Praktyczne informacje.

Zarz?d Spó?dzielni zwraca si? z pro?b? do wszystkich mieszka?ców zasobów Spó?dzielni o
dba?o?? o maj?tek wspólny, korzystania z lokali oraz z nieruchomo?ci wspólnej w sposób nie
utrudniaj?cy korzystania innym u?ytkownikom lokali oraz wspó?dzia?ania z nimi w ochronie ich
mienia i nieruchomo?ci wspólnej.Poni?ej przypominamy podstawowe zasady
wspó?zamieszkiwania i wspó?u?ytkowania budynków i terenów, aby wszystkim zamieszkiwa?o
si? spokojnie i bezstresowo.

Zasady zachowania ciszy i bezpiecze?stwa
Cisza nocna obowi?zuje w godzinach od 2200 do 600. W tych godzinach prosimy nie
u?ywa? urz?dze? mog?cych zak?óci? spokój innych u?ytkowników lokali lub w inny
sposób powodowa? ha?as, mog?cy ten spokój zak?óci?, a w szczególno?ci nale?y
?ciszy? odbiorniki radiowe i telewizyjne oraz zaprzesta? g?o?nej gry na instrumentach
muzycznych oraz g?o?nego ?piewu.
Wszelkie roboty remontowe prosimy prowadzi? od godziny 800 do najwy?ej 1900.
W niedziele i ?wi?ta wprowadzony jest ca?kowity zakaz wykonywania g?o?nych prac
remontowych.
Trzepanie dywanów prosimy wykonywa? wy??cznie w miejscu do tego przeznaczonym
w godzinach od 800 do 1900, z wyj?tkiem niedzieli i dni ?wi?tecznych.
Prosimy o nie palenie papierosów, picie alkoholu oraz grilowania w korytarzach
budynków, klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych oraz na balkonach.To samo
dotyczy placów zabaw. Na ka?dym placu zabaw zosta? wywieszony Regulamin
korzystania z placu zabaw do którego prosimy si? stosowa?.
Prosimy rodziców lub opiekunów o dbanie, aby dzieci stosowa?y si? równie? do
postanowie? Regulaminu Porz?dku Domowego, poniewa? za szkody wyrz?dzone na
terenie nieruchomo?ci przez dzieci odpowiadaj? rodzice lub opiekunowie.
Dla zachowania odpowiednich warunków bezpiecze?stwa prosimy zamyka? drzwi
wej?ciowe do klatki schodowej zabezpieczonej domofonami oraz wystrzega? si?
wpuszczania nieznanych osób.
Prosimy, aby u?ytkuj?c pomieszczenia wspólne (klatki schodowe, korytarze, piwnice,
wózkowanie, suszarnie), utrzyma? je w czysto?ci i porz?dku, a korzystaj?c z nich nale?y
przestrzega? równie? przepisów przeciwpo?arowych.
Prosimy o nie wystawianie w korytarzach, na klatkach schodowych i przej?ciach
piwnicznych wszelkich przedmiotów, w szczególno?ci: worków ze ?mieciami, butów,
mebli, urz?dze? AGD, itp.
Prosimy samodzielnie nie wykonywa? lub nie zleca? wykonania jakichkolwiek prac
dotycz?cych zieleni na osiedlu, w tym ci?? drzew lub krzewów, sadzenia drzew i
krzewów, koszenia trawy bez uzgodnienia ze Spó?dzielni?.
Utrzymanie czysto?ci

1/2
Phoca PDF

Praktyczne informacje.

Odpady wielkogabarytowe ( meble sprz?t AGD, itp.) zabierane s? w ka?dy I i III wtorek
miesi?ca.
Zach?camy do korzystania z umieszczonych na osiedlach zielonych pojemników na
odzie? u?ywan?.
Dost?pne s? równie? pojemniki w kolorze ?ó?tym na such? i czyst? frakcj? (plastiki,
szk?o, puszki ALU, papier i kartony).
Dbajmy o tereny zielone – prosimy o nieparkowanie samochodów na trawnikach.
Prosimy równie? o korzystanie z karmników dla ptaków rozmieszonych na osiedlach, a
nie dokarmianie ich poprzez rozrzucanie ?ywno?ci na trawnikach.
Pami?tajmy, ?e zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami art. 15 Regulaminu utrzymania
porz?dku i czysto?ci na terenie Gminy Miejskiej Kraków –Uchwa?a Rady Miasta z dnia
25.04.2006r. C/1011/06 w?a?ciciele s? zobowi?zani do sprz?tania po swoich
„pupilach”.
Prosimy o zamykanie altan ?mietnikowych i komór zsypowych, co których zosta?y
wydane klucze.
Prosimy o nie wrzucanie gruzu i odpadów poremontowych do pojemników w altanach
?mietnikowych. Gruz i odpady poremontowe mieszka?cy usuwaj? we w?asnym zakresie
lub zlecaj? firmie wywo??cej ?mieci odp?atnie. Informacje w tej sprawie mo?na uzyska?
pod numerem telefonu w MPO : 12-646-22-13.
Prosimy równie? o nie wyrzucanie resztek jedzenia na tereny zielone, chodniki, parkingi
– takie dzia?ania powoduj? ?ci?gni?cie plagi gryzoni (szczurów).

Wszystkie pozosta?e przepisy wewn?trzne SM „Bie?czyce” i Gminy Miasta Krakowa
za??czone s? do tego artyku?u.
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