
 

Gubener Wohnungsbaugenossenschaft – GWG – eG 

Gubener Wohnungsbaugenossenschaft - GWG - eingetragene Genossenschaft • Kaltenborner Str. 58 • 03172 Guben 
Telefon: 03561/43870 • Telefax: 03561/66613 • E-Mail: info@gwg-guben.de • Internet: www.gwg-guben.de und www.wohnen-guben.de 

Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Mensch 
Vorstand: Thomas Gerstmeier • Volkmar Paffenholz 

Bankverbindung: Sparkasse Spree-Neiße • BIC: WELADED1CBN • IBAN: DE86180500003504000111 NGB/Miete und DE14180500003504000340 
Mitglied im Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e. V. • Lentzeallee 107 • 14195 Berlin 

Sitz der Genossenschaft Guben • Genossenschaftsregister Cottbus Gen.-Reg. 0037 • Gerichtsstand Guben 

 
         Guben, dnia 3 sierpnia 2015 
 
Regulamin ochrony przeciwpożarowej  (Załącznik do umowy stałego 
użytkowania/umowy najmu) 
 
Niniejszy regulamin ochrony przeciwpożarowej obowiązuje w stosunku do wszystkich obiektów zarządzanych 
przez GWG eG. Zawarte zasady mają przyczyniać się do uchronienia użytkowników mieszkania i najemców 
jak i same urządzenia przed szkodą. 
 
1.  Kto zauważy pożar, ma obowiązek niezwłocznie go zgłosić!  
  Numer alarmowy:  112 - Straż pożarna  110 - Policja 
 
2.  Urządzenia, które służą do zwalczania lub zapobiegania rozprzestrzeniania się pożaru i do zapewnienia 

ewakuacji nie mogą być uszkadzane, usuwane lub naruszane w swojej funkcji. 
 
3.  W obszarze mieszkania należy zadbać o to, by nie mogły zapalić się materiały palne przez płomienie, 

przenoszenie ciepła lub żar. 
 Niedozwolone jest palenie i stosowane otwartego ognia w obszarze piwnic i na poddaszach. 
 
4.  Odstawiane obcych przedmiotów na powierzchnie niewynajmowane i ogólnie dostępne jest niedozwolone 

i wymaga pisemnej zgody wynajmującego. 
 
5.  Paleniska mogą być ustawiane i eksploatowane tylko za zgodą wynajmującego, dostawcy energii i 

kominiarza. Należy przestrzegać instrukcji producenta.  
 
6.  Wokół paleniska znajdującego się w eksploatacji musi być zachowany odstęp bezpieczeństwa co 

najmniej 0,5 m do palnych materiałów. 
 
7.  Kominy nie mogą być uszkadzane. Wyczystki kominowe muszą być zawsze zamykane. Do czyszczenia 

udostępniona musi być zawsze powierzchnia z boku 0,5 m i do przodu 0,8 m. 
 
8.  Popiół i inne pozostałości spalania muszą być przechowywane w niepalnych pojemnikach. Należy 

zapobiegać powstawaniu pożaru przez sypiące się iskry, pozostały żar i przenoszenie ciepła. 
 
9.  Przechowywanie substancji palnych w pomieszczeniach mieszkalnych i dodatkowych przy ilości powyżej 
 1 l musi odbywać się w niepękających, szczelnie zamkniętych i standardowych pojemnikach. Maksymalna 
 ilość, która może być przechowywana, jest ograniczona do 20 l. Odstawianie butli gazowych (gaz 
 propanowy itd.) w piwnicy jest zabronione. Niedozwolone jest stosowanie i przechowywanie paliwa w 
 pomieszczeniach mieszkalnych i dodatkowych. 
  
10. Instalacje elektryczne i urządzenia mogą być eksploatowane tylko w nienagannym stanie 
 technicznym. Elektryczne urządzenia grzewcze muszą być podczas eksploatacji pod stałą kontrolą. 
 Należy zapobiegać stwarzającemu zagrożenie przenoszeniu ciepła na materiały palne. Zmiany w 
 instalacjach elektrycznych wymagają pisemnej zgody wynajmującego.  
 
11. Przy ulatnianiu się gazu należy zamknąć zawór główny. Należy otworzyć okna. Nie wolno uruchamiać 

żadnych elektrycznych dzwonków i przełączników. Palenie papierosów i stosowanie otwartego ognia jest 
zakazane. Należy niezwłocznie poinformować wynajmującego i postępować zgodnie z regulaminem 
porządku domowego. 

      
Regulamin ochrony przeciwpożarowej jest częścią umowy stałego użytkowania/umowy najmu i jest 
wiążący. 
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