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REGULAMIN  PORZĄDKU  DOMOWEGO 
uchwalony na podstawie § 118 pkt. 7 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki 

obowiązujący w zasobach Spółdzielni. 
 
Postanowienie ogólne 
 

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

2. Osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu ponosi odpowiedzialność za zachowanie osób, 
którym oddała swój lokal do używania, zarówno domowników, jak i innych osób 
korzystających z jego lokalu za jego wiedzą. Osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu ponosi 
również odpowiedzialność za przestrzegane przez te osoby niniejszego regulaminu. 

3. Osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu zobowiązana jest powiadomić Zarząd Spółdzielni 
o wszelkich istotnych zmianach dotyczących jego lokalu,  w szczególności o zmianach liczby 
osób zamieszkałych lub uprawnionych do korzystania z lokalu oraz o pracach remontowych 
w lokalu wymagających zgody Zarządu Spółdzielni. 

 
Obowiązki mieszkańców 
 

1. Mieszkańcy są zobowiązani dbać o budynek i jego otoczenie oraz chronić je przed 
dewastacją. 

2. W przypadku jakichkolwiek awarii lub nagłych wypadków należy zgłosić je natychmiast 
administracji Spółdzielni, a w razie potrzeby zawiadomić również odpowiednie służby takie 
jak straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja, pogotowie gazowe itp. 

3. Użytkownik lokalu obowiązany jest zezwolić na wstęp do lokalu służbom Spółdzielni ilekroć 
jest to niezbędne do przeprowadzenia badań okresowych instalacji, usunięcia awarii, 
odczytów liczników mediów itp. 

4. Mieszkaniec  / użytkownik lokalu jest zobowiązany do naprawienia na własny koszt wszelkich 
szkód powstałych na terenie posesji z jego winy. 

5. Mieszkaniec jest zobowiązany do utrzymania zamieszkiwanego przez siebie lokalu oraz 
innych pomieszczeń przez siebie użytkowanych w należytym stanie technicznym 
i sanitarnym. 

 
Przepisy porządkowe 
 

1. Wszyscy mieszkańcy / użytkownicy lokali oprócz dbałości o posesję zobowiązani są do 
niezakłócania spokoju innych mieszkańców. 

2. Cisza nocna obowiązuje w budynku w godz. 22.00-6.00. W godzinach tych należy ściszyć 
odbiorniki radiowe i telewizyjne, zaprzestać głośnej gry na instrumentach, głośnego śpiewu 
itp. Prace remontowe w lokalach mogą być wykonywane w godzinach od 8:00 do 20:00. 

3. W budynkach wyposażonych w pralnie, suszarnie, schowki gospodarcze, komórki mieszkańcy 
zobowiązani są użytkować te pomieszczenia zgodnie z ich przeznaczeniem. 

4. Trzepanie dywanów może odbywać się w miejscu do tego przeznaczonym w godz. 9.00 – 
20.00 (z wyjątkiem niedziel i świąt). 

5. Trzepanie chodników, pościeli, itp. w oknach lub na balkonach i klatkach schodowych jest 
zabronione. 

6. Posiadanie psów i kotów jest dozwolone o ile ich ilość nie powoduje zagrożenia dla zdrowia 
i życia mieszkańców oraz nie zakłóca spokoju. 

7. Posiadacze psów i kotów obowiązani są do: 
a) przestrzegania przepisów sanitarno-porządkowych, w tym ciszy nocnej, 
b) wyprowadzania psów w kagańcu lub na smyczy, 
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c) niedopuszczania do zanieczyszczenia przez zwierzęta klatek schodowych, wind 
korytarzy, piwnic, strychów itp., a w przypadku powstałego zanieczyszczenia do jego 
natychmiastowego usunięcia, 

d) zgłoszenia psa do rejestracji i uiszczenia należytych opłat oraz poddawania 
przymusowemu szczepieniu przeciw wściekliźnie. 

 
8. Balkony powinny być utrzymane w czystości, a skrzynki na kwiaty i donice umieszczane na 

balkonach winny być umocowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo. 
9. Piwnice należy utrzymać w czystości i porządku, a korzystając z nich należy przestrzegać 

przepisów przeciwpożarowych. 
10. Ciągów komunikacyjnych (korytarzy, schodów i klatek schodowych) nie wolno zastawiać 

żadnymi przedmiotami, a jeśliby fakt taki miał miejsce z powodu konieczności 
przeprowadzenia prac remontowych w lokalu, przedmioty te należy usunąć bezzwłocznie po 
ich zakończeniu. 

11. Dzieci powinny bawić się w miejscach do tego przeznaczonych. 
12. Zabrania się zanieczyszczać wspólne części budynku i posesję, niszczyć ściany poprzez ich 

uszkadzanie i rysowanie, wylewanie i wyrzucanie zanieczyszczeń przez okna i balkony. 
Za szkody wyrządzono na terenie posesji przez dzieci odpowiadają ich rodzice i opiekunowie.  

13. Parkowanie samochodów jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. 
Parkowanie nie powinno utrudniać komunikacji, zagrażać bezpieczeństwu ani zakłócać 
spokoju mieszkańców. Parkujące samochody nie mogą zanieczyszczać środowiska. 

14. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych w miejscu ich parkowania na terenie osiedla. 
15. W budynkach, w których zainstalowano domofon prosi się o nie otwieranie drzwi klatek 

schodowych domofonem osobom nieznanym, w tym także domokrążcom i osobom 
oferującym usługi – ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców. 

16.  Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych i spożywania alkoholu na klatkach schodowych  
i we wszelkich pomieszczeniach oraz w miejscach stanowiących część wspólną budynku. 

17. Zabrania się grillowania na terenie części wspólnej nieruchomości jak również   na balkonach 
i tarasach przynależnych do lokali. 

18. Zabrania się przechowywania rowerów na klatkach schodowych oraz na korytarzach 
i w holach parteru budynków. 

19. Zobowiązuje się wszystkich użytkowników lokali do selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych wg zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Miejskiej Kraków – zgodnie z aktualną uchwałą Rady Miasta Krakowa. 

 
Zarząd Spółdzielni zwraca się do wszystkich mieszkańców o przestrzeganie niniejszego 
regulaminu. 
 
 
 
Niniejszy regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 
22.11.2018 roku uchwałą  nr 3/11/2018. 
 
Traci moc Regulamin porządku domowego uchwalony dnia 18.10.2012roku i aneksowany w dniu 
24.04.2013 roku. 
 
 


