REGULAMIN
PORZADKU DOMOWEGO
w budynkach mieszkalnych Sp6ldzielni Mieszkaniowej ,,Teofil6w" w tr odzi

L

Podstawp prawna
Statqt Sp6ldzielni lylieszkaniowej,,Teofil6w.

1.
2. Uchr.yala Nr LXIX./1770/18 Rady Miejskiej w Lodzi z
Reg{laminu ttrzynaania czysto6ci

i

dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia
porz4dku na terenie Miasta Lodzi (Dz. Urz. Wojew6dztwa N-odzkiego

poz. p308),

II.

Obowi4lki administracji osiedla

s1.
$s.
Administracja cjsiedla zobowi4zana jest do W zakresie porz4dku domowego osoby przebywajqce na terenie
zapewnienia porl4dku i czysto6ci w budynkach nieruchomoS,ci powinny stosowa6 sig w szczeg6lnoSci do
oraznaterenie adfninistrowanej
$

nieruchomo5ci.

2.

Do obowi4zk6w Administracji w

nastgpuj4cych zasad:

a)

szczeg6lnosci

nale?y:

b)

a) utrzymanie pqrz4dku

i czystoSci:
pomieszc4eri oraz urzydzeA budynk6w

sluZ4cych

do wsp6lnego

W godzinach od 2200 do 600 obowi4zuje na terenie
nieruchomoSci cisza nocna,
nieczystoSci i odpadki nale?y wrzucadjedynie do pojemnik6w
na Smieci lub zsyp6w nie zanieczyszczajqc przy tym ich
otoczenia. Mieszkaricy s4 zobowi4zani do selektywnej zbi6rki
z obowi4zuj4cymi przepisami, Zabrania sig
gromadzil w czgdciach wsp6lnych budynk6w oraz wyrzucal
do zsyp6w odpady twarde takie jak meble i ich elemenfy,
odpady budowlane, butelki, zlom itp. Mieszkaricy zamieszl<ali
na partene budynk6w wysokich korzystaj4 ze zsypu na
pierwszym pigtrze,
trzepanie d1.wan6w, kocy itp. winno odby,vad sigvr,yL4czniena
odpad6w zgodnie

uzy.tku

mieszkariQ6w,

terenu nigruchomoSci, ltoprzez usuwanie
zanieczys4czert, Sniegu, lodu, blota, a

b)
c)

przez cal4 dobg nie zal<lacac spokoju mieszkafcom hatrasem.

takze dlislto$ci.
pielggnowaniie zieleni,

wyposazenie terenu w odpowiedni sprzgt c)
jak: kosze {ra 6mieci, trzepaki itp, orM
trzepal<achw godz. od goodo 2000,
niedopuszczetrie do
nadmiernego d) w lokalach rrieszkalnych dozwolone jest posiadanie zwierz4t
gromadzenia odpad6w,
domowych, o ile ich iloSd nie wskazuje na prowadzenie
d) zapewnienie p$wietlenia w pomieszczeniach
hodowli. Posiadacze tych zwierz4t obowi4zani s4 do

e)

og6lnego uZytku (klatki schodowe, kor5rtarze
piwniczne, vyejScia do klertek schodowych
itp'),
dbanie o stap techniczny urz1dzen, czgsci

wsp6lnych pudynk6w i ich otoezenia,
zgodnie z po{'zialem obowi4zk6w pomigdzy
Sp6tdzielni4, a czlonkiem,

D

interweniowanie w razie niewlaSciwego
ogrzewania rlieszkaf (ponizej 18oC) oraz w
przypadku 4warii w dostawach wody,
energii elektrycznej i gazu we wla$ciwych
jednostkach dpstarczaj4cychL w/w media.

e)

D
o\

III. Obowi4zki

D/

pnieszkaric6w osiedla

przestrzegania przepis6w sanitarno porz4dkowych. W
przypadku zanieczyszczenia przez zwierzg klatki schodowej
lub teren6w zewngtrznych obowi4zek posprz4tania nalezy do
jego wla$ciciela. Poza teren mieszkania psy winny byi
wyprowadzane w kagaricu i na smyczy. W pomieszczeniach
og6lnego u|fiku tj, w pralniach, suszarniach oraz kom6rkach i
ko rfiar zach p iwn i c zn yc h tr zy manie zw i eruyt j e st zabron i on e,
parkowanie pojazd6w jest dopuszczalne fylko w miejscach
wyznaazonych, w spos6b umozliwiaj4cy dojazd do posesji
straLy po2arnej, pogotowia rafunkowego, policji, stra|y
miejskiej,
niedopuszczalne jest pozostawienie na terenie nieruchomo6ci
wrak6w poj azd6w mechanicznych,
na klatkach schodowych i balkonach, w piwnicach,
pomieszczeniach zsyp6w oraz windach palenie f54oniu jest

zabronione,

$3.
Mieszkaricy oraz psoby przebytvaj4ce na terenie
nieruchomodci o$owi4zani s4 do zachowania sig
w spos6b nie powoduj4cy uci4Zliwo6ci dla
wsp6lmieszkaric6lv i
zak:locania miru
domowego.

$4.
Mieszkafcy zobgwi4zani s4

lokali

niedopuszczalne jest dokarmianie rwierz4t w obrgbie
parapet6w i ball<on6w oraz w pomieszczeniach og6lnego
u2fiku to jest na klatkach schodowych, w pralniach,
suszarniach oraz korn6rkach i korytarzach piwnicznych,
lokator ma obowi4zek utrzymai w czystoSci posadzkg plyty
balkonowej i balustradg balkonow4 oraz parapety okienne
pr zynaleZne d o m ieszkan ia.

do

uzytkowania

mieszkafnych zgoclnie

przeznaczeniem.

h)

z

ich

Niniejszy regulamin zostal zatwierdzony przez Radg Nadzo rcz4LJchwal4 Nr 22lRN 12019 z dnia 30 maja2019 r.

