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Regulamin porz ądku domowego. 
 
 

A. OBOWIĄZKI WYNAJMUJ ĄCEGO 
Do obowiązków Wynajmującego naleŜy: 

1) Wykonywanie obowiązków wynikających  z przepisów sanitarnych bądź nakazów Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej. 

2) Informowanie Najemców o planowanych lub awaryjnych pracach remontowych w budynku lub 
jego otoczeniu poprzez odpowiednie ogłoszenia na klatkach schodowych. 

3) W okresie zimowym usuwanie śniegu i lodu z dachu. 
4) Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja pomieszczeń wspólnie uŜytkowanych poprzez Najemców. 
5) Dokonywanie przeglądów technicznych budynków zgodnie z wymogami Prawa budowlanego. 
6) Dokonywanie remontów kapitalnych budynków. 
 
 

B. OBOWIĄZKI NAJEMCY 
Najemca jest zobowiązany: 

1. Utrzymywać zamieszkiwany lokal, klatkę schodową, korytarze, pomieszczenia gospodarcze oraz 
otoczenie budynku w naleŜnym porządku. 

2. Dbać i chronić w/w pomieszczenia przed uszkodzeniami i dewastacją. 
3. Wykonywać naprawę i konserwację: 

- podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych, 
- okien i drzwi, 
- pieców i urządzeń sanitarnych. 

4. Odnawiać mieszkanie przez naprawę drobnych uszkodzeń tynków ścian i sufitów  oraz ich 
malowanie. 

5. Do odnawiania okien i drzwi przez malowanie. 
6. Do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o awariach i uszkodzeniach urządzeń   

i instalacji w mieszkaniu. 
7. Do napraw urządzeń i instalacji za zgodą Wynajmującego. 
8. Najemca jest zobowiązany do naprawy szkód powstałych z jego winy. 
9. Najemca jest zobowiązany do udostępnienia lokalu Wynajmującemu, celem dokonania oględzin, 

przeglądu, wykonania remontu lub usunięcia awarii. 
 
 

C. ZASADY BEZPIECZEŃSTAWA POśAROWEGO 
1. Wynajmujący jest zobowiązany wyposaŜyć budynek w sprzęt przeciwpoŜarowy.  
2. Na strychach i w piwnicach nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych oraz składować 

materiałów i przedmiotów zbędnych.  
3. Klatek schodowych i przejść na strychach oraz korytarzach nie wolno zastawiać przedmiotami 

blokującymi przejście. 
4. Palenie papierosów i uŜywanie otwartego ognia w piwnicach, na strychach i na klatkach 

schodowych jest zabronione. 
5. Nie wolno naprawiać we własnym zakresie bezpieczników poza obrębem mieszkania tzw. 

„watowanie” oraz manipulować przy instalacji elektrycznej. 
6. W przypadku uszkodzenia instalacji elektrycznej lub gazowej naleŜy w miarę moŜliwości ją 

zabezpieczyć, po czym natychmiast zawiadomić pogotowie elektryczne lub gazowe oraz 
administrację. 



 
 
 
 
 
 
D. PRZEPISY PORZĄDKOWE W ZAKRESIE WSPÓŁ śYCIA MIESZKAŃCÓW DOMU 

1. Cisza nocna obowiązuje w budynku w godz. od 22.00 – 6.00.  W godzinach tych naleŜy ściszyć 
odbiorniki radiowe i telewizyjne, zaprzestać głośnej gry na instrumentach, głośnego śpiewu, itp.  

2. Zabrania się spoŜywania napojów alkoholowych na klatkach schodowych i terenie wokół budynku.  
3. Zabrania się zabawy dzieciom na: klatkach schodowych, korytarzach piwnic, strychach czy  

w pobliŜu śmietników. Za szkodę wyrządzoną przez dzieci odpowiadają rodzice. 
4. Trzepanie dywanów, odzieŜy i pościeli powinno odbywać się w miejscach do tego celu 

przeznaczonych w godzinach 8.00-20.00. 
5. Niedopuszczalne jest wykonywanie przez Najemców czynności powodujących uszkodzenie 

podłóg w mieszkaniach lub posadzki na klatkach schodowych oraz zanieczyszczania miejsc 
wspólnie uŜytkowanych. 

6. Zabrania się hodowli gołębi, drobiu i zwierząt w piwnicach, na strychu oraz innych 
wynajmowanych pomieszczeniach. 

7. Posiadanie psów i kotów jest dozwolone o ile ich ilość nie powoduje zagroŜenia dla zdrowia  
i Ŝycia Najemców oraz nie zakłóca spokoju. 

8. Posiadacze psów i kotów obowiązani są do: 
- przestrzegania przepisów sanitarno porządkowych, 
- wyprowadzania psów w kagańcu lub na smyczy poza obręb budynku, 
- niedopuszczania do zanieczyszczenia przez zwierzęta klatek schodowych, korytarzy, piwnic, 

strychów itp., a w przypadku powstałego zanieczyszczenia do jego natychmiastowego usunięcia, 
- zgłoszenie psa do rejestru i uiszczenia naleŜnych opłat oraz poddawania przymusowemu 

szczepieniu przeciw wściekliźnie, 
- za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiadają ich właściciele.         
9. Niedozwolone jest przechowywanie na balkonach (tarasach) itp., przedmiotów oszpecających 

wygląd budynku. 
10. W miejscach wspólnie uŜytkowanych przez mieszkańców (bramy, klatki schodowe, podwórza, 

piwnice, strychy itp. nie wolno składować Ŝadnych przedmiotów (mebli, urządzeń, śmieci, itp.). 
11. Parkowanie samochodów i motocykli jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego 

wyznaczonych (parkingi). Parkowanie nie powinno utrudniać komunikacji, zagraŜać 
bezpieczeństwu ani zakłócać spokoju mieszkańców. 

12. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych w miejscach ich parkowania na terenie osiedla. 
13. Skrzynki i doniczki na kwiaty na parapetach i balkonach muszą być naleŜycie zabezpieczone 

przed wypadnięciem i ściekaniem wody na elewację oraz okna i balkony zlokalizowane poniŜej.  
14. Piwnice komórki i inne pomieszczenia najemcy zobowiązani są uŜytkować zgodnie                 z 

przeznaczeniem i utrzymywać w naleŜytym porządku.        
 
 

 


