
REGULAMIN Nr 2 
używania lokali oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców  

Spółdzielni Mieszkaniowej "WERONIKA" 
(tekst jednolity po zmianach 26.09.2019 r.) 

 
Rozdział I. Podstawa prawna i postanowienia ogólne 

 
§ 1 

Niniejszy Regulamin oparty jest na przepisach: 
- Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1285) 
- Statutu SM "WERONIKA" wprowadzonego Uchwałą nr 8/2018 z 21.06.2018 r. Walnego 

Zgromadzenia Członków (tekst jednolity) wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego poz. 
0000034005 postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 01 sierpnia 2018 r. 
Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/21535/18/583  – zwanego dalej Statutem,  

 
§ 2 

Budynki i budowle oraz ich otoczenie są własnością wszystkich członków. W interesie samych 
członków leży dbałość o ich stan techniczny. 

§ 3 
1. Postanowienia Regulaminu mają na celu ochronę lokalu spółdzielczego, zachowanie 

bezpieczeństwa, utrzymanie higieny i estetyki budynków, budowli i ich otoczenia, oraz 
zapewnienia warunków współżycia mieszkańców. 

2. Użytkownicy lokali są odpowiedzialni materialnie w zakresie postanowień niniejszego 
regulaminu za wszelkie wyrządzone szkody, również przez osoby czasowo przebywające i 
nieletnie dzieci oraz hodowane zwierzęta domowe. 

3. Przepisy regulaminu określają: 
- obowiązki użytkowników lokali dotyczące zachowania bezpieczeństwa utrzymania higieny 

estetyki budynków, budowli, oraz ich otoczenia, 
- zasady eksploatacji pomieszczeń wspólnych, 
- obowiązki użytkowników w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 
- zasady współżycia i wzajemnej tolerancji mieszkańców, 
- zasady właściwej ewidencji mieszkańców, 
- zasady wynajmu lokali. 

 
Rozdział II. Szczegółowe obowiązki i zasady postępowania obowiązujące wszystkich 

mieszkańców. 
§ 4 

1. Dla zachowania bezpieczeństwa, utrzymania higieny i estetyki budynków, budowli oraz ich 
otoczenia zabrania się:  
1.1 Wyrzucania przez okno i balkony śmieci, niedopałków papierosów bądź wylewania 

wody lub innych płynów.  
1.2 Wykładania pożywienia dla ptactwa na parapetach okien za wyjątkiem specjalnie 

urządzonych karmników a także dokarmiania bezdomnych zwierząt w 
pomieszczeniach piwnicznych; 

1.3 Wyrzucanie odpadków do pomieszczeń i miejsc do tego celu nie przeznaczonych 
1.4 Wyrzucania odpadów z ogródków przydomowych do śmietników osiedlowych za 

wyjątkiem zgromadzonych w specjalnych workach foliowych pobranych ze Spółdzielni; 
1.5 Wyrzucania szkła, butelek do innych pojemników niż specjalnie do tego celu 

wystawionych 
1.6 Składowania gruzu, odpadów pobudowlanych, części mebli, innych elementów 

drewnianych i metalowych w okolice śmietników za wyjątkiem zgromadzonych w 
specjalnych kontenerach zamówionych do tego celu; 

1.7 Wrzucanie do muszli klozetowych szmat, śmieci, odpadków żywnościowych itp. 
1.8 Trzepania dywanów, chodników i innych elementów wyposażenia mieszkań (np. 

kołder, poszew itp.) w miejscach na ten cel nie przeznaczonych. 
1.9 Rozpalania ognisk na terenie osiedla oraz grillowania, smażenia, wędzenia itp. na 

balkonach. 
1.10 Instalowania anten TV oraz CB na dachach budynków oraz konstrukcjach 

balkonowych bez pisemnej zgody Spółdzielni. 
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1.11 Instalowania skrzynek na kwiaty na balkonach i oknach w sposób zagrażający 
bezpieczeństwu przechodniów i mieszkańców lokali położonych poniżej. 

1.12 Wyrządzania szkody lub nieporządku w obrębie lokali mieszkalnych, użytkowych 
pomieszczeń ogólnego użytku oraz w terenie wokół budynku. 

1.13 Hodowli zwierząt i ptactwa na terenie domu i obejścia przydomowego niezgodnie z 
ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego. 

1.14 Napraw pojazdów mechanicznych i samochodowych powodujących zanieczyszczanie 
środowiska na drogach i parkingach wewnątrz osiedlowych. 

1.15 Zmiany instalacji gazowej, c.o., wod-kan. i elektrycznej bez pisemnej zgody 
Spółdzielni. 

1.16 Instalowania reklamowych szyldów nad wejściami do budynków i na elewacjach bez 
pisemnej zgody Spółdzielni. 

1.17 Zmian w konstrukcji i kolorystyce elementów zewnętrznych mieszkań. 
1.18 Korzystania z urządzeń dźwigowych w sposób niezgodny z instrukcją eksploatacji. 
1.19 Wywieszania prania na balkonach powyżej wysokości balustrady oraz wystawiania 

suszarek z praniem do ogródków przydomowych. 
1.20 Podłączania elektronarzędzi i innych urządzeń elektrycznych (w szczególności AGD) w 

piwnicach za wyjątkiem podłączenia instalacji do licznika energii elektrycznej 
obsługującej dany lokal mieszkalny, co wymaga pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni 
zawierającej warunki techniczne tego podłączenia. 

1.21 Używania elektronarzędzi w godzinach od 2000 do 700. 
2. W celu utrzymania właściwego ładu i porządku zobowiązuje się wszystkich mieszkańców do: 

2.1 Natychmiastowego zgłaszania Spółdzielni wszelkich zauważonych awarii i usterek w 
budynku jak i otoczeniu. 

2.2 Reagowania na niewłaściwe zachowania prowadzące do zniszczeń i dewastacji. 
Ujawniania celowych dewastacji wspólnego spółdzielczego majątku, co wpłynie na 
obniżenie kosztów eksploatacji. 

2.3 Zgłaszania faktów wystąpienia robactwa i insektów oraz kolektywnego i aktywnego 
uczestniczenia w ich zwalczaniu.      

2.4 Utrzymanie w czystości własnych lokali, klatek schodowych, korytarzy piwnicznych 
budynków nie objętych sprzątaniem przez Spółdzielnię zgodnie z warunkami 
sanitarno-higienicznymi. 

2.5 Bezzwłocznego i bezpośredniego zgłaszania właściwym służbom przypadków 
występującego zagrożenia pożarowego, bezpieczeństwa w otoczeniu lub rażącego 
naruszenia porządku domowego w budynkach;  

2.6 Zbierania odchodów wyprowadzanych zwierząt. 
3 Użytkownicy ogródków przydomowych zobowiązani są do utrzymania ich w ogólnym 

stanie zapewniającym właściwą estetykę otoczenia. W przeciwnym razie likwidowane będą 
przez Spółdzielnię na koszt użytkownika. 

§ 5 
Zasady eksploatacji pomieszczeń wspólnych 
1. Z pomieszczeń wspólnych może korzystać każdy lokator budynku na równych prawach w 

kolejności ustalonej z innymi lokatorami. 
2. Po wykorzystaniu pomieszczenie należy uprzątnąć i zabezpieczyć poprzez właściwe 

zamknięcie. 
3. Indywidualne korzystanie z pomieszczeń wspólnych, lub przez kilku użytkowników jest 

możliwe za zgodą większości lokatorów z danej klatki schodowej, a jeśli w pomieszczeniu jest 
zamontowany grzejnik centralnego ogrzewania, to na warunkach umowy zawartej z Zarządem 
Spółdzielni. 

4. Zabrania się suszenia bielizny w klatkach schodowych, suszenie jej na balkonach nie może 
powodować szkody na niższych kondygnacjach. 

5. Zabrania się urządzania z pomieszczeń wspólnego użytku klubów i miejsc spotkań dla dzieci i 
młodzieży.  

§ 6 
Dla zachowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ograniczenia zagrożenia zabrania się: 
1. Przechowywania materiałów pędnych i łatwopalnych oraz motocykli i motorowerów w 

piwnicach, suszarniach, wózkowniach, korytarzach, gankach piwnicznych itp. 
2. Zastawiania przejść meblami, opakowaniami, wózkami lub innymi rzeczami utrudniającymi 

swobodne poruszanie się w wypadku pożaru. 
3. Palenia tytoniu i używania otwartego ognia w piwnicach, na balkonach, pomieszczeniach 
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wspólnego użytkowania, ciągach komunikacyjnych. 
4. Parkowania samochodów poza wyznaczonymi miejscami postojowymi w strefach ruchu na 

terenie Spółdzielni i przyległych ulicach. 
5. Pozostawiania na kuchenkach gazowych lub elektrycznych garnków z gotowanymi potrawami 

bez opieki lub w trakcie snu co może doprowadzić do zadymienia budynku i stwarza 
bezpośrednie zagrożenie pożarowe. 

§ 7 
Właściwe zasady współżycia i wzajemnej tolerancji zobowiązują do: 
1. Udostępnienia w wypadku zagrożenia życia, zdrowia lub mienia lokatorów aparatu 

telefonicznego, pojazdu samochodowego. 
2. Przestrzegania ciszy nocnej w domu i na osiedlu w godzinach od 2200 do 600, w tym 

zaprzestania prac wywołujących istotną uciążliwość np. używanie elektronarzędzi, trzepanie 
itp. w godzinach od 2000 do 700. 

3. Powiadomienia o każdym wypadku choroby zakaźnej lub jej podejrzeniu administrację oraz 
stację sanitarno - epidemiologiczną.  

4. Właściwego reagowania na słuszne uwagi zgłaszane przez współmieszkańców budynków. 
 

§ 8 
Zasady właściwej ewidencji mieszkańców. 
1. Zamiar zameldowania na pobyt stały jak i czasowy składa się w Urzędzie Miasta Tychy w 

trybie zgodnym z odrębnymi przepisami. 
2. Zobowiązuje się osoby posiadające prawo do lokalu do zgłaszania do Biura Spółdzielni 

każdorazowo zmian w ilości osób zamieszkałych poprzez złożenie właściwego oświadczenia 
osobiście, e-mail lub faxem. 

§ 9 
1. Zgoda Zarządu Spółdzielni na wynajęcie lub oddanie w bezpłatne użytkowanie całości lokalu 

lub jego części nie jest wymagana za wyjątkiem przeznaczenia całości lokalu lub jego części 
na cele niemieszkalne.  

2. Najemcę lub bezpłatnie użytkującego obowiązuje przestrzeganie statutu i wszystkich 
Regulaminów Spółdzielni i fakt ten winien być zastrzeżony w umowie najmu bądź bezpłatnego 
użytkowania. 

3. Wynajęcie lub oddanie w bezpłatne użytkowanie całości lub części lokalu użytkowego jak 
również wprowadzenie wspólnika/ów/ z rozszerzeniem /lub bez/ zakresu działalności jest 
dopuszczalne po uzyskaniu zgody Zarządu Spółdzielni, na warunkach określonych przez 
Zarząd. 

 
Rozdział III. Postanowienia końcowe 

§ 10 
W stosunku do użytkowników mieszkań nie przestrzegających postanowień niniejszego 
regulaminu Zarząd Spółdzielni może stosować odpowiednie sankcje, a w szczególnych 
przypadkach kierować sprawy na drogę postępowania sądowego.  
 

§ 11 
1. Uwagi, życzenia i zażalenia członków oraz mieszkańców osiedla odnośnie pracy administracji 

i nieprzestrzegania niniejszego regulaminu przez mieszkańców powinny być wpisywane do 
Rejestru zgłoszeń ogólnych. 

2. Uwagi, życzenia i zażalenia są rozpatrywane przez Zarząd Spółdzielni i Radę Nadzorczą, a 
zainteresowany powinien być zawiadomiony o sposobie załatwienia. 

 
§ 12 

Regulamin niniejszy zatwierdzony został Uchwałą nr 17/95 Rady Nadzorczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej "WERONIKA" w Tychach w dniu 1995.09.08. z mocą obowiązującą 
od 1.10.1995 r. zaś zmiany do niego Uchwałą nr 11/2015 z 27.10.2015 r., Uchwałą nr 14/2018 
z 25.10.2018 r. oraz Uchwałą nr 8/2019 z 26.09.2019 r. i obowiązują z dniem podjęcia. 

 
Za RADĘ  NADZORCZĄ 

Spółdzielni Mieszkaniowej „WERONIKA" 
 

Podpisy  

 


