwolone jest 
przechowywanie w piwnicach, komórkach materiałów wybuchowych, cuchnących i 
łatwopalnych oraz używanie otwartego ognia. 
14. Najemcy nie mogą przechowywać w korytarzach piwnicznych jakichkolwiek 
przedmiotów. Lokator, któremu przewieziono opał obowiązany jest natychmiast po zniesieniu 
go do piwiucy oczyścić miejsca, które zostały zanieczyszczone. 
15. Dostęp do urządzeń technicznych znajdujących się w piwnicach przynależnych do lokali 
(np. wodomierze, główne zawory wodociągowe itp.) winien być umożliwiony przez najemcę 
osobie upoważnionej lub pracownikom zakładów wodociągowych (gazowni itp.) 

III . Ochrona przeciwpożarowa. 

W razie wybuchu pożaru należy natychmiast zawiadomić straż pożarną lub najbliższy 
Komisariat Policji. 

Telefony: 
-Straż pożarna 76-19-488 lub 998 
-Policja 76-19-402 lub 997 

Na strychach domów i w piwnicach nie wolno przechowywać materiałów 
łatwopalnych. Korytarzy i przejść na strychach oraz korytarz piwnicznych nie wolno zagracać 
i zastawiać meblami, opakowaniami, wózkami dziecinnymi lub innymi przedmiotami 
utrudniającymi swobodne poruszanie się, niezbędne w wypadku pożaru. 
W pomieszczeniach wspólnego użytku nie wolno przechowywać substancji żrących, 
cuchnących i łatwopalnych. 

IV. Przepisy końcowe. 

1. W stosunku do osób, które wykraczają w sposób rażący lub uporczywy przeciwko 
porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, wynajmujący ma 
prawo zastosowania pisemnego upomnienia. 
2. W przypadku nie zastosowania się do pisemnych zaleceń wynajmującemu przysługuje 
prawo wypowiedzenia umowy najmu. 


