REGULAMIN PORZÑDKU DOMOWEGO
PRZEPISY OGÓLNE
§1
Niniejszy regulamin dotyczy mieszkaƒców (u˝ytkowników) budynków stanowiàcych w∏asnoÊç lub wspó∏w∏asnoÊç miasta Bydgoszczy. Niniejszy regulamin dotyczy tak˝e mieszkaƒców (u˝ytkowników) nieruchomoÊci stanowiàcych w∏asnoÊç wspólnot
mieszkaniowych, osób fizycznych i innych osób prawnych, b´dàcych w zarzàdzie Spó∏ki ADM, chyba ˝e jego stosowanie jest
sprzeczne z wolà w∏aÊcicieli tych˝e nieruchomoÊci.
§2
Postanowienia regulaminu majà na celu ochron´ administrowanego mienia, utrzymania bezpieczeƒstwa, higieny i estetyki budynków i ich otoczenia oraz zapewnienie warunków zgodnego
wspó∏˝ycia mieszkaƒców (u˝ytkowników).
§3
Mieszkaƒcy (u˝ytkownicy) zobowiàzani sà umo˝liwiç w okreÊlonych przez zarzàdzajàcego dniach i godzinach wejÊcie do zajmowanego lokalu osób uprawnionych przez ADM w przypadku
awarii oraz w celu dokonania okresowego lub doraênego przeglàdu stanu i wyposa˝enia technicznego lokalu.
§4
Osoby przebywajàce na terenie nieruchomoÊci zobowiàzane sà
do zachowania ciszy w godzinach nocnych, tj. od godz. 22.00
do 6.00. W godzinach tych w szczególnoÊci nale˝y Êciszyç
odbiorniki radiowe i telewizyjne, zaprzestaç gry na instrumentach muzycznych oraz g∏oÊnego zachowania.
§5
Trzepanie dywanów mo˝e odbywaç si´ w miejscach do tego
celu przeznaczonych.
§6
NieczystoÊci pochodzàce z gospodarstw domowych nale˝y
wrzucaç do zbiorników lub zsypów specjalnie do tego celu przeznaczonych w taki sposób, aby nie zanieczyszczaç ich otoczenia, z uwzgl´dnieniem segregacji odpadów, o ile nieruchomoÊç
posiada pojemniki do segregacji.
W przypadku rozsypania wynoszonych Êmieci lub rozlania na
klatkach schodowych p∏ynów, mieszkaniec (u˝ytkownik) jest zobowiàzany uprzàtnàç zanieczyszczone miejsca.
§7
1. W przypadku koniecznoÊci usuni´cia odpadów wielkogabarytowych, przez które rozumie si´ np. stare meble i sprz´t gospodarstwa domowego i nie dostarczenia ich na wskazane miejsce
sk∏adowania lub odbioru, osoba pozbywajàca si´ tych odpadów
winna je usunàç we w∏asnym zakresie i na w∏asny koszt.
W przypadku usuni´cia takich odpadów przez zarzàdzajàcego
kosztami obcià˝ona zostanie w∏aÊciwa osoba.

2. W przypadku podj´cia czynnoÊci remontu lokalu i koniecznoÊci usuni´cia odpadów budowlanych i rozbiórkowych (np. gruz),
osoba pozbywajàca si´ tych odpadów zobowiàzana jest zabezpieczyç odpowiedni pojemnik na ich sk∏adowanie we w∏asnym
zakresie i ponieÊç koszt wywozu, do czasu ustalenia przez Gmin´ Bydgoszcz op∏aty za zagospodarowanie takich odpadów.
§8
Niedopuszczalne jest wykonywanie przez mieszkaƒców (u˝ytkowników) czynnoÊci mogàcych spowodowaç zanieczyszczenia miejsc s∏u˝àcych do wspólnego u˝ytku, takich jak klatki
schodowe, podwórza, itp. Jakiekolwiek szkody i zniszczenia dokonane w nieruchomoÊci przez mieszkaƒców (u˝ytkowników)
lokali naprawiane sà na koszt tych osób.
§9
Instalowanie na dachu i elewacji anten telewizyjnych i radiowych
lub podobnych urzàdzeƒ jest dozwolone za zgodà zarzàdcy budynku. W przypadku uszkodzenia dachu lub elewacji w czasie
instalowania anteny (urzàdzeƒ) kosztem naprawy zostanie obcià˝ony instalujàcy.
§ 10
Niedozwolone jest prowadzenie hodowli zwierzàt wewnàtrz budynku i w jego otoczeniu.
§ 11
Posiadacze zwierzàt domowych zobowiàzani sà do przestrzegania przepisów sanitarno-porzàdkowych. Poza teren lokalu psy
powinny byç wyprowadzane na smyczy, a w przypadku psów
agresywnych i niebezpiecznych tak˝e w kagaƒcu.
§ 12
W∏aÊciciele lub opiekunowie zwierzàt zobowiàzani sà do usuwania wszelkich, pozostawionych przez nie nieczystoÊci w pomieszczeniach wspólnego u˝ytku (klatki schodowe, korytarze,
strychy, piwnice) oraz wokó∏ budynku.
§ 13
Zabronione jest wykonywanie przez mieszkaƒców (u˝ytkowników) wszelkich zmian w elewacji zewn´trznej budynku, w∏àczajàc zawieszanie na balkonach transparentów, szyldów, og∏oszeƒ, itp. bez wczeÊniejszego uzgodnienia z zarzàdcà bàdê zarzàdem wspólnoty.
§ 14
Nie jest dozwolone przechowywanie na balkonach i tarasach
przedmiotów oszpecajàcych wyglàd nieruchomoÊci.
§ 15
Skrzynki na roÊliny, doniczki, itp. przedmioty umieszczone na
parapetach okien, balkonach i loggiach powinny byç nale˝ycie
zabezpieczone przed wypadni´ciem. Podlewanie roÊlin powin-

no odbywaç si´ w taki sposób, aby woda nie przecieka∏a na ni˝sze kondygnacje lub na ulic´.
§ 16
Mieszkaƒcy (u˝ytkownicy) zobowiàzani sà do usuwania Êmieci,
a w zimie równie˝ Êniegu i lodu z balkonów i pomieszczeƒ przynale˝nych do ich lokali.
§ 17
Bez zgody zarzàdcy nie jest dozwolone umieszczanie jakichkolwiek przedmiotów w miejscach wspólnego u˝ytkowania takich
jak bramy, klatki schodowe i podwórza. Zarzàdca nie ponosi odpowiedzialnoÊci za utrat´, bàdê uszkodzenie przedmiotów pozostawionych przez mieszkaƒców (u˝ytkowników) w ww. miejscach. W przypadku nie usuni´cia przedmiotów zalegajàcych
zarzàdzajàcy ma prawo do ich usuni´cia na koszt w∏aÊciwej
osoby bez mo˝liwoÊci dochodzenia odszkodowania.
§ 18
Mieszkaƒcy (u˝ytkownicy) zobowiàzani sà do przestrzegania
przepisów w zakresie korzystania z dêwigów osobowych zgodnie z instrukcjà umieszczonà w kabinie dêwigu.
§ 19
Parkowanie pojazdów motocyklowych oraz samochodowych
jest dopuszczalne tylko w miejscach wyznaczonych przez zarzàdc´ domu. W szczególnoÊci zabronione jest parkowanie samochodów w miejscach, w których utrudnia∏yby swobodny dost´p do budynku wozom stra˝y po˝arnej i pogotowia ratunkowego.
§ 20
Opiek´ nad zielenià oraz placami gier i zabaw dla dzieci na terenie nieruchomoÊci sprawuje zarzàdca budynku.
§ 21
Zabrania si´:
1. U˝ywania otwartego ognia i palenia tytoniu w strefach zagro˝enia po˝arem i wybuchem (gara˝e, strychy, piwnice, klatki
schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, windy).
2. Wysypywania goràcego popio∏u i ˝u˝la do pojemników na terenach przyleg∏ych do budynku, spalania Êmieci i odpadów jak
równie˝ palenia ognisk w obr´bie i w pobli˝u zabudowaƒ.
3. Ràbania i pi∏owania drewna oraz ∏upania w´gla w pomieszczeniach i miejscach do tego nieprzeznaczonych (piwnice, strychy, korytarze).
4. Zrzucania resztek jedzenia, niedopa∏ków papierosów i innych
odpadów z balkonów i okien.
5. Mycia i napraw pojazdów mechanicznych na terenie nieruchomoÊci.

PRZEPISY DOTYCZÑCE PRALNI I SUSZARNI
§ 22
Wskazane jest, by pranie wi´kszej iloÊci bielizny lub odzie˝y
wykonywane by∏o w specjalnym pomieszczeniu do tego
przeznaczonym. Z pralni korzystaç mo˝e ka˝dy mieszkaniec
w godzinach od 7.00 do 22.00, w kolejnoÊci ustalonej w porozumieniu z innymi mieszkaƒcami.
§ 23
Z urzàdzeniami w pralni nale˝y obchodziç si´ z nale˝ytà starannoÊcià, aby nie dopuÊciç do ich uszkodzenia. Koszty usuni´cia ewentualnych uszkodzeƒ powsta∏ych z winy u˝ytkow-

nika obcià˝ajà tego u˝ytkownika. W czasie prania nale˝y pomieszczenie pralni przewietrzyç, aby sufit i Êciany nie by∏y
nara˝one na wilgoç.
§ 24
Po zakoƒczeniu prania korzystajàcy z pralni zobowiàzany
jest sprzàtnàç pomieszczenie, a klucze niezw∏ocznie zwróciç
osobie wyznaczonej przez zarzàdzajàcego.
§ 25
Do korzystania z suszarni lub strychu majà odpowiednio zastosowanie postanowienia dotyczàce korzystania z pralni.

§ 26
Suszarnia i strych s∏u˝à wy∏àcznie do suszenia odzie˝y lub
bielizny. Nie wolno przechowywaç tam ˝adnych przedmiotów.
§ 27
W domach, w których nie ma suszarni lub strychu, zarzàdca
mo˝e zezwoliç na suszenie odzie˝y na podwórzu.
§ 28
Suszenie odzie˝y na balkonach dozwolone jest do poziomu
górnej kraw´dzi balustrady.

PRZEPISY DOTYCZÑCE PIWNIC I KOMÓREK
§ 29
Piwnice i komórki sà pomieszczeniami przynale˝nymi do lokalu.
Dost´p do nich powinien byç stale zapewniony mieszkaƒcom
(u˝ytkownikom). Je˝eli g∏ówne wejÊcie do piwnic jest zamykane,
zarzàdca domu jest obowiàzany zapewniç mieszkaƒcom (u˝ytkownikom) dost´p do nich, zaopatrujàc ich odp∏atnie w klucze.
§ 30
Przy korzystaniu z piwnicy lub komórki mieszkaƒcy (u˝ytkownicy) zobowiàzani sà przestrzegaç przepisów obowiàzujàcych
w zakresie ochrony przeciwpo˝arowej. W szczególnoÊci niedozwolone jest przechowywanie w piwnicach i komórkach materia-

∏ów wybuchowych i ∏atwopalnych oraz palenie papierosów i u˝ywanie otwartego ognia.

drewno, itp. zobowiàzany jest uprzàtnàç zanieczyszczone miejsca.

§ 31
Mieszkaƒcom (u˝ytkownikom) nie wolno przechowywaç w korytarzach piwnicznych jakichkolwiek przedmiotów. W przypadku
nie usuni´cia przedmiotów zalegajàcych w ww. miejscach zarzàdzajàcy ma prawo do usuni´cia tych przedmiotów na koszt w∏aÊciwej osoby bez mo˝liwoÊci dochodzenia odszkodowania.

§ 33
Mieszkaƒcy (u˝ytkownicy) zobowiàzani sà chroniç przed zanieczyszczeniem urzàdzenia techniczne znajdujàce si´ w piwnicach przynale˝nych do ich lokali, np. wodomierze, g∏ówne zawory wodociàgowe. Dost´p do urzàdzeƒ powinien byç umo˝liwiony osobie upowa˝nionej przez zarzàdc´ lub pracownikom
dostawców i us∏ugodawców, zak∏adów wodociàgowych, gazowni, itp.

§ 32
Mieszkaniec (u˝ytkownik), któremu przywieziono w´giel, koks,

PRZEPISY KO¡COWE
§ 34
Mieszkaƒcy (u˝ytkownicy) zobowiàzani sà zapoznaç si´ z treÊcià niniejszego regulaminu i przestrzegaç jego postanowieƒ.
W przypadku nieprzestrzegania przepisów wynikajàcych
z niniejszego regulaminu zarzàdzajàcy mo˝e wystàpiç do
w∏aÊciwych organów o zastosowanie sankcji przewidzianych

w ogólnie obowiàzujàcych przepisach prawnych, np. kary
grzywny.
§ 35
Niniejszy regulamin zosta∏ zatwierdzony przez Zarzàd Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o. o. Zarzàdzeniem

Nr 129/2012 z dnia 08.10.2012r. JednoczeÊnie traci moc dotychczasowy Regulamin porzàdku domowego wprowadzony
w dniu 19.03.2002 r. Uchwa∏à Zarzàdu Nr 3/2002.
Zarzàd Administracji Domów Miejskich
„ADM” Sp. z o. o. w Bydgoszczy

