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REGULAMIN PORZĄDKOWY OSIEDLA 
MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GRABÓW” 

wprowadzony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 138/12/2017 z dnia 19-12-2017 r. 

I. Postanowienia ogólne 
§ 1 

Użyte w regulaminie określenia, jeżeli nie są bliżej sprecyzowane, oznaczają: 
▪ „osiedle” – zespół budynków położonych na obszarze administrowanym przez MSM „GRA-

BÓW”, 
▪ „tytuł prawny do lokalu” – prawo zajmowania lokalu na zasadzie spółdzielczego własnościowego 

prawa do lokalu, prawa własności lokalu, umowy najmu itp., 
▪ „lokal” – zarówno lokal mieszkalny, jak i użytkowy mieszczący się w domu szeregowym lub do-

mu wielolokalowym oraz oddzielny obiekt użytkowy, 
▪ „mieszkaniec” – zarówno członka spółdzielni, jak i niebędącego członkiem spółdzielni właściciela 

lokalu lub osobę mającą spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz najemcę i użytkownika 
lokalu, a także osoby wspólnie z nim mieszkające lub przebywające. 

▪ „cisza nocna” – czas od godziny 22.00 do godz. 7.00. 

§ 2  

1. Mieszkańcy osiedla mają prawo korzystać ze świadczeń i usług spółdzielni w zakresie jej statuto-
wych zadań, a zwłaszcza: 
1) utrzymania prawidłowego stanu technicznego domów i lokali stosownie do określonych sta-

tutem zadań spółdzielni w tym zakresie, 
2) utrzymania prawidłowego stanu technicznego ulic osiedlowych znajdujących się na obszarze 

spółdzielni, 
3) dostawy czynników komunalnych, odprowadzania ścieków, 
4) utrzymania na terenie osiedla (w tym na terenach zielonych) należytego porządku, estetyki, 

czystości i warunków ekologicznych. 
2. Od mieszkańców osiedla oczekuje się: 

1) dbałości o własny lokal, a także o estetykę i warunki ekologiczne wokół domu i na wspólnej 
ulicy oraz w ogólnodostępnych obiektach spółdzielni,  

2) przestrzegania zasad dobrosąsiedzkich stosunków opartych na wzajemnej życzliwości i po-
szanowaniu prawa do prywatności i spokoju, a także uszanowania cudzego mienia, roślinno-
ści, kwiatów, krzewów, owoców, przedmiotów itp., 

3) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów spółdzielni dotyczących 
obowiązków względem spółdzielni oraz innych spraw związanych z zamieszkiwaniem osie-
dla.  

3. W realizacji powyższych zasad mieszkańcy powinni aktywnie współdziałać z zarządem spółdziel-
ni, reagując na wszelkie usterki i nieprawidłowości odnoszące się do substancji materialnej i po-
stępowania współmieszkańców osiedla. 

4. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich mieszkańców osiedla MSM „GRABÓW”.  

II. Obowiązki względem spółdzielni 
§ 3 

1. Zasadniczym obowiązkiem mieszkańca osiedla jest: 
1) regularnie i w pełni wywiązywać się ze wszystkich zobowiązań finansowych wobec spół-

dzielni. 
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2) powiadamiać spółdzielnię o zmianach w sposobie korzystania z lokalu, zwłaszcza o zamiarze 
osobistego wykorzystania albo wynajęcia lokalu mieszkalnego lub jego części na inne cele 
niż mieszkaniowe, 

3) powiadamiać spółdzielnię o zmianie liczby osób faktycznie zamieszkujących lokal, 
4) szanować mienie spółdzielni i wszelkie osiedlowe urządzenia. 

2. Osoba zajmująca lokal ma obowiązek – na żądanie spółdzielni – udostępnić w uzgodnionym 
wcześniej terminie lokal i przynależny do niego teren (ogródek) w celu przeprowadzenia okre-
sowej lub doraźnej kontroli urządzeń i sieci technicznych, ich przebudowy, modernizacji lub re-
montu obciążających spółdzielnię.  

3. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody osoba ko-
rzystająca z lokalu jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal i przynależny do niego teren w 
celu usunięcia awarii.  

§ 4 

1. Osoba mająca tytuł prawny do lokalu wnosi do spółdzielni opłaty wynikające z korzystania z loka-
lu – stosownie do postanowień uchwały rady nadzorczej. 

2. Jeżeli w lokalu prowadzona jest działalność gospodarcza, zwiększone koszty eksploatacji i utrzy-
mania pokrywa osoba mająca tytuł prawny do lokalu. 

3. Za opłaty, o których mowa wyżej, solidarnie z użytkownikiem lokalu posiadającym do niego tytuł 
prawny odpowiadają określone w statucie stale mieszkające z nim w lokalu osoby pełnoletnie, a 
także osoby faktycznie korzystające z lokalu. 

4. Obowiązek wnoszenia opłat powstaje z dniem uzyskania tytułu prawnego do lokalu i ustaje z koń-
cem miesiąca, w którym prawo do tego lokalu przeszło na inną osobę, a poprzedni mieszkaniec 
rozliczył się ze spółdzielnią ze swych należności. 

5. Opłaty wnosi się z góry do 10 dnia miesiąca.  
6. Do opłat wnoszonych po upływie ustalonego terminu spółdzielnia dolicza karne odsetki. 

III. Użytkowanie lokalu 
§ 5 

1. Objęcie lokalu następuje na mocy umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do loka-
lu, umowy nabycia prawa własności lokalu albo umowy o ustanowieniu odrębnej własności loka-
lu po jego wybudowaniu, a także w wyniku darowizny lub spadku. 

2. W ramach obejmowania lokalu na nowym mieszkańcu ciąży obowiązek wykonania wszystkich 
związanych z tym czynności wymaganych przez spółdzielnię oraz zapoznania się ze statutem 
spółdzielni i niniejszym regulaminem. 

3. Wnoszenie lub wynoszenie sprzętów i urządzeń domowych nie może odbywać się w godzinach 
nocnych oraz w sposób powodujący uszkodzenia budynku lub otoczenia, a także utrudniający po-
zostałym mieszkańcom normalny dostęp do swych lokali. 

4. Po zakończeniu remontu lub przeprowadzce ulica przy domu powinna być uprzątnięta. Odpowie-
dzialność za to ponosi właściciel lub użytkownik lokalu. 

5. Prace adaptacyjne i remontowe w lokalu, powodujące nadmierny hałas, mogą być prowadzone od 
poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 2000 , a w soboty do godzinie 1600. Nie mogą być 
prowadzone w niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy. 

§ 6 

1. Lokal, do którego członek ma tytuł prawny, może być wykorzystywany tylko zgodnie z jego prze-
znaczeniem. 

2. Prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym, do którego ma zastosowanie spół-
dzielcze własnościowe prawo do lokalu, wymaga uzyskania zgody zarządu spółdzielni, przy czym 
nie może ono utrudniać innym mieszkańcom korzystania z własnych lokali i zakłócać ich spoko-
ju. 
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3. W trakcie korzystania z lokalu stały mieszkaniec lub użytkownik powinien przy wykonywaniu 
swego prawa powstrzymywać się od czynności, które by zakłócały ponad przeciętną miarę spokój 
sąsiadom. 

§ 7 

1. Do powinności właściciela lub użytkownika lokalu należy dbałość o utrzymanie we właściwym 
stanie technicznym lokalu i znajdujących się w nim instalacji: wodociągowej (od zaworów głów-
nych w lokalu za wodomierzami), kanalizacyjnej (od pierwszej studzienki na przykanaliku), ga-
zowej (od gazomierzy) oraz elektrycznej (od licznika). 

2. Do prac remontowych wykonywanych w lokalu i loggii przez mieszkańców we własnym zakresie 
należą: 
1) naprawa i wymiana podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz okładzin ściennych, na-

prawa okien i drzwi, 
2) naprawa urządzeń techniczno-sanitarnych w lokalu, łącznie z wymianą tych urządzeń, 
3) malowanie lub tapetowanie ścian i sufitów oraz naprawa uszkodzonych tynków wewnętrz-

nych ścian i sufitów,  
4) malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzew-

czych.  
3. Bez zgody spółdzielni nie wolno dokonywać w zajmowanym lokalu przeróbek urządzeń tech-

nicznych będących pod zarządem spółdzielni.  
4. Osoby dysponujące lokalami na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie 

mogą bez zgody spółdzielni dokonywać w lokalu żadnych przeróbek zmieniających jego wygląd 
zewnętrzny lub układ konstrukcyjny i funkcjonalny.  

5. Zarówno osoby wyszczególnione w ust. 4, jak i osoby mające prawo własności lokalu nie mogą 
dokonywać rozbudowy zewnętrznej lokalu bez zgody bezpośrednich sąsiadów, którym ta rozbu-
dowa może pogorszyć dotychczasowe warunki korzystania z własnego lokalu   

6. Niezależnie od zgody określonej w ust. 4 i 5 roboty takie mogą być podjęte i prowadzone jedynie 
z zachowaniem warunków wynikających z postanowień prawa budowlanego.  

§ 8 

Osoba, która ma tytuł prawny do lokalu, ma prawo – bez uzyskiwania zgody spółdzielni – wynająć 
lub oddać w bezpłatne użytkowanie cały lokal lub jego część, jeżeli nie jest to związane ze zmianą 
sposobu korzystania z tego lokalu lub jego części.  

IV. Relacje sąsiedzkie  
§ 9 

1. Mieszkańcy osiedla powinni współdziałać na rzecz kształtowania – i przestrzegania – zasad 
współżycia społecznego, przyjaznych stosunków międzyludzkich i dobrych obyczajów. 

2. Od mieszkańców oczekuje się, że nie będą podejmować działań i czynności utrudniających sąsia-
dom utrzymanie posesji i ulicy w należytym porządku oraz ograniczających swobodę korzystania 
z ulicy przed własnym segmentem. 

3. Poprzez stosowanie się do zasad regulaminowych i reguł dobrego wychowania należy unikać po-
wodowania sytuacji konfliktowych. 

4. W razie nieporozumienia strony powinny rozstrzygnąć spór w sposób polubowny a w ostateczno-
ści wystąpić do zarządu spółdzielni z prośbą o mediację. 

§ 10 

1. Nie wolno krzykiem, hałasem, klaksonem, głośną muzyką itp. zakłócać spokoju, porządku pu-
blicznego i spoczynku nocnego innych mieszkańców. 

2. Nie wolno korzystać z urządzeń i instalacji zakłócających sąsiadom odbiór telewizyjny i radiowy. 
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§ 11 

Nie wolno grillować w loggiach i na tarasach. Warto pamiętać, że dym i woń pieczonych artykułów 
roznosi się daleko, przenikając przez otwarte okna do środka wielu mieszkań, co niekoniecznie musi 
odpowiadać okolicznym mieszkańcom. 

V. Dobro dzieci i bezpieczeństwo mienia 
§ 12 

1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci przebywających poza lokalem oraz za ich zachowa-
nie się spoczywa na rodzicach lub dorosłych opiekunach. 

2. Zasadniczym miejscem przeznaczonym do zabaw dla dzieci jest plac na rogu ul. Tanecznej i Bia-
łogońskiej. 

3. Zabawy dziecięce na wewnętrznych ulicach nie mogą się odbywać z naruszeniem zasad bezpie-
czeństwa samych dzieci, jak i innych osób oraz w sposób mogący przynieść szkody materialne. 
Nie mogą też powodować zabrudzenia ulic oraz uszkodzenia nawierzchni. Ewentualne zabrudze-
nia powinny być usunięte przez opiekunów. 

§ 13 

Szczególną uwagę powinno się zwracać na dorastającą młodzież i jej zachowanie, zwłaszcza w gru-
pach. W trosce o kształtowanie osobowości młodych ludzi osoby dorosłe powinny współdziałać z 
rodzicami. Dla dobra młodzieży wszelkie dostrzeżone nieprawidłowości osoby dorosłe mają moralne 
prawo i obowiązek przekazywać bezpośrednio rodzicom lub do spółdzielni. 

§ 14 

Dla własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych mieszkańców budynku i znajdującego się 
w nim mienia każdy mieszkaniec powinien dbać o przestrzeganie zasad przeciwpożarowych, w tym: 

- eksploatować w sposób właściwy urządzenia gazowe i energetyczne, nie dopuszczając do 
uszkodzeń mogących spowodować wybuch lub pożar;  

- usuwać z lokalu lub odpowiednio zabezpieczać urządzenia lub materiały stwarzające niebez-
pieczeństwo powstania pożaru.   

§ 15 

Wszyscy mieszkańcy – dla własnego i wspólnego dobra – powinni być wyczuleni na podejrzane 
„penetrowanie” osiedla przez osoby obce, niezwiązane z naszą spółdzielnią. Spytanie o cel „poszu-
kiwań” może być wystarczającym sposobem na odstraszenie ciekawskich. W szczególnie podejrza-
nych wypadkach pożądane jest powiadomienie administracji spółdzielni lub organów porządkowych 
(policji, straży miejskiej, ochronie osiedla). 

VI. Ulice 
§ 16 

1. Ulice wewnątrzosiedlowe stanowią mienie spółdzielni. Obejmują jezdnię oraz oba pobocza: z jed-
nej strony przyogródkowy pasek ziemi, a z drugiej strony chodnik wynikający z podziału geode-
zyjnego. 

2. Ulice osiedlowe służą mieszkańcom lokali położonych przy tych ulicach. Jeżeli w szczególnych 
wypadkach z ulicy korzysta mieszkaniec lokalu, którego ogródek przylega do tej ulicy, ma obo-
wiązek uprzątnąć ją po skorzystaniu z niej. Nie może też na tej ulicy parkować swego samochodu.  

§ 17 

1. Przyogródkowe paski ziemi, pod którymi przebiega instalacja oświetleniowa ulic, służą zimą do 
składowania odgarniętego śniegu, bez przerzucania go na teren przyległego ogródka.  
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2. Za zgodą spółdzielni przyogródkowe paski ziemi mogą być zagospodarowane przez obsadzenie 
ich trawą, kwiatami lub krzewami. Pierwszeństwo w uzyskaniu zgody mają użytkownicy ogród-
ków, do których przylegają te paski. 

3. Osoby, które dokonały nasadzeń na pasku przyogródkowym mają obowiązek utrzymać go w nale-
żytym porządku. Krzewy rosnące na tym pasku powinny być przez te osoby tak przycinane, aby 
nie wystawały poza krawężnik (co mogłoby spowodować uszkodzenie przejeżdżających obok 
samochodów) ani też poza granicę z sąsiednim ogródkiem. Niedopełnienie tego obowiązku 
uprawnia spółdzielnię – po odpowiednim uprzedzeniu – do uprzątnięcia ulicy na koszt osoby, któ-
ra dokonała tych nasadzeń. 

4. Jeżeli pasek nie jest zagospodarowany, a należy do mienia spółdzielni, obowiązek utrzymania go 
w porządku spoczywa na spółdzielni.  

§ 18 

1. Spółdzielnia i wszyscy mieszkańcy powinni wykazać dbałość o utrzymanie czystości na użytko-
wanych ulicach. 

2. Nie wolno zaśmiecać ulic przez rzucanie papierów, niedopałków, torebek i innych opakowań, a 
także przez „gubienie” śmieci wynoszonych do śmietnika. 

3. Należy uprzątać z ulicy przy swoim segmencie lub przy krawężniku od strony ogródka liście lub 
igliwie opadłe z ich drzew i krzewów oraz obcięte i opadłe gałęzie. Jeżeli furtka ogrodowa jest 
wykorzystywana do wnoszenia lub wynoszenia jakiegoś sprzętu lub materiałów budowlanych al-
bo do wynoszenia śmieci, gałęzi, liści, gruzu itp., obowiązkiem mieszkańca jest usunąć spowo-
dowane przez siebie zanieczyszczenie ulicy. 

4. Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z 
chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Przez właścicieli nieruchomości - rozumie się tak-
że współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu.  

§ 19 

1. Mieszkańcy powinni w taki sposób korzystać z ulic i innych miejsc dostępnych dla wszystkich 
mieszkańców, aby nie tamować lub utrudniać ruchu na nich.  

2. Parkowanie samochodów i motocykli na uliczkach wewnątrzosiedlowych nie może blokować 
wjazdu służbom ratunkowym (straży pożarnej, pogotowia ratunkowego itp.), a także utrudniać in-
nym osobom wjazdu do własnego garażu. 

3. Nie wolno parkować przed cudzym segmentem bez zgody właściciela. 
4. Nie należy parkować przy pasku przyogródkowym naprzeciw własnego segmentu w taki sposób, 

że uniemożliwia się korzystanie z furtki ogródkowej sąsiada. 
5. Zabrania się mycia samochodów na ulicy. 
6. Nie wolno w pojazdach wykonywać czynności obsługowo-naprawczych i regulacyjnych powodu-

jących hałas, zanieczyszczanie atmosfery i zabrudzenie ulicy. 

VII. Ogródki  
§ 20 

1. W ogródkach nie wolno sadzić przy ogrodzeniach rozłożystych krzewów i drzew, sięgających ko-
narami nad sąsiednie ogródki chyba, że właściciel sąsiedniego ogródka wyrazi na to zgodę. 

2. Przy pielęgnacji drzew i krzewów nie wolno rozpylać środków ochrony roślin za pomocą sprzętu. 
3. Nie wolno spalać powstałych na terenie nieruchomości opadłych liści i odpadów roślinnych po-

chodzących z zabiegów pielęgnacyjnych i upraw. 

§ 21 

Trzepanie dywanów i chodników,  dozwolone jest jedynie na trzepakach zainstalowanych w miej-
scach wyznaczonych przez spółdzielnię. Zabronione jest trzepanie dywanów, koców itp. na ulicach i 
z loggii, czyszczenie szkodliwymi środkami chemicznymi i tym podobne czynności.  
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§ 22 

1. Konserwacja ogrodzeń nieruchomości mieszkalnych tj. naprawa przęseł ogrodzeniowych, bram, 
furtek, zamków oraz malowanie jest obowiązkiem użytkowników nieruchomości. 

2. Nie wolno ogrodzenia oddzielającego od sąsiedniego ogródka obsadzać bez zgody sąsiada rośli-
nami pnącymi (winogronem, bluszczem itp.) przenikającymi na drugą stronę lub utrudniającymi 
malowanie; na podobnej zasadzie nie należy na ogrodzeniach umieszczać skrzynek i doniczek z 
kwiatami. 

3. Nie wolno  obsadzać ogrodzeń od ulicy krzewami lub drzewami wystającymi poza ogrodzenie, a 
w przypadku istniejących już nasadzeń przycinać równo z ogrodzeniem.  

VIII. Śmietniki  
§ 23 

1. Koszty wywożenia śmieci i odpadów ze śmietników są pokrywane przez osoby mające tytuł 
prawny do zajmowanych lokali stosownie do postanowień rady nadzorczej. 

2. Powyższa zasada dotyczy również dodatkowych kosztów uprzątania śmieci i odpadów pozosta-
wionych obok śmietników i obok pojemników na śmieci oraz w innych miejscach. 

§ 24 

1. Śmietniki powinny być wykorzystywane stosownie do ich przeznaczenia i zgodnie z zasadami 
schludności i przyzwoitości. 

2. Wszelkie odpady należy wrzucać do pojemników, nie zaśmiecając przy tym posadzki. 
3. W pojemnikach na odpady nie należy gromadzić śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużlu, gałęzi, 

gruzu, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.  
4.   Odpady wielkogabarytowe powinno się składać w oddzielnym pojemniku znajdującym się w 

określonym przez spółdzielnię miejscu. 
5. Nie wolno umieszczać w pojemnikach lub pozostawiać koło śmietników urządzeń elektrycznych i 

elektronicznych, takich jak odkurzacze, pralki, lodówki itp. Stosownie do przepisów państwo-
wych użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do odda-
nia zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt (np. w punktach wyznaczonych przez służby 
miejskie). 

6. Do pojemników na szkło, tworzywa sztuczne oraz papier i makulaturę nie wolno wrzucać przed-
miotów nieodpowiadających przeznaczeniu pojemnika. 

7. Pudełka tekturowe powinny być złożone lub podarte, by zajmowały w pojemniku mniej miejsca. 
8. Oczekuje się od mieszkańców, że po wyrzuceniu śmieci pozostawią śmietnik zamknięty. 
 

IX. Psy i inne zwierzęta domowe 
§ 25 

1.Utrzymujący zwierzęta domowe (tzn. zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w 
jego lokalu lub innym odpowiednim pomieszczeniu i utrzymywane przez człowieka w charakte-
rze jego towarzysza) są zobowiązani do zachowania wszelkich środków ostrożności zapewniają-
cych ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, by zwierzęta te były 
jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zakłócały spokoju domowego. 

§ 26 

Na tereny przeznaczone do wspólnego lub publicznego użytku psy mogą być wyprowadzane tylko 
na smyczy. Psy agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia, również w kagańcach i 
pod opieką osób dorosłych, które zapewnią sprawowanie nad nimi kontroli. Zwolnienie psa ze smy-
czy dozwolone jest tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że właściciel lub opie-
kun ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 
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§ 27 

Psów i innych zwierząt domowych nie wolno wprowadzać na plac zabaw dla dzieci. 
 

§ 28  
1. Do obowiązków właścicieli i opiekunów zwierząt domowych należy sprzątanie i usuwanie odcho-

dów pozostawionych przez te zwierzęta na chodnikach, w alejkach spacerowych i innych miej-
scach przeznaczonych do wspólnego użytku, w miejscach publicznych, a także na posesjach nale-
żących do sąsiadów. 

2. Właściciel zwierzęcia domowego jest bezwzględnie obowiązany do naprawienia wyrządzonej 
przez niego szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub 
uciekło.  

X. Postanowienia końcowe 
§ 29  

1  Mieszkańcy niepodporządkowujący się niniejszemu regulaminowi ponoszą odpowiedzialność sta-
tutową.  

2. Mieszkańcy osiedla mogą zgłaszać zarządowi spółdzielni informacje i wnioski, które mogłyby 
mieć korzystny wpływ na utrzymanie porządku i czystości w osiedlu oraz na kształtowanie pozy-
tywnych stosunków między mieszkańcami. 

§ 30 

W zakresie użytkowania lokali, porządku w osiedlu oraz współżycia społecznego obowiązują 
wszystkich mieszkańców te same zasady, ujęte w niniejszym regulaminie opracowanym na podsta-
wie przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu wykroczeń, regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie M. St. Warszawy, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i prawa spółdzielczego. 

 
 
 
 
 
 
 

 


