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Szanowni Mieszkańcy,

Dom i mieszkanie tworzą ostoję dla Państwa i Państwa rodziny. Niniejszy regulamin ma służyć ochronie 

indywidualnej przestrzeni życiowej, ale także rozgraniczeniu poszczególnych interesów mieszkańców.

Poniżej wymienione regulacje stanowią wiążące wytyczne, których każdy mieszkaniec musi 

przestrzegać, mianowicie szacunek, tolerancja i pomoc w stosunku do współmieszkańców. Mieszkańcy 

są zatem zobowiązani do życia w tolerancji i dobrych stosunkach sąsiedzkich, niezależnie od płci, 

rodzaju wspólnoty małżeńskiej, pochodzenia, języka, ojczyzny, wiary oraz poglądów religijnych czy 

politycznych. 

 1. Hałas  

Należy unikać generowania niepotrzebnego hałasu i irytujących 

odgłosów o każdej porze dnia i nocy. Konieczne naprawy można 

przeprowadzać tylko w dni powszednie od godz. 7.00 do 20.00.

Podczas ciszy nocnej ustawowo zakazane jest generowanie hałasu 

w godzinach od 22.00 do 6.00, który przeszkadza innym osobom w 

nocnym odpoczynku. 

Podczas czasu wolnego od pracy w dni powszednie w godz. od 

6.00 do 7.00 i od 20.00 do 22.00 oraz w niedziele i ustawowe dni wolne od pracy – ustawa zabrania 

hałasować, jeżeli obiektywnie mogłoby to przeszkadzać innym osobom w ich wypoczynku. Ponadto 

hałasowanie jest również zabronione podczas pory obiadowej od godz. 13.00 do 15.00.

Odtwarzanie dźwięku (radio, telewizja itp. urządzenia) oraz granie na instrumentach muzycznych 

w mieszkaniu należy ograniczyć do głośności pokojowej, powyższe nie może przeszkadzać innym 

osobom. Także na klatkach schodowych, korytarzach, balkonach i na zewnątrz należy unikać 

generowania jakiegokolwiek hałasu.

 Regulamin domu  



 2. Urządzenia wspólnoty   

Wszystkie urządzenia mieszkania, instalacje techniczne oraz obszary zielone i tereny zewnętrzne 

należy chronić i dbać o nie.

Należy zaprzestać nieuważnego wyrzucania resztek papierków, ulotek reklamowych, niedopałków 

papierosów, puszek po napojach, pustych butelek, resztek jedzenia itp. na terenie budynku oraz palenia 

na klatkach schodowych i w windach.

Karmienie wolnożyjących zwierząt (gołębi, dzikich kotów itd.) na terenie budynku jest zabronione.

Zabrania się wchodzenia na zielone dachy. Rodzice odpowiadają za swoje dzieci.

Pas wokół domów należy pozostawić wolnym ze względów ochrony przeciwpożarowej. Zabrania 

się odstawiania lub przechowywania w tych obszarach jakichkolwiek przedmiotów, w szczególności 

mebli lub podobnych artykułów.

Granie w piłkę nożną na trawnikach, jeżdżenie na rowerze między krzewami i odstawianie motorów, 

samochodów osobowych i innych pojazdów (np. skuterów, rowerów) na drogach dla pieszych lub 

drogach gospodarczych oraz jeżdżenie po nich jest zabronione. 

 3. Odpady, śmietnik i duże śmieci  

Odstawianie przedmiotów jakiegokolwiek rodzaju obok pojemników 

na śmieci i poza miejscem przeznaczonym na śmietniki oraz na 

klatkach schodowych i w przejściu do piwnicy jest zabronione, gdyż 

z uwagi na związane z tym niebezpieczeństwo wypadku, pożaru 

lub robactwo stanowi zagrożenie dla mieszkańców domu.

W celu uniknięcia dodatkowych kosztów wywozu śmieci należy 

wstępnie sortować i rozdrabniać wszelkiego rodzaju odpady 

(kartony, duże przedmioty) i prawidłowo wyrzucać je do dostępnych pojemników na śmieci i w żadnym 

razie nie wrzucać do toalet i nie spłukiwać w zlewie. Nie wolno również wyrzucać z okna resztek 

jedzenia, wszelkiego rodzaju przedmiotów, niezależnie w jakim celu. Wszystkie wielkogabarytowe 

śmieci (meble, urządzenia gospodarstwa domowego, opakowania itd.) mieszkańcy muszą utylizować 

we własnym zakresie i na własny koszt.

Ponadto prosimy przestrzegać oznaczeń przy śmietnikach dotyczących właściwego usuwania 

odpadów.



 4. Duże przedmioty   

Duże przedmioty, w szczególności rowery, wózki lub zabawki, ale także buty i doniczki z kwiatami nie 

mogą stanowić przeszkody. W obszarze wejścia do domu, na klatkach schodowych, przy drzwiach 

wejściowych do mieszkań, w przejściach do piwnicy odstawianie tych przedmiotów z uwagi na 

istniejące tam drogi awaryjne dozwolone jest tylko za wcześniejszą zgodą spółdzielni mieszkaniowej.

Jeżeli wewnątrz budynku lub na jego terenie znajdują się specjalne pomieszczenia do odstawiania 

rowerów i wózków, należy z nich korzystać. 

Klatki schodowe i korytarze, także korytarze piwniczne muszą być zawsze wolne od wszelkiego rodzaju 

przedmiotów.

 5. Zabawy dzieci  

Dzieci, poza mieszkaniem powinny zasadniczo bawić się na 

dostępnych osiedlowych placach zabaw. Rodzice i opiekunowie 

muszą dbać o to, aby zabawy dzieci nie przeszkadzały innym 

mieszkańcom domu – przede wszystkim podczas ogólnych godzin 

wypoczynku.

Jazda na rowerze na terenie osiedla nie może stanowić zagrożenia 

dla innych osób. Ponadto jazda na rowerze i granie w piłkę nożną 

na trawnikach, na podwórku i przed wejściem do domu jest zabronione.

Powierzchnie zabaw należy pozostawiać w czystości. Zabawa dzieci w mieszkaniach nie może 

przeszkadzać pozostałym mieszkańcom domu.

Rodzice i opiekunowie muszą nakłonić dzieci i młodzież, aby zaniechała generowania niepotrzebnego 

hałasu – przede wszystkim podczas godzin odpoczynku.



 6. Balkony i loggie  

Balkony i loggie stanowią integralną część elewacji budynku. Są przewidziane w określonym celu i nie 

należy wykorzystywać ich jako miejsca do magazynowania różnego rodzaju przedmiotów i śmieci.

Pranie można wieszać tylko w obrębie balkonu, ale w żadnym wypadku nie na balustradzie, poręczy 

balkonu lub na linkach zamontowanych poza balkonem. 

Skrzynki z kwiatami można umieścić tylko albo po wewnętrznej stronie balustrady/poręczy balkonu, 

albo na istniejących już uchwytach na skrzynki z kwiatami, także na balustradzie/poręczy balkonu. 

Za zabezpieczenie swoich skrzynek z kwiatami i innych przedmiotów umieszczonych na lub przy 

balustradzie/poręczy balkonu (np. doniczek z kwiatami), które spadając mogą stanowić zagrożenie dla 

osób trzecich, odpowiada najemca, ponieważ jest on zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa. 

Zrzucanie przedmiotów i resztek odpadów z balkonów, tarasów i loggii jest zabronione.

W celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania powstawaniu dymu najemcy nie wolno 

korzystać z grilla ogrzewanego ogniem, pieca do wypalania, otwartego ognia na balkonach, tarasach, 

loggiach i na terenach zewnętrznych.

Na terenie osiedla grillowanie na trawnikach i podwórkach jest niedozwolone. 

Zabrania się ustawiania basenów na trawnikach i podwórkach.

Ponadto zabronione jest ustawianie basenów na balkonach, tarasach i loggiach. Zakaz nie dotyczy 

jednak małych baseników dla dzieci o wymiarach do ok. 150 x 30 cm, które wieczorem można złożyć.



 7. Zwierzęta   

Trzymanie zwierząt domowych podlega szczególnym przepisom 

ustawy o zwierzętach, a właściciel zwierzęcia musi stosować 

ogólnie honorowane, zgodne z regulaminem zasady dotyczące 

trzymania zwierząt domowych.

Trzymanie zwierząt wymaga zgody wynajmującego, o ile nie 

chodzi o zwykłe małe zwierzęta domowe (np. rybki, chomiki, 

ptaszki).

Na terenie naszego osiedla należy prowadzić psy i koty na smyczy i ewent. z kagańcem. Podczas okresu 

ochronnego ptaków, koty muszą pozostać w domu.

Wszelkie zanieczyszczenia, przede wszystkim odchody i sierść, właściciel zwierzęcia musi niezwłocznie 

usunąć z budynku (przejścia, korytarze, windy itd.) i z terenu budynku (chodniki, trawniki itd.).

Psy nie mogą poruszać się na terenie osiedla bez nadzoru właściciela. Właściciel musi zagwarantować, 

że zwierzę nie będzie stanowiło zagrożenia dla ludzi, innych zwierząt lub rzeczy. Psy nie mogą wchodzić 

w szczególności na place zabaw oraz trawniki.

 8. Parkingi i garaże  

Korzystanie z parkingów, urzędowo wskazanych miejsc do parkowania i wielopoziomowych parkingów 

podlega wyjątkowym ustawowym i umownym ustaleniom. Parkować można wyłącznie urzędowo 

zarejestrowane pojazdy. 

Od właścicieli samochodów osobowych, motorów i innych pojazdów oczekuje się, że nie będą 

niepotrzebnie trąbić, uruchamiać silników i głośno trzaskać drzwiami pojazdu na terenie osiedla. 

Niepożądane są również głośne imprezy, szczególnie w godzinach wypoczynku.

Na parkingach nie wolno myć ani naprawiać samochodów. Jeżeli istnieją, należy wykorzystywać 

specjalne miejsca przeznaczone do mycia samochodów. Przede wszystkim zabrania się spuszczania 

płynów z samochodu.

 



 9. Bezpieczeństwo i porządek  

Każdy mieszkaniec budynku ma prawo czuć się w nim bezpiecznie i żyć w przyzwoitych 

warunkach. Monitorowanie osiedla i ochrona jego mieszkańców przed możliwymi do uniknięcia 

niebezpieczeństwami i utrudnieniami nie może być zadaniem wyłącznie odpowiedzialnych za to 

pracowników spółdzielni mieszkaniowej. 

Prosimy w szczególności zwracać uwagę na to, aby dla ochrony mieszkańców drzwi budynku oraz 

wejścia do piwnicy i na podwórze były stale zamknięte. Wszelkiego rodzaju szkody, których Państwo 

doznacie, powinny być zgłoszone zarządcy lub gospodarzowi domu w celu ich usunięcia.

Wszyscy mieszkańcy są zobowiązani pomagać unikać niebezpieczeństw spowodowanych np. przez 

mróz, bardzo złą pogodę lub pożar, zapobiegać uszkodzeniom budynku, klatek schodowych, wejść 

do budynku i mieszkań oraz pogorszeniem standardu spowodowanym przez osoby obce. Jeżeli 

jednak taka sytuacja będzie miała miejsce, należy to zgłosić spółdzielni mieszkaniowej lub skorzystać 

z pomocy publicznej wzywając policję.

Niniejszy regulamin domu stanowi integralną część zawartej z Państwem umowy najmu, wersja 

z lipca 2015 roku zastępuje dotychczasowy regulamin domu.

Jeżeli w interesie prawidłowego gospodarowania terenem mieszkalnym jest to konieczne i możliwe 

do wykonania przez mieszkańców, regulamin domu może zostać później zmieniony.

Berlin, lipiec 2015

 


