
ucHwAŁA NRł.Qlzorc
RADY NADZORCZEJ sM,,ODRA,,

Z DIYIA 29.08.2016r.

Działając na podstawie § 57 ust. 2 pkt f) Statutu SM,,ODRA" w Policach
Rada Nadzorcza Spółdzielni dokonuje następujących zmian w ,,Regulaminie
ufwartia lokali i porządku domowego SM,,ODRA" w Policach":

§1
Paragraf 3 pkt 2 otrrymuje następuj ące brzmienie:

,,Administracja Spółdzielni ma obowiązek współpracowaó z Radami Osiedlowymi
Gmirurymi w za}resie zachowańaporządku i czystości w budynkach i ich otoczeniu
orazutrzymania budyrrków w nal,eżytym stanie techniczn;łn i este§cznym".

§2
Parugraf 5 ust. 1 pkt a) otrzymuje następujące brzmienie:

,,wyposazenia budyŃów w odpowiednie pojemniki do składowania odpadów oraz
zapewnienie czystości w miejscu ich ustawieńa z zachowaniem wymagan sanitarno_
porządkowych."

Paragraf 5 ust. 1 pkt c) otrzymuje następujące brzmienie:

umieszczenia w budynku, w łatwo dostępnym i naleĘcie oświetlonlłn miejscu,
tablic informacyjnych . Na tablicach tych powinny być umieszezone następujące
dane:

. ,,skład Rady Nadzorczej i Zarządu,

' adres i godziny przyjęó Administracji, terminy i godziny przyjęć Rady
Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni,

. informacje o adresach i telefonach Policji, Strazy Pożamej, Pogotowia
Ratunkowego, Pogotowia lokatorskiego i Pogotowia dźwigowego,

. informacjebieżące."

Parugraf 5 ust. 1 pkt g) otrrymuje następujące brzmienie:

,,wznaczęnia na terenach nieruchomości, w oparciu o obowiązujące przepisy, miejsca
na parkowanie samochodów i motocykli,"

Paragraf 5 ust. 1 pkt h) otrzymuje następujące brzmienie:

,,utrzymywania terenów nieruchomości w estetyce i należy.tym porządku."

§3
Paragraf 2I otrrymuje następujące brzmienie:



,,Prace młiryane z utrzymańem czystości i porządku w pomięszczęńach ogólnych
budyŃów oraz w ich otoczeniu wykonują zatrudńeni w Spółdzielni gospodarze
domów lub odpowiednie firmy sptzątające na podstawie umów cywilno-prawnych.

Do obowiązków gospodarzy domów i firm utrzymujących czystość należy
w szczególności:

. sprzątanie chodników, terenu ptzylegającego do budynku oraz pomieszczeń
ogólnego uzytku, np. kiatek schodowych, korytarzv piwnicznych, wózkowni
itp,,

. mycie k]atek schodowych - I raz na dwa §godnie, okien na klatkach - 7 raz
w miesiącu, okien w pomieszczeńach ogólnego uzytku w zależmości od potrzeb,

. usuwanie z chodników śniegu, lodu oraz,zapobieganie powstawaniu gołoledzi
pTzez stosowanie środków zapobiegających temu zjawisĘ

. czuwanie nad sprawnym działańem instalacji i rxządzeńtechńcznych budynku
otM zawiadamianie administracji Spółdzielni o zauważonych wadach i
a,wńach."

§4
Paragraf 22 pIł 5 otrrymuje następuj ącebrzrnienie:

,,Śmieci i odpadki naleĘ wlłrosić do śmietrrików i pojemników przeznaczonych do
selekrywnej zbiórki odpadów usytuowanych na terenie nieruchomości. W przypadku
rozsypania wynoszonych śmieci lub rozlania na klatkach schodowych płnów,
osoba ta zobońązana jest uprzątnąć zaniecryszczony teren."

P ar agr af 22 pkt 6 otr zy muje następuj ąc e br z;ńen i e :

,,Zabrańa się wyrzucania do pojemników na śmieci i składowania w
pomieszczeniach śmietnikowy ch ńżej wymienionych odpadów:
przeterminowanych leków i chemikaliów (farb, rozpuszczalników, olejów
odpadowych itd.), zuĘych baterii i akumulatońw, zuż7Ąych świetlówek i zarówek,
zuiryĘ sprzęt elektryczny i elektroniczny, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, o dpadów budowlano-remontowych i rozbi órkowych oraz
zaĘych opon,
Wyrnienione odpady naleĘ przekazywać indywidualnie do punkru selekfywnego
zbierańa odpadów komunalny ch wyznaczonego przez gminę.
Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, muszą zostać załadowane do
odpowiedniego pojemnikaprzerutaczonęgo na tego typu odpady i zostac dostarczone
do punkru selekĘwnego zbierania odpadów komunalnych."

§5
Paragraf 24 pl<t 1 otrzymuje następuj ącebrzrnienie:
,,Opiekę nad trawnikami, kwietnikami, krzewami i dtzewarli powinni sprawować
wszyscy mieszkńcy danej nieruchomości."



§6
Paragraf 25 pld. 4 otrrymuje następuj ące brzrrńenie:

,,W budynkach, w których nie ma pomieszczeń wózkowni, do ptzechowlłvania
wózków przemaczone są specjalne boksy. Prawo do dysponowania nimi przysługuje
w pierwszej kolejności mieszkńcom,klórzy posiadają dzieci w wieku wymagającym
uĘwańa wózka lub występuje koniecznośó użyvańa sprzętu rehabilitacyjnego.
Boksy rue zajęte na powyzsze celę mogą być wykorzys§wane na irure cele przez
pozostałych mieszkańców. Wszelkie spory zństńdę na tym tle rozstrryga
administracj a Spółdzielni. "

§7
Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem jej podjęcia.

Zaprzyjęciem uchwĄ głosowało .{. osOU.

Przeciw uchwale głosowało ..Q osób.
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