REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

I POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.Regulamin opracowano w oparciu o następujące przepisy :
a/ Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu
cywilnego z dnia 21 czerwca 2001r./Dz.U z 2016r.,poz.1610 ze zm./
b/ Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r./Dz.U z
2017r. poz.1289 /
2. Warunkiem zgodnego współżycia mieszkańców jest dbałość o posesję, wzajemna pomoc i
niezakłócanie spokoju współmieszkańców.
II OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW:
1. Mieszkańcy są zobowiązani do utrzymania w należytym stanie sanitarnym i technicznym
zamieszkiwanego przez siebie lokalu oraz pomieszczeń przynależnych .
2. Wszyscy powinni stosować się do porządku domowego oraz liczyć się z potrzebami innych
mieszkańców i sąsiadów.
3. Należy zachować czystość i porządek w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego
użytku mieszkańców tj. korytarzach, klatkach schodowych.
4. Zakazuje się palenia tytoniu, picia alkoholu na klatkach schodowych i innych
pomieszczeniach wspólnego użytkowania.
5. Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Urzędu o awariach i
uszkodzeniach instalacji domowych, jeżeli usunięcie tych uszkodzeń nie należy do jego
obowiązków .
III POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE :
1. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.oo do godz. 6.oo.
2. Posiadacze zwierząt domowych są zobowiązani do przestrzegania przepisów sanitarnoepidemiologicznych a w szczególności do natychmiastowego sprzątania zanieczyszczeń
wewnątrz budynku jak i na terenie posesji oraz do wyprowadzania psów na smyczy.
3. Niedozwolone jest :
- trzymanie obuwia na klatkach schodowych ,
-wystawianie worków ze śmieciami na korytarz,

- zanieczyszczanie budynku i terenu posesji, dotyczy to również wystawiania starych mebli
oraz innych przedmiotów.
6. Za szkody w budynku i na terenie posesji wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich rodzice
lub opiekunowie.
7. Samochody mieszkańców mogą być parkowane w sposób zgodny z przepisami o ruchu
drogowym umożliwiający dojazd karetki Pogotowia Ratunkowego lub Straży Pożarnej.
8. Śmieci należy wrzucać wyłącznie do pojemników do tego przeznaczonych.
TELEFONY ALARMOWE;
Pogotowie ratunkowe …………………………………999
Policja …………………………………………………………997
Straż Pożarna ……………………………………………..998
Straż Gminna -…………………………………67 258 02 41 w godz.od 7.30 do godz.15.30 /z
wyłączeniem
dni wolnych od pracy/
Z telefonu komórkowego zawiadamia się służby ratunkowe dzwoniąc na nr 112
IV Postanowienia końcowe
1. Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązani są najemcy lokalu ,osoby wraz z
nimi zamieszkałe oraz wszelkie inne osoby przebywające na terenie nieruchomości.
2. Uporczywe naruszanie regulaminu i rażące wykraczanie poza zasady porządku domowego
może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy najmu , wytoczenie powództwa o
eksmisję przez Gminę Wałcz .
2. Wszelkie uwagi i wnioski odnośnie nieprzestrzegania niniejszego regulaminu należy
zgłaszać do Urzędu Gminy Wałcz tel. 67 258 02 41.
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