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REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

dla budynków wielomieszkaniowych wchodzących w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy Niemodlin

Przepisy ogólne

§ 1. Niniejszy   regulamin   określa   obowiązki   najemców   lokali   wchodzących   w skład   mieszkaniowego
zasobu Gminy Niemodlin, zasady zachowywania się mieszkańców i imych osób przebywających w budynku
i jego otoczeniu oraz sposób korzystania z części wspólnych budynku i jego otoczenia.

Obowiązki najemcy lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Niemodlin

§ 2.  1. Najemca  lokalu  obowiązany jest  dbać  o należyty  stan  techniczny  i sanitamy  zajmowanego  lokalu
i pomieszczeń do niego przynależnych oraz przestrzegać regulaminu porządku domowego.

2. Najemca   lokalu   obowiązany  jest   dbać   i chronić   przed   uszkodzeniem   i dewastacją   pomieszczenia
stanowiące  części  wspólne  budynku tj.  klatki  schodowe,  korytarze,  pomieszczenia  gospodarcze,  strychy  itp.,
a także otoczenie budynku.

3. Najemca   lokalu   zobowiązany   jest   udostępnić    lokal   wynajmującemu   dla   wykonania   przeglądu
kontrolnego i niezbędnych napraw.

4. Najemca   lokalu  winien   odnawiać   lokal   poprzez:   malowanie,   tapetowanie,   naprawy  uszkodzonych
tynków Ścian i sufitów, co najmniej raz na trzy lata.

5. Najemca lokalu winien jest odnawiać i malować drzwi i okna, wbudowane meble, urządzenia kucheme,
sanitame i grzewcze celem zabezpieczenia przed nadmiemym zniszczeniem i korozją, co najmniej raz na trzy
lata.

6. Najemcę lokalu obciąża naprawa i konserwacja:

1 ) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz Ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych;

2) okien i drzwi;

3) wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą;

4) trzonów  kuchennych,  kuchni  i grzejników  wody  przepływowej  (gazowych,  elektrycznych  i węglowych),
podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami,
baterii  i zaworów  czerpalnych  oraz  irmych  urządzeń  sanitamych,  w które  lokal jest wyposażony,  łącznie
z ich wymianą;

5) osprzętu i zabezpieczeń  instalacji  elektrycznej,  z wyłączeniem wymiany przewodów  oraz osprzętu anteny
zbiorczej;

6) pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów;

7) etażowego   centralnego    ogrzewania,    aw   przypadku   gdy   nie zostało    ono   zainstalowane   na   koszt
wynajmującego, także jego wymiana;

8) przewodów  odpływowych urządzeń  sanitamych  aż  do pionów  zbiorczych,  w tym niezwłoczne  usuwanie
ich niedrożności.

7. Poza naprawami, o których mowa w ust. 6, najemca jest obowiązany do naprawienia szkód powstałych
z jego winy.

8. W   razie   awarii   wywołującej   szkodę   lub   grożącej   bezpośrednio   powstaniu   szkody,   najemca  jest
obowiązany  do  natychmiastowego  udostępnienia  lokalu  w celu jej  usunięcia.  Jeżeli  najemca jest  nieobecny
albo  odmawia  udostępnienia  lokalu,  wynajmujący  ma  prawo  wejść  do  lokalu  w obecności  fiinkcjonariuszy
policji lub straży miejskiej, a gdy wymaga to pomocy straży pożamej, także przy ich udziale.

§ 3. Nie wolno:
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1) zastawiać  klatek  schodowych  i korytarzy  przedmiotami  powodującymi  utrudnienia  w korzystaniu  z nich
imym współnajemcom  oraz wprowadzającym nieład np.  buty,  szaflci,  wózki,  rowery,  suszarki na pranie
itp.;

2) montować  anten  (telewizyjnych,  satelitamych,  radiowych)  na  ścianach  i dachu  budynku.  Nie  wolno,  bez
wiedzy wynajmującego, wchodzić na dach;

3) dokonywać   w lokalach,   bez  uzyskania  wcześniejszej   zgody  wynajmującego,   zmian   w zakresie   m.in.:
wyburzania lub  stawiania ścian działowych, przebudowy balkonów, przeróbek istniejących lub zakładania
nowych instalacji lub urządzeń wodno-kanalizacyjnych,  elektrycznych i gazowych,  przeróbek na ścianach
kanałów wentylacyjnych i spalinowych, zaklej ania kratek wentylacyjnych i nawiewników;

4) samodzielnie zakładać w piwnicach, komórkach i innych pomieszczeniach przynależnych oświetlenia oraz
gniazd poboru energii elektrycznej -potrzebę taką należy zgłosić wynajmującemu;

5) manipulować   w złączach,   wyłącznikach   i innych   urządzeniach   elektrycznych   budynku,   manipulować
zaworami    podpionowymi    centralnego    ogrzewania,    manipulować    zaworami    gazowymi    i wodnymi
znajdującymi się w części wspólnej budynku;

6) demontować głowic przy grzejnikach,  demontować grzejników lub rozregulowywać instalacji centralnego
ogrzewania bez zgody wynajmującego.

Uregulowania w zakresie higieny, estetyki budynku i jego otoczenia

§ 4.  1. Najemca lokalu winien:

1 ) utrzymywać  czystość na klatkach  schodowych,  korytarzach,  piwnicach,  komórkach  i strychach,  pralniach
oraz podwórzach poprzez systematyczne ich sprzątanie;

2) zgłaszać   wynajmującemu   awarii   i przecieków   w instalacji    wodno-kanalizacyjnej    oraz   innych   wad
i uszkodzeń;

3) dokonać  natychmiastowego  zamknięcia  kurków  przy  gazomierzu  oraz  zawiadomienie  wynajmującego
w przypadku stwierdzenia ulatniającego się gazu;

4) zabezpieczyć lokal przed utratą ciepła w okresie zimowym.

2. Nie wolno:

1 ) wrzucać do kanalizacji przedmiotów mogących zatamować jej przepływ;

2) niszczyć drzew, krzewów i traw na zieleńcach oraz terenach przeznaczonych do wspólnego użytku;

3) trzepać odzież, pościel, chodniki itp.  w oknach lub na balkonach oraz na klatkach schodowych, czynności
te  powinny  odbywać  się  w miejscach  do  tego  przeznaczonym  -  na  trzepakach,  w godzinach  od  8:00  do
20:00, z wyjątkiem niedziel i świąt;

4) budować  jakichkolwiek  budynków,   komórek,   szopek   zarówno  trwałych  jak  i nietrwałych  bez  zgody
wynajmującego;

5)prowadzić     hodowli     zwierząt     gospodarskich,     wtym     ptactwa     domowego     igołębi     bez     wiedzy
wynajmującego;

6) dokamiać zwierząt na terenie nieruchomości wspólnej.

3. Śmieci  i odpadki należy wynosić do pojemników umieszczonych w pobliżu budynku.  W przypadku ich
rozsypania   lub   rozlania   w korytarzu   lub   na   klatce   schodowej   najemca   winien   natychmiast   posprzątać
zanieczyszczony teren.

4. W przypadku dostawy mebli, opału itp. najemca lokalu winien natychmiast oczyścić teren z pozostałych
odpadków i zanieczyszczeń spowodowanych dostawą. Dotyczy to również resztek materiałów budowlanych po
wykonaniu drobnych remontów, przeróbek lokalu przez najemcę, przy czym miejsce ich składowania powinno
być     wcześniej     uzgodnione     zwynajmującym,     zaś     wywóz     w/w     odpadków     izanieczyszczeń     oraz
zdemontowanych urządzeń obciąża naj emcę.

5. Skrzynki  na  kwiaty,  doniczki  umieszczone  na  parapetach  okien  i balkonów  powinny  być  należycie
zabezpieczone  przed  wypadnięciem  lub  oderwaniem  się.  Podlewanie  kwiatów  powinno  odbywać  się  w taki
sposób, aby woda nie przeciekała na niższe piętra lub ulicę.
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6. Zanieczyszczenia  spowodowane  przez  psy  i koty  na  klatkach  schodowych,  korytarzach,  piwnicach,
bramach, zieleńcach itp. powinny być bezzwłocznie usuwane przez właścicieli tych zwierząt.

7. Właściciele  psów  ponoszą  odpowiedzialność   za  zniszczone  przez  psy   drzewka   i krzewy   oraz   inne
nasadzenia. W razie powstania takiej szkody powinni oni uzupełnić zniszczone nasadzenia na własny koszt.

8. Pojazdy mechaniczne można parkować tylko w miejscach do tego wyznaczonych.  Parkowanie nie może
utrudniać komunikacji oraz powodować niszczenia otoczenia budynku.

Uregulowania w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego

§ 5.  1. Nie wolno przechowywać  materiałów łatwopalnych, wybuchowych, pirotechnicznych na strychach
i w piwnicach.

2. Nie wolno zastawiać przejść na klatkach schodowych, przejść na strychach i w piwnicach przedmiotami
utrudniającymi dotarcie w razie zagrożenia pożarowego.

3. Nie wolno palić papierosów i używać otwartego ognia na klatkach schodowych i w piwnicach.

4. Nie  wolno  naprawiać  we  własnym  zakresie  bezpieczników  poza  obrębem  najmowanego  lokalu  oraz
manipulować w instalacji elektrycznej.

5. W   przypadku    stwierdzenia   uszkodzeń   instalacji    elektrycznej    należy    bezzwłocznie   powiadomić
wynajmującego, administratora budynku lub pogotowie energetyczne.

Uregulowania w zakresie wspó]życia mieszkańców budynku

§ 6.1. Dzieci,  w miarę  możliwości,  powinny  bawić  się  w miejscach  na  ten  cel  przeznaczonycp.  Należy
przestrzegać,   aby  nie bawiły   się  obok  Śmietników,   na  klatkach  schodowych  lub   korytarzach  piynic.   Za
niewłaściwe zachowanie się dzieci w obrębie nieruchomości odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.

2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00.

3. Posiadanie   wlokalu   psa,   kota   itp.   jest   dopuszczalne   oile   zwierzęta   te   niezagrażają   zdrowiu,
nie zakłócają  spokoju,  a ich  posiadacze  są  w stanie  zagwarantować  im  odpowiednią  opiekę  i przestrzegać
wymogów  sanitamo-porządkowych,  a w  szczególności  usuwać  zanieczyszczenia  spowodowane  w budynku
i jego otoczeniu.

§ 7. Rażące  i uporczywe  wykraczanie  przeciwko  porządkowi  domowemu  może  stanowić  podstawę  do
wypowiedzenia umowy najmu.
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