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Zarządzenie Nr 58/2019 

Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów 

z dnia 2 lipca 2019 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu porządku domowego i współżycia mieszkańców  

w budynkach wielorodzinnych, których właścicielem jest Gmina Szydłów. 

  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 6b ustawy z dnia 21 czerwca 2001 

r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, 1496, zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się Regulaminu porządku domowego i współżycia mieszkańców  

w budynkach wielorodzinnych, których właścicielem jest Gmina Szydłów, którego treść 

stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i  Gminy Szydłów. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy 

(-) Andrzej Tuz 
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Załącznik do Zarządzenia  Nr 58/2019 

Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów 

z dnia 2 lipca 2019 roku 

 

Regulamin porządku domowego  

i współżycia mieszkańców w budynkach wielorodzinnych,  

których właścicielem jest Gmina Szydłów 

§ 1. 

1. Postanowienia regulaminu mają na celu: 

 ochronę mienia Gminy Szydłów – budynków komunalnych, w których zlokalizowane są 

lokale mieszkalne,  

 utrzymanie bezpieczeństwa, higieny i estetyki w/w budynków i ich otoczenia oraz 

 zapewnienie warunków zgodnego współżycia mieszkańców. 

2. Przepisy regulaminu określają obowiązki  Najemców i wszystkich mieszkańców budynku. 

3. Najemca jest odpowiedzialny w zakresie postanowień niniejszego  regulaminu za 

wszystkie osoby, których prawa przez niego są reprezentowane (członków gospodarstwa 

domowego, rodziny i gości). 

4. Gminę Szydłów oraz Najemców obowiązują również ustalenia zawarte w umowach  

najmu. 

§ 2. 

1. Lokal mieszkalny może być używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.  

2. Użytkownik ma obowiązek dbać o należyty stan zajmowanego mieszkania i innych 

udostępnionych jemu pomieszczeń. 

3.  O poważniejszych uszkodzeniach urządzeń i instalacji w mieszkaniach oraz 

zauważonych szkodach w budynku należy niezwłocznie zawiadomić Urząd Miasta i 

Gminy Szydłów. 

4. Wszelkie uszkodzenia w lokalu mieszkalnym, pomieszczeniach ogólnego użytku oraz  

w otoczeniu budynku, powstałe z winy Najemcy i osób przez niego reprezentowanych lub 

jego domowników obciążają Najemcę. 

5. Do obowiązków Najemców należy utrzymanie w należytym stanie i ochrona przed 

dewastacją pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku 

mieszkańców. Wszelkie dewastacje elementów budynku i otoczenia należy zgłaszać do 

Urzędu Miasta i Gminy Szydłów z podaniem sprawców. 

6. W mieszkaniu wolno trzymać drobne zwierzęta o ile nie zagrażają zdrowiu oraz nie 

zakłócają spokoju pozostałym lokatorom, a ich posiadacze przestrzegają wymogów 

sanitarno-porządkowych. 

7. Zabrania się palenia papierosów na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach 

wspólnego użytkowania. 
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8. Nie należy wykonywać prac hałaśliwych (np. wiercenie, kucie) od godz. 20.00 – 8.00 

rano. 

9. CISZA NOCNA obowiązuje od 22:00 do 6:00 rano. 

10. Nie należy wyrzucać przez okna żadnych śmieci, niedopałków papierosów, zbędnych 

przedmiotów, wylewać płynów, wykładać na parapetach okien pożywienia dla ptactwa, 

jak również wywieszać w oknach cieknących lub brudzących przedmiotów oraz 

wystawiać ich w pomieszczeniach wspólnego użytku. 

11. Mieszkańcy obowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz do stosowania się do instrukcji postępowania  

w przypadku powstania pożaru. 

§ 3.  

Mieszkańcy obowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego, których źródłem 

są normy moralne i obyczajowe powszechnie akceptowane w społeczeństwie. 

§ 4. 

1. W razie uporczywego i złośliwego przekraczania postanowień regulaminu Gmina 

Szydłów może wypowiedzieć umowę najmu w trybie przewidzianym Ustawą z dnia 

21.06.2001 r.  

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, 1496.). 

2. Regulamin porządku domowego i współżycia mieszkańców wchodzi w życie  

z dniem 02.07.2019r. 

 

 

 

 


