
Zestawienie uwag do projektu regulaminu prządku domowego

Par. Projektu
Zgłaszając

y
Treść Uwagi

Preambuła Zarząd
Naczelną zasadą jest, aby mieszkańcy zachowywali się tak, jak chcieliby aby inni się zachowywali 

wobec nich

3-2, 4 2169

Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku remontów przez spółdzielnię zostaną na zyczenie 

właściciela lokalu naprawione przez ekipę remontującą (koszty pokrywa właściciel lokalu)

proponowany zapis jest zbyt 

szczegółowy, poza tym np.. hydraulicy 

nie są w stanie odbudować płytek.

6-2-7 2165 Zobowiązanie do kontroli wężyków wody podczas przeglądów budynków

można wpisać do par.. 3.1.2., ale zakres 

takich kontroli wykracza poza wymogi 

prawne

6-3-2 2165 Oczywistośc - wykreślić Zapis pozostaje

6-3-6 2223

Obowiązek kontroli przez służby spółdzielni ogródków przydomowych, za grunt których płaca 

wszyscy

proponuje się pozostawienie obecnego 

zapisu. Nb. użytkownicy ogródków 

ponoszą oplaty za grunt

6-4 2397 Po zakończeniu remontu naprawa uszkodzeń na klatce

dbać o należytą czystość i stan 

techniczny klatki schodowej. + zapis 18-

2

6-3-6 2165 Usunąć - uregulowane w umowach Zapis pozostaje

8-1 2397

Zmiany w wystroju zewnętrznym budynku przy remoincie indywidualnym balkonu uzgadniane z 

architektem spółdzielni

zapis pozostaje bez zmian sposób 

wydania zgody zalezy od spółdzielni

8-1

Zmiany w zatwierdzonym projekcie architektonicznym wystroju zewnętrznego wymaga zgody 

Spółdzielni Wniosek do uznania

8-3 2165 Oczywistośc - wykreślić Zapis pozostaje

10-2 2165 Wykreślić - zadanie administratora Zapis pozostaje

11-2-3 , 4 2165 Wykreślić , bo narusza mir domowy

zapis pozostaje, jest potrzebny w 

wypadkach awaryjnych

12 2397 Wyłaczanie powierzchni wspólnych za zgodą współmieszkańców

Dodać - za zgodą współwłaścicieli 

nieruchomości
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14-6 2177 Skrzynki z kwiatami zawieszone po wewnętrznej stronie balustrady

zapis jak najbardziej do rozważenia, stoi 

jednka w sprzeczności z konkursem na 

ukwiecone balkony

14-8 2162 W wózkarniach/rowerowniach przechowywać jedynie wózki i rowery zapis uzupełnić o rowery

14-4 2397 Obowiązek segregacji śmieci zapis pozostaje bez zmian 

15-2 2223 Jakim prawem ingeruje się w prywatne przedmioty na korytarzach?

Dla zabezpieczenia bezpieczeństwa 

przecipożarowego mieszkańców 

konieczne jest ograniczenie praw 

wlasności.

16-1 2162 Zakaz pozostawiania rzeczy w piwnicy poza boksami oraz na klatkach schodowych Zapis w 15-1-2

16-2 2105

Uregulować wymogi co do zachowania dzieci na otwatej przestrzeni, w tym zakaz gry w piłkę na 

trawnikach

propozycja pozstawienia obecnego 

zapisu jako wystarczającego

16-5-2 2165 Wyprowadzać psy na smyczy i stosownie zabezpieczonych, zapis zbyt restrykcyjny Zapis do przeformułowania

16-5 2177

Zakaz wyprowadzania psów bezpośrednio pod oknami mieszkańców oraz przy wejściach do 

klatek

w 16-5-2 dodać "w miarę mozliwości z 

dala od zabudowy"

16-8 2165 Oczywistośc - wykreslić Zapis pozostaje

16 2162 Zakaz wykonywania prac stolarskich, lakierniczych itp. W piwnicach i wózkarniach dodac par 16-9

17-1 2397 Całe osiedle strefą pieszą z ograniczeniem prędkości do 10 km/h

zapis pozostaje bez zmian . Taki zasady 

wykraczają poza planowana organizację 

ruchu i uregulowania ustawowe.

18-3 2397 Skonsultować z insp. Zieleni,wykluczyć środki cheniczne, wprowadzenie ogródków społecznych patrz poniżej
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18-3

Użytkownicy lokali na parterach budynków, na podstawie umowy użyczenia, mogą prowadzić 

niewielkie ogródki przydomowe. Granice ogródka należy uzgodnić ze Spółdzielnią. Ogrodzenia 

inne niż żywopłoty wymagają również zgody Spółdzielni i nie mogą przekraczać 1,2 m 

wysokości. Żywopłoty ogródków położonych w pobliżu źródeł zanieczyszczeń powietrza i 

hałasu, spełniające rolę zielonych ekranów, mogą osiągać wysokość 1,8 m. Ogródki powinny być 

zadbane, a hodowane w nich rośliny ozdobne i jadalne oraz drzewa o formach karłowatych (nie 

przekraczające wys. 3,5 m) powinny być uprawiane bez użycia środków chemicznych. Sadzenie 

roślin pnących przy ścianach budynku wymaga uzgodnienia z inspektorem do spraw zieleni. 

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować przejecie terenu ogródka przez 

Spółdzielnię. 

się po ścianach budynku jest 

niedozwolone. Dopuszczalny jest 

natomiast montaż konstrukcji pod 

pnącza, których wysokość nie 

przekracza 3m

21-1 2165 poza kompetencjami RN

Kontrola działania, rozpatrywanie skarg 

jest w gestii RN

21-2 2165

zamienić podmiotowość - użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność za rzeczy przechowywane 

w piwnicach, schowkach itp.. Propozycja sluszna - do rozważenia

21-3 2165 Dochodzenie szkód leży po stronie użytkownika Propozycja sluszna - do rozważenia

21-4 2165

Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Spółdzilenia może zastosować kary 

administracyjne oraz prawne

proponuje się pozostawienie obecnego 

zapisu

21-5 2223 Sprzeciw wobec sprzedaży cudzej własności, jest to zastraszanie człoków

Zapis wynika z ustawy o S.M. i 

Wlasności Lokali

2267 Informowac sąsiadów wczesniej o rozpoczęciu remontu

poza możliwością zapisania w 

regulaminie

2267 Ograniczyc do minimum walenie drzwiami

poza możliwością zapisania w 

regulaminie

2267 Wyciszyć mieszkanie, żeby sąsiadom nie dudniło

poza możliwością zapisania w 

regulaminie

2267

W przypadku powtarzających się hałasów właściciel powinien dostosowac się do próśb 

sąsiadów nie czekając na interwencje policji

poza możliwością zapisania w 

regulaminie

2267

Zakaz prowadzenia w lokalach działalności gospodarczej która zakłcałaby spokój innym 

mieszkańcom

poza możliwością zapisania w 

regulaminie

2267 Celowe wywoływanie hałasu jest zachowaniem nagannym

poza możliwością zapisania w 

regulaminie
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