
§ l Posianowienia ogólne;

] - Do przestrzegania mniejszego Regulalrjltu oborł,iąza[ są lłłaścicie]e iokali u,chodzapl,chlry skład nieruchonroŚci wsPóLnej- osob,v \ĘIaz zŃlrj zanrieszkałe. Ęerrc,y, p+dnajeacr,lub
-_:,1uzlT1io\Ą'!ic1' iokaii oraz łvsze]kie jnne osob-l, przebyłłajął,. na teliiie nieruchomoścjwspoJnej.

2. Właścicie] iokalu ponosi od,pou.iedz talaość za:
* zachorvanie osób. ldórym oddał sił,oj ]okal do uą,wania - zal.ó.wlo dornorłłrikórł,.jak i im_vch osób korz}.i"Tą.ńrl;;; j;'ill;" uztW*t7Ż - zarow:to don

* przestrzeganre Regulaminu przęzosoby, najemcórł,. podnajemcórv tego lokalu ]ubin:rych uĄ'tkorł:rikót, lokalu or- prr", zapI o szony ch przezeńgości,
+ 

Porviadomj 
??? Zu:r.ulcy o rłynajęciu ]ub wl,dzierzari,leniu ]okalu zewskaza n.i ę5 o s o by a zi .rzirł,.y ffi;;i .,#r1, 

*'' *r.'

* z_qłoszeni e Zarząd.cy fuformacji doĘczącycJr z.mimptzezaaczęn7zi ]oka]u z

illltffi"T,:Łr*""u i odrąrrotnie oraz j]ości osób zamieszkując;,ch 1ub

3' \ĘaŚclciel jokalu jest zoborł,iązanym pou,iariomi ó Zwz$cę o rą,szelkich istotnychzmianac]r dotYczącYch j*go iokalu, a w szczególności o rmiąaągfo w zakresie pra$,arł'łasności' zmianach *oó'u' naJmu lub dzierzarłlr, oftz o z.m.ianach liczb:, osóbzamieszkĄch lub uprav"rrjonych do t"ń"ń", ffi"r'"*' 
uI'dL a 7:mlanj

§ 2. Obon,iązki mieszkańcón:

1' MieszkańcY sązoborł'iąani dbać o budynek i;.go oto.renie oraz chronió go przeddenastacją.

2' w PrąPadku jakiejkoiwiek arł-adi 1ub nasłvch prz],padkoił, należ,..- zgłosió ienaĘchmiasl, do Zarządc)' , a 1^l ,*:" poń:*t.;il"a.oi;";j.^^., oriporr.iedni. ,iifi;, 
Zgloslc JL

talrie jak: staz pozanra, pogotorłie ratĘrkorł-e. policją iip 
]Ąry]leŻ ocPorłłedrue s:

3, a) W P'ZYP.|F. arł,arii vrlru,lfulec; ,;;; ,"o grozące_j wpvolanien szkod], v.łjeruchomości wspólnej lub * iiUr".l *.i.rrtuloi,.i, i uzl,ikor.łl,cfu, właścicie] 1okalu lubPełrroietrrie osobY rePrezentujące jego plawa l* 
- 
,r* najeinca lub dzlerżawca; sąoborł'iązane do natYchmias'o*-'.go -udostępnrenia lo*utu w celri usunięcia pTzyc,7'la au,arij.Jezeli rł4aścicie] 1ub Pełnoleń"e osobl,- ,.p..r.o*r|.e jego nru*u 

'ru 
nieobecne, a]boodnańająudostępnienia lokalu, żurrąaru ma p'aw. wejść do ioka]u w obecnościfułtr<cjonariusza policji 

'ub 
st,azy mrejsliej, 

"*irla*;ilpomocy sfu.aĘ,pożarnej, tŃżeprzyjej udziale,



- c) \i'taŚcicie1'\aienica ]oka]u na 
'uol1u_.. zarzadc1. je-ct oborłiazanr" zezrł.alac na

rł'sięP do ioka]u, ilekroćlesi to cą:...ol.;.uÓ.:ni:r" adzeńakonsenł,acji, remontu a]bo
ffi ffi , *,i:l ;Hffi1;T." il: ifliFj "";TJ 

"*r *;;; ffi ,,* . j eg o cz ę ś ci

4,\'Jeszkłici 5ą zobouiazaru do n;nr:ix1,o
Pou'sraŁ c: ": ieienie por§r-, ;; ;.1,T"1'";'* 

e nż ił'ias:lJ' i-osa u,sze]LicŁ sz];li
'j'::*' 

?*:uo",pokrl,cia 
kor*J,,.--u=,ioiu.:.1;";,, ; rffi#*^|.ffi:"**, 

takiej szl-óo na

.J. 
.Lvlle SZŚanC}' są zobowiązani do utrzymania zamję52tri*anego przez siebie loka]u oraz

ffir#rtr 
e szczeti PTZę. siebi e uą'tkowanych rł naleą.Ę,m stanie iechni c2l,i11 i

7 - D o umieszczenia-zarł,j adomień i innych o głoszeń Zu ządc,s,przezeaczane są tablice informacl,jne na paxteTzeklatki schodowej.

§ 3, Przepis1, porządkor.,,e:

l]}.f,'r'J"-11}'.f},?ff;'J:3:?ffii,:"'ju zobolł,i€ani są do rłzajemnej pomocy i

ŁTr*fi :-?nm,:J;ff *ltr;;"?ż,iŁ:Łli,ffi1_},rychgodzi:rachnienależy
3 Trzepanie dlłt,anorvmoze oclbyrvać się rł,mrejscu do tego pTzeznaczo.t,ym 

.4' Trry-mane * lo_k?': zrł'ierzęta.,1. 
3o9ą_ porłodorła ć zagrożerua Ęcta ao. zdrorł,ia ]udzl

oTaz nie mr]§'
;ń#;."fii:.r,iH,".#,.#":§j;.*|il'_*:fri;o"''*.u, ;;;"^; są zobołrrą.zad do
4a' Nedonv-o1one jest Ptowadzenie o"1",** zsłnerl+t,cirobiu lub gołębi w ]oka]aclr. ipomieszczeuiach do *ń pń;;#-;";]r i na terenie nierucjronrości rłspólnej, ' -
4b. W ]okajach mieszkalnych d.ozrvo]ozlł'ierząt nie rłskaz il, j"l.P:.i.udanie psótł, j kotórą . o i]e liczba n,ch
ży ci a, .*u. J" #Jul]J*:3*ffi: 

lind o u li i -. p o",Ją., r-*r.-" ;;;f.," "'"' ""

{:i i:i1 JiJ'#,?Ti]Y 
P s Y .l'p Io waŁ aneĄ, 

". |:*i*y v ka g an cu 1ub na s my czr,

a) ni eałło cznego,ffi r Jr:H::: ::::: 1*iuńu, 
zo b orł,i ązani; ieo,

b) terĘjng1l,ego"opłacenia podatku 
", ,]'.ilfil r;;h 

z terenu nieruchomości wspóinej.

5, BalkoIr1, porvin-.. L-,:

11.-|ilk*",il"'*T,], 
"iru"T,Tl'#"i"J,';i':TŁo" 

;f,3#jł;T.,:fi;.1",fr:; ffi,T::#:rrłratÓił'Powimo oabllł'aó 
"u 

* i* iosoi,. al1, iolu,"Ezalerł,ała izsrr clibalkonou, j



CTaZ

7. Pomieszczenia rł,spó]:r e nalęzv- utrzl,rul,rłać rł, czystości i porządku_ a ilor4.stając z niclr
naleĘ przestrze_uać przepis órv przecirł,pozaror.rych,

8. Ciagóx'komunikaryinyclr. dosiępu do drzrviczek rł,r,cioroil1.,cil z p:zerłodórł d},movrych.

Pionólł kanalizacljnl'ch ; cr,, s;cz:ka;i,i , plcnót,rą,odoc,iaoo1,,,.,,cll nie rą,o]ilc zasiaq,iać
Ża'dn}'mj Przedmiotani, a jeśli lakj -fah miałbl miejsce z polr,odu kodecaności prar
]'e-n]ontoBilch Przedmiot} te nalez:y rraĘchmiast na usine .łezlvanie Zarza§q. usunąć.

9,Poza obszararni na ten ce1 rłl,znaczoir_vmi (palkingi) niedopuszczalne jesi parkorłanie
samochodórł na chodnikach , trarnnikach, .wyjazdach z ga,dzy-.dojazdach do budl,nkrr.
do_j azdach do pomieszczeń śmienrikotych.

10, Zabrania się trwałego padiow-ania na terelrie nięruchorności sarnochodów cięzarorłych.
dostawczych iub pojazdórł, specj alnycł.

1 3 . Bezrłzględnie zabrania się mycia poj azdólv na terenie nleruc]romości.

I2. Zabrania się pale:ria papielosóv, . spoąrwania al]<o1rolu rł pomieszczełiac]r
rł'sPÓJ:rYch budYnku, w-Pomieszczensacb, gospodarczych; na korytarzachina klatkach
schodorłych

]3, Snrieci naleĘ rłlT zucaó r.iyłącznie do pojemnikórv do tego celu przezraczonyclr.

14. I-.lsurłanie grrrzu po lemoncie lokalu odblva się -w sposób uzgodniony zZarządcą
15. Zabrarria się:

a)zarLiecryszczaTtlalł'spÓlrryclr części budynku i nieruchomości, pisania i drapania
ścianach bridy::kórł, uszliadzania koszy na śmieci, niszczęnia zięieni,
b) nralorvaia Ścian werłłręt"znyclr i zerrłlętrzuycŁ stanowiapyclr części rvspólne buriynkórł
oraz wieszania i prąybijarria tablic lub przedmiotów- bez zeąr;o]enia zarzalcv,
rirządzania miejsc do zabaw d]a dzieci poza miejscamj x},znaczoril,nri przez Zarzalce ,

c) rłl'Ęlą6urria poĄ-n'ienia dla zg,ie,'ą1 na kiatkaclr schodovych i korytarzach
pir.l.rricznyclr,

d) -rlTl zucan ia pr zez olora śmi e ci- ni e d op aŁiow- p apiero só},, ąłi,n o ś ci,
e) .nchodzenia rra dach Łlurl.wliu ,.

flrł'-vkorą'st-r,-vi'ailia d,ącil1, kcminórł i potoycia dachowego do montarł anten ieiervizyjrrycil
iub sate]itarnych bez zgody Załz+dc! -- - "'-JJ' ' 

,

] 6, Rodzice i oPiekunov'ie są odpowieciziami za niewłaścjrł,a zaclrorł,alie dzieci i
n:łodziery, -w szczegóirrości za nadrnierne hałasororanie oraz niszczenie mierrla _ zięleircórł,:

1 7,Wprzypadk-uzatkani aurstalacj i kana l izac', j rre-jpopl zezj e3lii elrlaśc irą,e
uĄtkowanie jej udrozlienie obcią.za osobę . która prąrcą,niła się do powsiarria awarii,

_1 
8,wprą'padliunierłłaściwegokorzystania z mieszkaniapod względem techlic,z111,n])co w

korrseku'encji rnoze sPov'odorł'ać szkodę z powodu zalańł .spralvca sz}iody pouosi odpowiedziainość
fi:ransorł,ą za zaishriałe skutki.



§ 4 Posta:rorłliepia końcon.e

'..l, \\i stosunku * 
"r_:_O ł. |rzestrzegaj*r;";;" jn';'"r"*ro 

regulan-rlnu ,Zarządcamoze stos orł.ać u| om:rier.ii, outo*iust .w razie upor.ry** go i zloślirł,egoprzekraczania postanorvień regulaminu zarza§,camoze kierować rłnioski o ukaranie do"-*łaścirvego Urzędu ( Policja iub S;JJ-"
2, Miesz]rańcv Ponoszą peŁią odpowiedzia]aośó za szkodyi strĘ rłydkłe z nie_przestrzegarria :lirriej szego regulaminu .

a) jezeii rł4aściciei iokału w sposób rilżącylub uporcą.ny wbaczaprzeci-tł,koobow-iązującemu porządków] domo*."-r,i*spó]notamieszku* 
o*,u moze w tlybieprocĘsu żądaó sprzedaąy Jokalu lą,' drodze liclacji ou poari*i. przepisów kodeksuposte-polvania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

Zasządca z\ĘTacasię do wszys&i;h J.rzi,x"ów o przestrzeganieniniej sze go re gulaminu przyj ęte go pTzęz mieszkańców.

.:,

",:'.


