
Załącznik nr 1: do uchwały nr 6/2016 Wspólnoty 

Mieszkaniowej Osiedla Gołąbki I  

z siedzibą w Warszawie przy ul. Orłów  

Piastowskich 84, z dnia 16 marca 2016 roku  

  

R  e  g  u  l  a  m  i  n 
  

Porządku Domowego Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Gołąbki  I 

przy ulicy : Orłów  Piastowskich  84 w Warszawie 
  

§ 1 Postanowienia ogólne:  

 

1. Postanowienia niniejszego regulaminu ustalają w trybie uchwały właścicieli lokali szczegółowe 

zasady porządku domowego WMO Gołąbki 1, o którym stanowi art. 13  ustawy z dnia 24 czerwca 

1994 r. o własności lokali (DZ. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami) i nie 

naruszają przepisów tejże ustawy. 

 

2. Przestrzeganie Regulaminu obowiązuje w równym stopniu wszystkich właścicieli lokali, jak i 

najemców oraz  osoby  mieszkające   i   czasowo   przebywające   na   terenie   Wspólnoty 

Mieszkaniowej Osiedla Gołąbki I. 

 

3. Właściciel lokalu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie Regulaminu na terenie Osiedla przez  

osoby  korzystające  z  jego  lokalu  i  zobowiązany  jest  do  zapoznania  ich  z  treścią 

Regulaminu, w tym także z treścią zasad organizacji ruchu drogowego „Strefy zamieszkania” 

określonych przez Wspólnotę. 

 

4. Właściciel lokalu jest zobowiązany do informowania Zarządu lub Administratora Osiedla o:   

1. zmianach w ilości osób zamieszkujących i wynajmie/użyczeniu jego lokalu, w terminie 14    

dni od zaistnienia zmiany. W informacji należy podać: imię, nazwisko i telefon osoby 

faktycznie korzystającej z w/w lokalu. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje 

naliczenie należności zaległych wraz z odsetkami ustawowymi od momentu powstania 

zmiany. 

2. pracach remontowych i modernizacyjnych w lokalu mających wpływ na 

funkcjonowanie części wspólnych nieruchomości, w tym instalację wewnętrzną, elewację 

zewnętrzną, okna, ściany itp. Wymienione prace powinny być opiniowane i akceptowane 

przez Zarząd, a niezastosowanie się do poleceń Zarządu będzie skutkowało przywróceniem 

do stanu pierwotnego na koszt właściciela lokalu. 

 

3. Do kontroli w/w zmian upoważniony jest Zarząd i Administracja Osiedla. 

  

5. Rodzice  lub  opiekunowie  zobowiązani  są  dbać  o  to,  aby  ich  dzieci  stosowały  się  do 

postanowień   Regulaminu.  Za   szkody  wyrządzone   przez  dzieci   na   terenie   Osiedla, 

odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie. 

  

6. Obsługą,  naprawą  i  konserwacją  instalacji  w  nieruchomości  wspólnej  zajmują  się  wyłącznie 

wyznaczone jednostki oraz konserwatorzy świadczący dla Wspólnoty usługi w tym zakresie. 

 

7. Ustala  się  następujące  granice  dla  instalacji  wspólnych  i  instalacji  należących  do 

właściciela lokalu: 

a. Instalacja  wody  zimnej  i  ciepłej  znajdująca  się  w  obrębie  lokalu,  do  pierwszego 

zaworu odcinającego dany lokal (bez zaworu) oraz wodomierze należą do właściciela 

danego lokalu, pozostała cześć instalacji należy do części wspólnej nieruchomości;  
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b. Poziomy  i  piony  instalacji  kanalizacyjnej  z  trójnikiem,  do  którego  podłączona  jest 

instalacja wewnętrzna danego lokalu stanowi cześć wspólną nieruchomości;  

c. Instalacja  centralnego  ogrzewania  stanowi  cześć  wspólną  nieruchomości  na  całej 

długości;  

d. Instalacja  elektryczna  w  obrębie  lokalu  do  tablicy  bezpiecznikowej  w  mieszkaniu 

należy do właściciela lokalu pozostała część stanowi cześć wspólną nieruchomości. 

 

e. Instalacje: telewizji kablowej i internetu w obrębie lokalu do skrzynki rozdzielczej na 

korytarzu należą do właściciela lokalu, pozostała część stanowi część wspólną 

nieruchomości. 

 

8. Właściciele  lokali nie zamieszkujący  na  stałe  na  terenie  Osiedla,  zobowiązani  są  podać 

Zarządowi  Wspólnoty  lub  Administratorowi  Osiedla  aktualny  adres  zamieszkania  (do 

korespondencji) i numer telefonu (do kontaktu). Wszelkie konsekwencje wynikające z 

niezastosowania się do tego obowiązku ponosi właściciel. 

 

§ 2. Obowiązki mieszkańców:  

  

1. Mieszkańcy   zobowiązani   są   do   przestrzegania   przepisów:   sanitarnych,   budowlanych, 

przeciwpożarowych, jak również dotyczących używania instalacji elektrycznej, telefonicznej, 

telewizyjnej, internetowej i wodno-kanalizacyjnej.  

 

2. Mieszkańcy  zobowiązani  są  do  utrzymania  zamieszkiwanego  przez  siebie  lokalu  (w  tym 

również tarasów i balkonów) i innych pomieszczeń/powierzchni przez siebie użytkowanych w 

należytym stanie sanitarnym i nie pogorszonym stanie technicznym.  

 

3. Właściciele  odpowiadają  za  stan  techniczny  urządzeń  oraz  instalacji  służących  do  ich 

wyłącznego użytku. 

 

4.  Mieszkańcy zobowiązani są dbać o budynki, infrastrukturę i otoczenie Osiedla oraz chronić je 

przed dewastacją.  

 

5. W  przypadku  jakichkolwiek  awarii  lub  nagłych  wypadków,  należy  zgłosić  je  

natychmiast Administratorowi Osiedla, a w razie potrzeby, zawiadomić również odpowiednie 

służby, takie jak:  straż  pożarna,  pogotowie  ratunkowe,  policja  straż  miejska  itp.  (wykaz  

telefonów  tych służb  znajduje  się  w  każdym  budynku  -  na  tablicy  ogłoszeń  oraz  na  

tablicy  informacyjnej przed pomieszczeniem administracyjnym).  

 

6. Mieszkańcy zobowiązani są do naprawiania na własny koszt wszelkich szkód powstałych na 

terenie Osiedla z ich winy lub osób korzystających z ich lokalu. W przypadku ujawnienia 

takich szkód sprawca będzie wezwany pisemnie do ich naprawienia a w przypadku jeżeli tego 

nie naprawi będzie obciążony kosztem naprawy wykonanej na zlecenie Zarządu Wspólnoty. 

 

7. W sprawach spornych o naprawę szkód Zarząd: 

 

 Powołuje Komisję z uprawnionym rzeczoznawcą i uzyskuje opinię w spornej 

sprawie; 

 Pokrywa koszty udziału rzeczoznawcy w Komisji z funduszu Wspólnoty, w 

przypadku winy Wspólnoty, 

 Egzekwuje koszty udziału rzeczoznawcy w Komisji od Właściciela lokalu, w 

przypadku winy Właściciela; 

 Egzekwuje, wg zasad ściągania odsetek ustawowych, wartość odszkodowania 

określoną przez firmę ubezpieczeniową od Właściciela lokalu, w przypadku winy 

właściciela.  



 3 

 

8. W przypadkach koniecznych właściciel lokalu, najemca lub dzierżawca powierzchni wspólnej 

lub osoba korzystająca wyłącznie z takiej powierzchni obowiązany  jest  zezwolić  na  wstęp  i  

udostępnić  lokal/powierzchnię  wspólną  służbom remontowym,  ilekroć  jest  to  niezbędne  

do  przeprowadzenia  konserwacji,  remontu  lub usunięcia  awarii  mającej  wpływ  na  

poprawne  działanie  części  wspólnych  nieruchomości. Czynności te mogą być wykonywane 

tylko w obecności osoby dorosłej zajmującej dany lokal lub powierzchnię wspólną, osoby 

upoważnionej przez właściciela, najemcę lub dzierżawcę.  

 

§ 3 Przepisy porządkowe: 

  

Z A C H O W A N I E: 

 

1. Cisza nocna na Osiedlu obowiązuje w godzinach od 22.00 do 6.00 rano.  

 

2. Trzepanie  dywanów  może  odbywać  się  w  miejscach  do  tego  przeznaczonych,  w  dni 

powszednie w godzinach od 8.00 do 20.00.  

 

3. Zabrania  się  palenia  papierosów oraz  spożywania  alkoholu  na terenie Osiedla w tym 

klatkach  schodowych,  w piwnicach, garażach oraz pomieszczeniach wspólnych Osiedla.  

 

4. Zabrania się niszczenia części wspólnych budynków i altanek śmietnikowych, poprzez:  

 

-    drapanie,   pisanie,   malowanie   ścian   pomieszczeń   wspólnych   i   ścian   zewnętrznych 

budynków;  

-    wieszanie i przybijanie tablic lub innych przedmiotów;  

-    uszkadzanie koszy na śmieci i urządzeń do zabaw dla dzieci.  

 

5. Nieczystości  pochodzące z  lokali  należy  wyrzucać  wyłącznie  do  pojemników  do  tego  celu 

przeznaczonych  (rozmieszczonych  w  altanach  śmietnikowych)  w  taki  sposób,  aby  nie 

zanieczyszczać otoczenia zbiorników, części wspólnej nieruchomości oraz Osiedla.  

 

6. Zabrania    się    niszczenia    terenów    zielonych    znajdujących    się    na    terenie    Osiedla. 

W szczególności  nie  wolno  jeździć  rowerami  po  trawnikach,  łamać  i  przesadzać  drzew i 

krzewów, zrywać kwiatów, kopać dołków w trawnikach.  

 

7. Mieszkańcy  Osiedla  powinni  dążyć  do  zgodnego  współżycia  i  unikać  wszelkich  sytuacji 

konfliktowych powodujących nieporozumienia i spory sąsiedzkie. Zachowanie wobec innych 

mieszkańców   powinno   być   taktowne   i   życzliwe.   Spory   i   nieporozumienia   pomiędzy 

mieszkańcami, wymagające wyjaśnień lub negocjacji, po ich zgłoszeniu rozpatrywać będzie 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.  

 

8. Na  terenie  Osiedla  zabrania  się  gry  w  piłkę  w  przypadku,  gdy  sposób  gry  naraża  na 

uszkodzenie  części  wspólnej  nieruchomości  np.  elewacji  budynków,  altanek,  ogrodzenia, 

zieleni, kwiatów itp. lub zakłóca spokój mieszkańcom Osiedla. 

 

9. Zabrania się przechowywania w wózkowniach/rowerowniach innych rzeczy/przedmiotów, poza 

rowerami, wózkami i sankami. Właściciele pozostawiający inne przedmioty będą wezwani w 

określonym terminie do ich usunięcia na ogłoszeniu umieszczonym na tablicy informacyjnej 

danego budynku. Po upływie określonego terminu,  rzeczy//przedmioty będą usuwane do altanek 

śmietnikowych przez firmę sprzątającą Osiedla. 

 

10. Nie wolno pozostawiać/składować na korytarzach, schodach, klatkach schodowych, garażach 

jakichkolwiek przedmiotów i rzeczy, w tym rowerów, wózków, mebli, zabawek, także śmieci i 
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butów przed drzwiami mieszkania itp. Właściciel pozostawiający wymienione przedmioty będzie 

wzywany do ich usunięcia. Po bezskutecznym  upływie terminu, określonego w wezwaniu, 

przedmioty będą usuwane do altanek śmietnikowych na koszt właściciela, określony przez 

firmę sprzątającą Osiedle. 

 

11. Mieszkańcy nieruchomości mają prawo do korzystania z suszarni i wózkowni  na  następujących 

zasadach: 

a) Suszarnia przeznaczona jest do suszenia bielizny, wózkownia do przechowywania 

wózków dziecięcych , rowerów i sanek. Zmiana przeznaczenia tych pomieszczeń musi 

być dokonana za zgodą zainteresowanych właścicieli korzystających z tych 

pomieszczeń, potwierdzonej przez Zarząd Wspólnoty (w przypadku braku niniejszej 

zgody, uchwałą właścicieli); 

b) Właściciel lokalu, który samowolnie zmienia zasady przeznaczenia, o których mowa w 

pkt. a),  wzywany będzie przez Zarząd do ich przestrzegania;  

c) Klucze do suszarni i wózkowni posiada Administracja Osiedla; 

d) Osoba korzystająca z suszarni i wózkowni ma prawo do wypożyczenia klucza na czas 

określony lub dorobienia sobie własnego; 

e) Osoba korzystająca z suszarni i wózkowni ma obowiązek do pozostawienia tych 

pomieszczeń w czystości i porządku. 

 

12. Właściciel lokalu odpowiedzialny jest za stan techniczny balkonu i tarasu który jest częścią 

składową jego lokalu mieszkalnego, w tym: czyszczenia, odśnieżania, chronienia tzw. rzygaczy, 

zabezpieczania dobrego stanu izolacji przeciwwilgociowej (przed przeciekaniem wód 

opadowych, roztopów śniegu itp.) 

 

B E Z P I E C Z E Ń S T W O: 

  

13. Nie  wolno  niszczyć, zasłaniać, zmieniać  ustawienia  oraz  treści  znaków drogowych, 

alarmowych, przeciwpożarowych i innych tablic informacyjnych.   

 

14. Balkony  i  tarasy  powinny  być  utrzymywane  w  czystości, a skrzynki  na  kwiaty 

 i  donice umieszczone umocowane  w   sposób   gwarantujący bezpieczeństwo.   

 

15. Zabrania  się  umieszczania  na  balkonach i tarasach:  zasłon,  drabinek  i  podpór  na  pnącza,  w  

sposób mogący   ułatwić   wejście   do   innych   lokali   np.   do   lokali   położonych   na   

wyższych kondygnacjach, bez zgody właścicieli tych lokali.  

 

 

16. Zabrania  się  umieszczania  i  przechowywania jakichkolwiek przedmiotów/rzeczy i śmieci oraz 

płynów i innych materiałów wybuchowych łatwopalnych na klatkach schodowych, balkonach i 

tarasach, w komórkach/piwnicach, garażach, korytarzach piwnicznych, suszarniach itp. 

Właściciel składujący w tych pomieszczeniach wymienione przedmioty będzie wzywany do ich 

usunięcia a po bezskutecznym upływie terminu, określonego w wezwaniu, przedmioty będą 

usuwane do altan śmietnikowych na koszt właściciela. określony przez firmę sprzątającą Osiedle. 

 

17. Zabrania  się  samowolnego  przestawiania  ławek  i  urządzeń  wspólnych,  znajdujących  się  na 

terenie Osiedla.  

 

18. Zabrania  się  wyrzucania/petów po papierosach, wylewania  zanieczyszczeń,  cieczy  i  

przedmiotów  z  balkonów, tarasów i przez okna.  

 

19. Sterowniki do bram garażowych (piloty) nie mogą być udostępniane małoletnim dzieciom, ani 

osobom z poza kręgu właścicieli i mieszkańców.  
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20. Zaleca się wynajmowanie miejsc garażowych / parkingowych osobom mieszkającym na 

terenie Osiedla. 

 

21. Nie należy wpuszczać na teren Osiedla osób obcych, udających się do innych lokali. 

 

Z W I E R Z Ę T A:  

 

22. Trzymane  w  lokalu  zwierzęta  nie  mogą  powodować  zagrożenia  życia  i  zdrowia  ludzi  oraz 

zakłócać spokoju mieszkańców i porządku na terenie Osiedla.   

 

23. Posiadacze  zwierząt  domowych  zobowiązani  są  do  przestrzegania  przepisów  sanitarno  - 

epidemiologicznych.   

 

24. Właściciele  psów  obowiązani  są  do  wyprowadzania  ich poza teren Osiedla. Na terenie 

Osiedla przeznaczonym do wspólnego użytku psy powinny być prowadzone na  smyczy, a 

agresywne psy w kagańcu. Właściciel obowiązany jest do sprawowania ciągłego dozoru nad ich 

zachowaniem.  

 

25. Właściciele zwierząt domowych (psów, kotów itp.)  są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania 

odchodów tych zwierząt z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, Odchody należy 

umieszczać w oznaczonych pojemnikach, koszach ulicznych/osiedlowych lub pojemnikach na 

niesegregowane odpady komunalne. Niestosowanie  się  do  powyższego  zapisu  przez  

właścicieli  zwierząt  spowoduje  dodatkowe obciążenie czynszu za ich lokal o koszty 

usuwania zanieczyszczeń, określone przez firmę sprzątającą Osiedle. 

 

26. Prowadzenie hodowli zwierząt na terenie nieruchomości wspólnej jest całkowicie zabronione. 

Dozwolone  jest  posiadanie  zwierząt  domowych,  o  ile  ilość  tych  zwierząt  nie  wskazuje  na 

prowadzenie hodowli.  

 

Z M I A N Y      K O N S T R U K C Y J N E:  

 

27. Przebudowa  lokalu  wymaga  zgody  odpowiednich  organów  –  zgodnie  z  obowiązującymi 

przepisami.  Przebudowa  może  odbywać  się  tylko  na  podstawie  planów  wykonanych  przez 

uprawnione  osoby.  Za  skutki  nieprawidłowej  przebudowy  i  remontu odpowiedzialny  jest 

właściciel  lokalu,  a  za  wszelkie  udowodnione  uszkodzenia  części  wspólnych  ponosi  on 

odpowiedzialność finansową.  

 

28. Przebudowa  lokalu,  związana  ze  zmianami  konstrukcyjnymi  budynku,  wymaga również 

zgody większości właścicieli lokali. Zmiana przeznaczenia części wspólnej nieruchomości  

wymaga uchwały właścicieli a następnie zgody  zarówno  Zarządu  Wspólnoty  jak  i  większości  

właścicieli  lokali,  których  sprawa bezpośrednio dotyczy.  

  

29. Niedozwolone  jest  samowolne  zakładanie  w  pomieszczeniach  wspólnych  gniazd  poboru 

energii elektrycznej i ujęć wody na użytek własny oraz prowadzenie w tych pomieszczeniach 

działalności usługowej lub produkcyjnej.  

 

30. Niedozwolone jest samowolne wchodzenie na dachy. Montaż  urządzeń  na  dachach także 

elewacjach i  innych  częściach  wspólnych nieruchomości wymaga zgody Zarządu Wspólnoty.  

 

31. Trwałe zmiany w architekturze zewnętrznej budynków Osiedla wymagają zgody właściwych 

jednostek administracji publicznej oraz Zarządu Wspólnoty.  

 

32. Usuwanie  gruzu  po  remoncie  lokalu  odbywa  się  na  koszt  właściciela  lokalu  i  w  sposób 

uzgodniony z Administratorem Osiedla.  
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S A M O C H O D Y:  

 

33. Na terenie Osiedla pojazdy samochodowe mogą poruszać się  i parkować tylko zgodnie z 

rozmieszczonymi znakami drogowymi.  

 

34. Zabrania  się  postoju samochodów na  drogach  wewnętrznych  Osiedla,  z wyjątkiem  sytuacji,  

w  której  konieczne  jest  rozładowanie przedmiotów  o większych gabarytach (zapis nie dotyczy 

służb do tego upoważnionych).  

 

35. Zabrania się mycia samochodów na terenie Osiedla. Zabrania się naprawiania samochodów na  

terenie  Osiedla, w tym w garażach i na miejscach parkingowych, w  przypadku  gdyby  to  miało  

wpływ  na  zmianę  estetyki  i  wygląd  części wspólnej nieruchomości. 

 

36.  Zabrudzenia smarami miejsc garażowych, parkingowych i kostki brukowej na drogach 

wewnętrznych Osiedla po postoju samochodów, usuwane  będą  na  koszt  

właściciela/użytkownika samochodu, po uprzednim wezwaniu go do samodzielnego usunięcia 

zabrudzenia.  

 

37. Samochody osobowe osób zamieszkujących na terenie Osiedla mogą być parkowane tylko w 

miejscach do tego celu przeznaczonych.  

 

38. Zabrania  się  parkowania  samochodów,  na  miejscach  przynależnych  do  określonego  lokalu, 

bez zgody właściciela tego miejsca.  

 

39. Wolne miejsca parkingowe mogą być wynajmowane właścicielom lokali naszego Osiedla dla 

samochodów osobowych. Opłata dobowa za wynajem miejsca parkingowego na terenie 

Osiedla wynosi 10% wartości - płatnej co miesiąc - za wynajem tego miejsca. 

 

40. Dopuszcza się parkowanie jednego pojazdu na jednym miejscu garażowym /parkingowym.  

 

41. Obrys pojazdu nie może przekraczać linii granicznej miejsca garażowego/parkingowego oraz 

utrudniać dostęp do innych pojazdów.  

 

42. Miejsca garażowe i parkingowe należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 

43. Właściciel lokalu jest zobowiązany do informowania Zarządu lub Administratora Osiedla o 

zmianach dotyczących osoby korzystającej z miejsca garażowego/ parkingowego (nazwisko, 

imię i nr telefonu kontaktowego) i parkowanego pojazdu (marki samochodu i nr 

rejestracyjnego), w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. Do kontroli w/w zmian 

upoważniony jest Zarząd i Administracja Osiedla.  

 

 

§ 4 Postanowienia końcowe:  

 

W  przypadkach  niestosowania  się  mieszkańców  do  przepisów  Regulaminu  Porządku  

Domowego a także w przypadkach zagrożenia porządku i bezpieczeństwa - Zarząd Wspólnoty i 

Administracja Osiedla uprawnione są do korzystania z pomocy Straży Miejskiej i Policji.  

 

 

 


