Co robić kiedy nasz sąsiad jest uciążliwy?
Jeżeli sąsiad zakłóca spoczynek nocny, urządza libacje alkoholowe
i awantury – zareagujmy!
Spółdzielnia Mieszkaniowa realizuje ustawowe i statutowe obowiązki zarządzania
zasobami, ale nie posiada kompetencji i uprawnień w zakresie egzekwowania i pilnowania
porządku publicznego.
Za bezpieczeństwo obywateli odpowiedzialne są takie służby jak Policja i Straż Miejska.
W przypadku zakłócania ciszy nocnej , awantur lub głośnych libacji alkoholowych należy się
z nimi kontaktować pod bezpłatne numery alarmowe:
Policja – 997
Straż Miejska – 986
Podstawa prawna - Kodeks Wykroczeń art. 51 Ustawa z dnia 20 maja 1971r. stanowi, że:
§1 „kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca porządek publiczny,
spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu,
ograniczenia wolności albo karze grzywny”.
Każda osoba, która swoim zachowaniem powoduje uciążliwość dla otoczenia i zakłóca spokój
mieszkańców, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności. Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku, poziom hałasu w strefie zamieszkania powinien mieścić się w zakresie 55 – 60
decybeli w ciągu dnia i 45 – 50 w nocy. Pod szczególną ochroną znajduje się cisza nocna,
która obowiązuje od godziny 22ºº do 6 ººrano. Czas ten przeznaczony jest na odpoczynek,
dlatego każde zakłócenie traktowane jest jako wykroczenie. Głośna muzyka, impreza, a
nawet remont mieszkania może być podstawą do wezwania policji.
§2 „Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod
wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zgłoszenia wykroczeń należy każdorazowo zgłaszać
na Policję, ponieważ tylko ten Organ jest powołany do podejmowania działań w takich sytuacjach,
najskuteczniej w trakcie występowania uciążliwości.

Policja po przybyciu na miejsce zdarzenia, po ustaleniu sprawcy, okoliczności sprawy
i ewentualnych świadków, może zastosować wobec sprawcy pouczenie, ma też prawo do
nałożenia grzywny w postaci mandatu karnego lub skierować wniosek o ukaranie do Sądu
Rejonowego.

Poszkodowani mieszkańcy każdorazowo po incydencie maja prawo żądać poświadczenia
interwencji.
W Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej obowiązuje Regulamin porządku domowego
dla użytkowników lokali mieszkalnych, który umieszczony jest na stronie internetowej
www.ksm.pl.
Jeżeli do Spółdzielni wpłynie pisemna skarga poszkodowanych mieszkańców na
zachowanie któregoś z sąsiadów, wówczas Administracja i Rada Osiedla przeprowadzą
rozmowę z właścicielem mieszkania oraz pisemnie poinstruują go o obowiązujących
zasadach współżycia społecznego.
ŻYCZYMY PAŃSTWU, ABY RELACJE Z SĄSIADAMI BYŁY JAK NAJLEPSZE.

