UCHWAhA NR IX/88/95
RADY MIEJSKIEJ WROCkAWIA
z dnia 21 stycznia 1995 roku

w sprawie ustanowienia zasad porzqdku domowego w budynkach
i na terenach posesji bqdqcych wtasnobciq Gminy Wroctaw

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzadzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z 1990 roku z p6iniejszymi zmianami)
Rada Miejska Wrodawia uchwala, co nasepuje:

§ 1.
W budynkach i na terenie posesji, bedacych wlasnoScia Gmiuy Wroclaw, wprowadza
sic zasady porzadku domowego, wyraione w Regulaminie porzadku domowego, bedacym
zatacznikiem do niniejszej uchwaiy.

§ 2.
Regulamin, o kt6rym mowa wchodzi w iycie z dniem wejScia w zycie niniejszej
uchwaly.

§ 3.
Wykonywanie niniejszej uchwaly poleca sic Zarzadowi Miasta Wrodawia.

§ 4.

Uchwala wchodzi w iycie z dniem ogloszenia.

Wiceprzewodniu~cy
Rady Miejskiej Wrodawia

Stanistaw Huskowski

RECULAMIN PORZADKU DOMOWEGO

ri 1.
Regulamin porzadku domowego obejrnuje obowiazki wynajm~ijacego i najemcy
wynikajqce z przepis6w:

I. Uslawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie te~ytorialnym(Dz. U.
Nr 16/90, poz. 95).

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cyyilny (Dz. U. Nr 16/94,

poz. 93).
3. Ustawa z dnia 2 lipca 1994 roku - o najmie lokali mieszkalnych
i dodalkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105194, poz. 509).

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlarre (Dz. U. Nr 89/94,
poz. 414).

5. Ustawa z dnia 3 1 stycznia 1980 roku o ochronie i ksztaltowaniu Srodowiska
(Dz. U. Nr 3/80, poz. 6).
6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpotarowej (Dz. U.
Nr 8 1191, poz. 151).
7. Ustawa z diiia 24 pzidzie,rnika 1974 roku - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38/74,

poz. 230).

§ 2.
Narusza niniejszy regulalnin ten, kto narusza og6lnie akceptowane zasady
wzajemnego poszanowania, przyjete w danym Srodowisku zasady wsp6tzycia spolecznego
czy zasady kultuly we wzajenlnych konlaktach miedzy ludimi.

CJSTANAWIA SIQ NASTQPUJACE OBOWI4ZKI WYNAJMUJACEGO
DOTYCZ4CE W SZCZEGOLNOSCI:
1) Dha!o$ci o stan rechniczny i sanitarno-porzadkowy budynkdw i ich otoczenia,
a w szczcg6lno5ci pomieszczeh s%u?.~cych
do wsp6lnego uiytku 11ajemc6w(klatki schodowe,

strychy, pralnie, suszarnie, korytarze piwniczne i!p.).

2) Oznaczania budynk6w znajd~~.jqcychs i ~na terenie nieruchornoSci przez
umicszczenie p1.7,~weiSciach do tycll obiekt6w podSwietlonych numerk6w porzqdkowych
z nazw* ulicy, nunierem budynku i nazwq wynajmujqcego.

3) Wywieszania w widocznym i dobrze oSwietlonyn1 miejscu tablic lub gablot
z wykazem zawierajqcym:

a) nazwe, adres wynajmuj~ego;
h) spis najernc(5w;
c) numery teleCon6w: Zarzqdcy, Straixy Poiarnei, Policji, Pogotowia Techni,
kan. itp.);
cznego (Elektrycznego, gazowego, c . ~ . c, . ~ . wod.-

4) Wspitldzialania z przedstawicielami najcmc6w w zakresie ustalonym przez Rade
Miejska.
5) Wvkonywania obowia7k6w wynikaja~ych z naka76w Palislwowej Inspekcji
Saniurncj, w 7akresie przez niq ustalonyrn i slosownie do jej wytycmych.

6 ) Wymac~ania~niejscgrornadzenia nieczysloSci stalych, wyposaiania w kontenery

i sza~nba(doiy ust$powe) do grornadzenia nieczystoSci plynnych oraz wywoienia ich do
miejsc na ten eel przeznaczonych.

7) Wyznaczania ~niejscgospodarczych i zabawowych dla dzieci poprzez instalowanie
trzepak6w oraz bezpiecznych urzqdzeh zabawowych i piaskownic i utrzymywania ich
w nale2ytym stanie sanilarnym.

8) Zapewniania nalezytego ogwietlenia pomieszczefi przeznaczonych do wsp6lnego
uiytku naje1nc6w jak r6wniei miejsc przeznaczonych do ruchu publicznego na terenie
nieruchomoSci.
9)Zapcwrlienia sprawnego dzialania instalacji i urz6dzeli technicznych
(fi~(,wnychprzewod6w-~ion6w)
oraz usuwania nslerek instalacii w pomieszczeniach
przeznaczonych do wsp6lnego uiylku najernc6w.
*

10) Zapohiegania us7.kodzenio111, bad% zniszczeniom pornieszczeli, instalacji,
urzqdzefi Lechnic7,nych przeznaczonych do wsp6lnego utytku mies7kalic6w przez
zabezpieczenie ich przed skulkami mrozu, wilgoci itp., dostepem os6b postronnych do
maszynowni, pomieszczefi k6k linowych diwigdw, gMwnych za~vordw gazu, wody,
hydroforni, hydrowczi6w i urzqdzefi burzowych itp.

11) Pielggnacji zielelic6w, kwietnik6w na terenie nieruchomoSci oraz opieki nad
placami gicr i zahaw dla dzieci.
12) Egzckwowai~iaprzestrzegania przez najemc6w regulaminu porzqdku domowego.

13) Przekazywania najemcy lokalu wraz z pomieszczenian~iprzynaleznymi w stanie
zdatnym do niytku i egzekwowania od niego utrzy~naniago w takim stanie przez caly okres
trwania stosunku na,jmu w zakresie ustalonym szc7eg6lnymi przepisami.

14) Rozliczania wartoSci clemen1.6~wyposaienirr Lechnicznego lokalu, po
oprtij,nieniu go p 1 . 7 ~n~a j e m c ~i wyegzekwowania od najemchw obowiqzk6w ciqkqcych na
nich w zakrcsie odnowicnia lokalu i drobnych napraw.

1) Nqernca obowiqzany jest naleiycie konserwowat zajmowany przez siebie lokal
i pornieszczenia przynalei.ne do lokalu, wykonywat naprawy lokalu oraz jego urzqdzeA
technicznycli w zakresie ustalonym obowiqzujqeymi przepisami iulnowq najmu.

Do napl-aw tych nalezq:
a) konserwacja i naprawa podlbg, posadzek, wykladzin podlogowych, oraz
naprawa i wylniana Sciennych okladzin ceramicznych, szklanych i innych w kuchni
i pomieszczeniach sanitarnych;
b) dokonywanie wszelkich napraw okien i drzwi oraz mebli wybudowanych
w lokalu, jak r6wniei wymiana tych mebli;
c) konserwacja,

naprawa, i wymiana trzo116w kuchennych, kuchni
i grze.jnik6w wody przeplywowej (gazowych, elektrycznych i weglowych), podgrzewaczy
wody, wanien, brodzikdw, mis klozetowych, bidet6w, urzqdzefi ptuczqcych wraz
z kompletny~n wyposaieniern, zlew6w, zlewozrnywak6w i umywalek wraz z syfonarni,
baterii i zawor6w czerpalnych oraz innych urzqdzefi sanitarnych, w kt61-e wyposazony jest
lokal;
d) usuwanie uszkodzefi, bqdi?
weglowych i akumulacyjnych;

wymiana zukytych element6w piec6w

e) naprawa eta7,owego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostalo
z:~instnlowane na koszt wynairu~~.jqcego
- takie jego wytniana, jeieli w lokalu znajduje sie
inne sprawnie d7ialnjqce urzz~dzenieogrzewcze;

f) naprawa i wymiana osprzetu zabezpieczeri instalacji elektrycznej w lokalu,
bez wy~nianyp~zewod6w;
g) rlaprawa i wymiana OsprQtu zbiorcze.i anteny telewizyjnej w lokalu;

11) usuwanie niedrotnogci przewod6w odplywowych od urzqdzeh sanitarnych
lokalu do pion6w zhiorczych;

i) odoawianie lokalu i przynaleinych do niego pomies7cze6 w okresach

gwarantuj$cych olrzymywanie lokalu i przyna1ei:nycli poniieszczeri w naleiytej czystoSci
i we wlaSciwym stanie technicznym poprzez:
malowanie sufit6w, malowanie (tapetowanie) Scian, or= naprawe
us7kodzeri tynkhw,
- malowanie olejne drzwi i okien od strony wewnctrznej, mebli
whudowanych, ~trz$dzeAknchennych, sanilarnych oraz ogrzcwczych w celu zabezpieczenia
ich przed koro7jq.
-

2) Do napraw, o kthrych mowa w pkt 1 a - h nie zalicza sic napraw polegajqcych na
usuwaniu usterck wyniklych z wykonawstwa budowlanego lub wad urzqdzeri i malerial6w
budowlanych.
3) Naprawy i odnawianie lokalu w budynku wpisanym do rejestru zabytk6w moga

by6 wykonyw;~ne po rizyskaniu, za
wojew6d7kicgo konscrwatora zabytk6w.

poSredniclwem

wynajmujqcego,

7~7wnl~nia

4) Najemca lokaln poza naprawami wymienionymi w plrt 1jest o b o w i ~ a n ytakie do
niezwloczncgo naprawiania szk6d powstalych z jego winy.
5) Po zitkoriczeniu najmu i opr6inieniu lokalu najemca jest obowixzany:

- odnowit lokal i dokonaE w nim obciqiajqcych go napraw,
- zwr6ciC wynajmujqcemu r6wnowartoSt zuiylych element6w wyposaienia
technicznego wyrnienionych w pkt lc, kthre znajdowaly sic w lokalu w chwili wydania go
najenicy; jeieli ntijeinca w okresie najrnu dokonal za zgodq wynajmujaeego wyniany
niekt6rych elemcnl6w [ego wyposa2enia - przyduguje mu zwrot kwoty odpowiadaj8ce.j
rhmicy wartoSci pomiedzy stanern istniejqcym w dniu ob.jl;cia lokalu oraz w dniu jego
opr6inienia.
6 ) Najcmca jest zobowiwany do oznakowania drzwi wejSciowych do lokalu
nurnerem porzqdkowym zgodnym z umowa najmu.
7) Najemca lokalu winien slosowa6 sie do porzadkn dornowego i liczyC z potrzebai~li
innych mieszkafic6w i saiadhw.

nie wolno na,jemcy czyniC zmian naruszajqcych
8) Bez zgody wynajinujqcego
. .
substancjc lokalu lub budynku.

9) Najemca jest zobowiazany do przestrzegania przepis6w prawa o najmie lokali
micszkalnych, sanitarnych i przeciwpoiarowych, jak rhwniei przcpishw dotyczqcych
ukywania instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, oszcz~dzaniawody, itp.
10) Naiemca ponosi odpowiedzialnoSE za wyrzqdzone z jego winy s7kody
w zajmowanym lokalu, w pomieszczeniach budynku lub lokalach innych najemc6w
(np. zalanic micszkania przez pozoslawienie olwattego kranu). Koszty napraw szk6d ponosi
najemca, kt6ry tc szkodg spowodowal.

11) Najemca jest zobowiazany do niezwlocznego powiadomienia Zarzadcy
o awariach, us7,kodzeniach instalacji domowych, jeieli usuniecie tych uszkodzeli nie naleiy
do jego obowiqzk6w.
W przypadku niepowiadomienia przez najemce natychmiast wiaSciwej jednostki
(gazowni, zari..$tlcy) o awal-ii urzrkdzeli gazowych lub centralnego ogrzewania znajdujqcych
sic w lokalu, naje~ncaponosi calkowit3 odpowiedzialnoSk za wyrzqdzone srkody.

12) Najcrnca obowiqzany jest do udostepnicnia lokalu w dniach i godzinach
uprzednio z nil11 uz,godnionych celem przeprowad~enia w lokalu remont6w, do kt6rych
wykonania obowiazany jest wynajmujqcy.
13) Najemca obowiqzany jest do udostepnienia lokalu w godzinach 7.00 - 20.00
wynajmujqcemu (bqd% zarzqdcy) w zwiqzku z wykonywanymi przez niego czynnoSciami
sluibowymi dotyczqcymi tcgo lokalu (wynajmujqcy lub zarzqdca moie wykonywak te
czynnogci tylko w obecnoSci naicmcy lub os6b doroslych wsp6lnie z nim zanlieszkalych).
14) Naje~nca obowiazany jest powiadomik wynajmujqcego o zamierzonym
opr6knieniu lokalu co naj~nniejna trzy dni naprz6d celem spisania protokoiu przejecia
lokalu.
15) Najerncy lokali uiytkowych majq obowirizek usuwania nieczystoSci (w okresie
zimowym Snicgu) i utrzyniania porzildku takix na zewnqtrz iokalu w najbliiszym jego
otoczeniu, a w szczeg6lnoSci przed wejSciern do lokali i na ich zapleczu, na powierzchni
uslalonej z wynajmuj~cym.

USTALA SIQ NASTl$PtJJ4CE PRZEPISY PORZ4DKOWE DOTYCZqCE
P O M I E S Z C Z E N PRZEZNACZONYCH DO WSPOLNEGO UZYTKU
M I E S ~ K A N C O WORAZ PRZYNALEZNYCH DO LOKALT:

1) W domach, w kt6rych sq specjalne pomieszcwnia przeznaczone na pralnie (pralnie
domowc) pranic w wiekszych rozmiarach powinno by6 wykonywane w tych
pomieszczeniacll.
Z pralni domowej moie korzysta6 kaidy najemca w godzinach od 7.00 - 20.00
w kolejno3ci ust;llonej w poro7umieniu z innymi najemcami lub przez zarzqdce.

2) Z ~~rzqdzeniarni
w pralni naleiy obchodzit sie z naleiytq starannoSciq, aby nie
dopuicik do ich uszkodzenia. Koszty usuniecia ewentualnycti uszkodzeti powstalych z winy
r~ajcmcypokrywa najemca. W czasie prania naleiy pomieszczenie pralni przewietrzye, aby
Sciany i sufity nie byiy naraione na sta$ wilgoC.

3) Klucz do pralni powinien znajdowak sic w miejscu uzgodnionym z najemcami
i dost~pnymw ka7.de.i porze dnia.

4) Po ukoiiczcniu prania najcmca korzyslajqcy z pralni jest obowiwany sprzqtnq6
pomieszczcnie plalni, a klucze od pralni otlda6 w rniejsce upr7cdnio uzgodnione.
5) Do korzystania z suszarni bielizny (strychu) majq odpowiednie zastosowanie
postanowienia dotyczqce korzystania z pralni domowej.

6) Suszalnia (sl~ych)sluky wylqcznie do bielizny i nie wolno przechowywa6 tam
Aadnych pr~edmiot6w.
7) W domach, w ktdrych nie ma suszarni (strychu) zarzqdca powinien w miarc
lnoiliwoSci udostcpni6 najemcorn korzyslanie z innego pomieszczenia do suszenia bielizny.
W tych przypadkach zarzqdca mote r6wniei zezwoli6 na suszenie bielizny na
podwcirzu.

8) Suszcnie hiclizny i odzieiy na balkonach i w oknach wychodzqcych na ulice jest
niedopuszc7alnc.
9) Przy korzystaniu z piwnicy (kom6rki) najemca jest obowiazany przestrzegae
przcpiq6w trhowiqzui~cych w zakresie ochrony przeciwpoiarowej. W szc7egdlnoSci
niedozwolone iest pr7echowywanic w piwnicy (komdrkach) matel-iaMw wybuchowych
i fatwopalnych oraz palenie papierosdw i utywanie olwartego ognia (Swiatia).

10) Najcmcy nie mogq przechowywa6 w korytarzach piwnicznych jakichkolwiek
przedriiiot6w.
11) Najcmca, ktbremu przywieziono opal dbowiqzany jest natychmiast po zniesieniu
do piwnicy (kom6r-ki) oczySci6 miejsce, kt6re z o s t a l ~zanieczyszczone tym materiafern.
12) Najerncy ohowi;lzani sq nie zanieczyszczat urzqdze6 technicznych znajdujqcych
sic w piwnicach przynleznych do lokali (np. wodomierze, gfdwne zawory wodocigowe,
wyciory kominowe itp.). Dostep do tych urzqdzefi powinien by6 udostepniony przez najemce
osobie upowainionej przcz zarzqdce lub pracownikom przedsi~biorslw (zaklad6w)
wodociqgowych, gazowni itp.

USTANAWIA file NASTQPUJ4CE PRZEPISY PORZ4DKOWE OBOWI4ZUJ4CE
NA TERENlE NIERUCHOMO~CI:

1) Osohy pr7chywaiqce na terenie nieruchomoSci obowivane s;l do zachowania ciszy
w godlinach nocnych, li. od 22.00 do 6.00.

W godzinach tych w szczeg6lnoSci nalezy:
a) SciszaC odhiorniki radiowe i telewi7,yjne.
b) 7aprzcstaC gtoSnej gry na instrumentach muzycznych, gloSnego Spiewu itp.

2) Najerncy niogq korrystad z urzqdzefi technicznych w b~~dynkach
jak np. z dfwigu
oraz praini i suvarni w warunkach okreglonych obowiqzuiqcymi
przepisruni,
unlowq naimu
. .
.
.
oraz niniejszymi p~zepisamiporzqdkowymi.
3) Nadmielne ohciqienie diwigu jest niedop~~szczalne.
W s7czeg611ioSci najen~cynie
mogq przewozik w diwigu przed~niot6w przekraczajqcych ciezaru noSnoSci diwigu
(np. rncbli).

4) Trzepanie dywanhw, odzieiy, pogcieli ilp. moie odbywaC si$ tylko w miejscach na
ten cel przeznacz.onych w czasie od godz. 7.00 do 20.00 z wyjqkiern niedzieli i dni
Swiqtecznych:
5) NieczyqtoSci pochodzqce z gospodarstw domowych naleiy wrzuca6 do zbiornik6w
lub zsypciw specjalnie do tego celu przeznaczonych w taki spos6b, by nie zanieczyszczac?
zbiornik6w (zsyp6w). 0 ile na terenie danej nieruchomo2ci znajduj;) siq specjalne zbiorniki
przeznaczone naodpadki uiytkowe - odpadki le nalety wrzucad do tych zbiornikbw zgodnie
z ich ptzcznac7.cniem.

6) Wykonywanie przez n~~iemc6w
czynno6ci mogqcych spowodowad uszkodzenia
podlogi w nlieszkaniu lub posadzki na klatkach schodowych (np. rqbanie drewna, lupanie
wcgla) iest niedopuszczalne. CzynnoSci te mogq by6 wykonywane w miejscach wskazanych
przez zarzqdce.
7) Niedopusx7alne jest wykonywanie pr7,ez najernc6w czynnoSci mogqcych
spowodowai: 7anieczyszczenie miejsc sfuiqcycch do wsp6lnego uiytku najemc6w (klatki
schodowe, podwhrrx itp.), np. przez czyszczenie obuwia i trzepanie odzieiy na klatkach
schodowych.

8) Instalowanie na dachu anten telewizyjnych i radiowych jest tlozwolone wylqcznie
za zgodq zarzqdcy. W przypadku uszkodzenia glowic kominowych i dachu w czasie
instalowania anteny, koszty naprawy obciqiajq niytkownika aparatu radiowego lub
1elewizy.jnego.
9) Prowadzenie hodowli zwierzqt w domach mieszkalnych i ich oloclaniu jest
niedozwolonc.
przypndku zanieczyszczcnia pon~ieszczefi wspblnego uiylku (klatka
schodowa, strycll, piwnicaf oraz otoczenia budynku przez psy lub koty lub inne zwier-ta,
wta5ciciele lych zwierzql zobowiqzani s&do upr~atni$cianieczysto2ci. Poza teren lokalu psy
powinny hy6 wyprowadzane na smyczy, a psy obronne i agresywne takie w kagaficach.
10) W

11) Zah~ania siq przechowywania na balkonach (tarasach ilp.) przedmiot6w
s/pec&cych wyglqd do111u.

12) Najemcy zohnwir~zani8% do usuwania imieci, a w zimie Sniegu i lodu z balkon0w
i pomieszczefi przynaleinych do ich lokali.

13) Nie jest dopuszczalne umieszczanie przez najernc6w w miejscach wsp6lnego
utytkowania (np. bramach, klalkach schodowych, podw6rzach, strychach itp.) zadnych
przcdmiol6w.
14) Parkowanie pojazd6w zrncchanizowanych i sa~nochodowychjest dopuszczalne
w rniejscach wyznaczonych przez zarzqdce, po uzgodnieniu z Radq Osiedla, pod warunkiem,
i e parkowanie tych pojazd6w nie utrudnia kornunikacji lub nie zagraza bezpieczefistwu oraz
nie zakt6ca spokc?ju najemcom.

15) Skrzynki na kwiaty, doniczki itp. umieszczone na parapetach okien i na
balkonach powinny by6 naleiycie zabe~pieczoneprzed wypadnicciem. Podlewanie kwiat6w
winno sic odbywai: w taki spos6b, aby woda nie przeciekala na niisze pietra lub na ulicg.
16) Dzicl-tawcy i ui.yrkownicy ogrod6w przydon~owycbobowiqzani sq utrzymywat
dzierkawionc (u~kylkowane)ogrody a naleiytym stanier

- uprawiae prawidtowo dzieriawione Lereny zgodnie z zalecenianii
wtaSciciela,
-

na drzewach i krzewach dokonywat zabiegdw agrotechnicznych

( przecinanie, opryskiwanie ilp.),

- w okresie dzieriawy (uiyckowania) naleiy iikwidowat chwasty i szkodniki,
- wywozii: gdezie-odpady.
§ 7.

Winni wykroc~edprreciw postanowieniom niniejszcgo Regulaminu pocirlgnieci bed&
do odpowiedzialnoSci zgodnie z p r ~ ~ p i s a iprawa.
ni

li 8.
1. Przepisy powytsze dotyczq wszyslkich najemc6w oraz odpowiednio wlaScicieli
n~iesz.kahi wynajn~ujqcychw obrgbie miasla Wrocfawia, jeieii przepisy szczeg6lne nie
stanowi* inaczei.
2. Z a slraly wynikk I, czyn6w niedozwolonych popetnionych przez dzieci,
zarr4dzajqcy dochodzii: n1oi.e odszkodowania od rodzic6w w drodze postcpowania
cywilnego.

