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Nie wyrzucajmy odpadków do kanalizacji!
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HARMONOGRAM ODCZYTU WODOMIERZY DOMOWYCH

        
             

              
              
                  
        

            
              

27.12.2016 wtorek 28.12.2016 środa 29.12.2016 czwartek
Toszecka 86,88 Toszecka 90,92 Toszecka 94,96, Sokoła 4

Sztabu Powstańczego 1,3,5,7,9 Sztabu Powstańczego 11,13,15,25 Sztabu Powstańczego 27,29,31,33
Sztabu Powstańczego 16-20 Sztabu Powstańczego 58-62 Batalionu Kosynierów 2-8
Sztabu Powstańczego 17-23 Batalionu Kosynierów 1-7 Batalionu Kosynierów 12-18

Godziny

1600-2000
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Poniżej publikowany wyciąg stanowi zestawienie ważniejszych postanowień REGULAMINU PORZĄDKU DOMOWE-

GO, obowiązującego mieszkańców (użytkowników lokali oraz wszystkie osoby przebywające w budynku, tj. posiada-
jące tytuł prawny do zajmowania lokalu lub będące współlokatorami, najemcami, podnajemcami lub osobami, którym
lokal użyczono) lokali SM "Szobiszowice". REGULAMIN został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 11.10.2016 r.
(kompletny REGULAMIN znajduje się na stronie internetowej www.szobiszowice.pl w zakładce akty prawne.

Wyciąg z Regulaminu używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego
i współżycia mieszkańców S.M."SZOBISZOWICE" w Gliwicach

Przepisy porządkowe:
1. Warunkiem zgodnego współżycia wszystkich użytkowników lokali jest wzajemna pomoc i poszanowanie spokoju.
2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 6.00. W tych godzinach należy zachowywać się w taki sposób,

aby nie zakłócić snu i wypoczynku pozostałych Użytkowników lokali.
3. Trzepanie dywanów, odzieży i pościeli powinno odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych (trzepa-

ki), w godzinach od 8.00 do 20.00.
4. Dopuszcza się posiadanie zwierząt domowych - w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt

(Dz. U. z 2003r. poz. 106 nr 1002 z późn. zm.) o ile nie powoduje to zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz zakłócania
spokoju innych Użytkowników.

5. Dopuszcza się ukwiecanie balkonów, przy czym instalowanie skrzynek i doniczek na kwiaty możliwe jest od strony
wewnętrznej balustrad. Podlewania kwiatów na balkonach ze szczególną starannością, aby nie zalać elewacji budyn-
ku oraz balkonów i okien niższych kondygnacji.

6. Zabrania się:
a) palenia tytoniu we wszystkich budynkach w częściach wspólnych budynku, w tym w windach,
b) składowania i magazynowania w pomieszczeniach piwnic, w komórkach i pomieszczeniach wspólnych materiałów

łatwopalnych i grożących samozapaleniem,
c) zastawiania ciągów komunikacyjnych (klatek schodowych, korytarzy i holi oraz korytarzy piwnicznych)

jakimikolwiek przedmiotami,
7. Użytkownicy zobowiązani są do:

a) zachowania czystości na klatkach schodowych, korytarzach, holach, korytarzach piwnicznych, innych częściach
wspólnych budynku oraz w otoczeniu budynku i na placach zabaw,

b) wynoszenia śmieci i odpadków komunalnych do pojemników na śmieci. W przypadku rozsypania wynoszonych
śmieci lub rozlania płynów, mieszkaniec obowiązany jest do ich uprzątnięcia.

8. Użytkownicy zobowiązani są do segregowania odpadów zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach oraz Regula-
minem w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.

9. Zabronione jest:
a) w przypadku remontów zabrania się wyrzucania twardych i ciężkich przedmiotów jak gruz, kamienie, żelastwo, druty,

szkło itp. do pojemników na odpadki. Przedmioty te winny być składowane w pojemnikach specjalnie do tego przezna-
czonych, dostarczonych na koszt użytkownika lokalu przez przedsiębiorstwo komunalne odpowiedzialne za wywóz
śmieci z nieruchomości. Ustawienie tych pojemników nie powinno utrudniać funkcjonowania pozostałym mieszkańcom.

b) wykonywanie czynności powodujących uszkodzenie posadzek na klatce schodowej, w piwnicach oraz nawierzchni
ciągów komunikacyjnych w obrębie nieruchomości,

c) zanieczyszczenie części wspólnych budynków, wystawienie przed drzwi lokali worków ze śmieciami, skła-
dowanie zbędnych opakowań i przedmiotów w pomieszczeniach ogólnodostępnych, w szczególności na
klatkach schodowych i korytarzach piwnicznych,

d) odprowadzanie (wylewanie, wyrzucanie) do kanalizacji przedmiotów mogących zahamować przepływ (np. śmieci,
odpady, artykuły higieniczne), a także żrących, cuchnących i łatwopalnych środków chemicznych.

10. W przypadku rażącego lub uporczywego wykraczania przez osobę korzystającą z lokalu przeciwko obowiązującemu po-
rządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby, czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości
wspólnej uciążliwym, Spółdzielnia może zastosować w zależności od posiadanego przez użytkownika prawa do lokalu
sankcje przewidziane w obowiązującym prawie (np. wygasić prawo do lokalu lub żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji).
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