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I. UTRZYMANIE STANU TECHNICZNEGO ZASOBOW
MIESZKANIOWYCH.
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Sp6ldzielnia zobowiqzana jest do przekazania czlonkom nowobudowanych

mieszkari w stanie odpowiadaj4cym norrnom i wymogom techniczno

uzytkowym okreSlonym odpowiednimi przepisami techniczno - budowlanymi.
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Spoldzielnia zobowiqzanajest do wyegzekwowania od wykonawcy usunigcia

wad i usterek wyniklych ze zlego wykonania lub wad material6w budowlanych,
ujawnionych w okresie rgkojmi. W przypadku nie usuniEcia wyZei

wymienionych wad i usterek przez wykonawcQ - Sp6ldzielnia zapewni ich

usunigcie na koszt wykonawcy.

s 3

Sp6ldzielnia obowiqTana jest dba6 o stan techniczny budynkow, teren6w
zielonych, czystoSci w otoczeniu budynk6w, urzqdzef stanowi4cych ich trwale
wyposazenie oraz pomieszczeri wsp6lnego uzytku, jak: korytarze piwniczne,
pralnie, suszamie itp.

$ 4

Sp6ldzie lnia obow iqzana j est ponadto :
I) oznaczy6 budynki, lokale i pomieszczenia znajdujqce sig na terenie osiedli
przez umieszczenie na tych obiekiach numer6w okreSlaj4cych, prry jakiej ulicy
s i q mi e sz czq i j akq liczb q p orz4dkowq sq oznaczone,
2) zapewnic mieszkaricom dogodne i bezpieczne przejficia i doiazdy do
mieszkari, szczeg6lnie w warunkach zimowych,
3) zabezpieczyc oSwietlenie klatek schodowych, korytarzy i pomieszczeh
przerraczonych do wsp6lnego u4rtku or az ter en6w osiedlowych,



4) zorganizowal i wyposazYd
zap ev,mic ich opr6znianie.

miejsca do skladania odPad6wi nieczystoSci oraz

$ s

Naprawami w rozumieniu niniejszego regulaminu sq roboty konserwacyjne,

remontow e oraz wymiana zusy ch lub uszkodzonych' element6w wykori czenia

i wyposazenia.

II. OBOWIAZKI SPOr-,DZIELNI W ZAKRESIE NAPRAW.
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1. Do obowi4zk6w Sp6ldzielni w zakresie napraw nalezy:

a) naprawa *t"ytiki.h przewod6w elektrycznych (pion6w zasilaj4cych)

znajdijqcych siE na klatkach schodolvych i w piwnicach, wchodz4cych w zakres

standardowego wyposazenia budynku,
b) naprawa ca\ej wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania,

"j 
,rupru*a pollgajqcartausunigciu zniszczen powstatych wewnqtrz lokalu na

rtot"t niewykonania napraw nale1qcych do obowi4zk6w Sp6ldzielni (np.

usunigciu zaciek6w powstalych na skutek nieszczelno5ci dachu itp', o ile

czlonek nie otrzymat odszkodowania od instytucji ubezpieczaiqcq),

d) naprawa instalacj i wodoci4gowej do wodomietza w\qczn\e,

e) naprawa pion6w kanalizacji sanitarnej,
f ) sprawd zenie i konserw acj a pt zewo d6w wentyl acyj nych,
g) sprawdzenie stanu technicmego kuchenki gazowej.
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1. Wymiana stolarki w mieszkaniach na gwarancji dokonuje wykonawca

budynku.
2. W zakresie dofinansowania do wymiany stolarki okiennej i drzwi

balkonowych w lokalach przyjmuje sig nastqpuj4ce zasady:

") 
do zakupu okien i drzwi balkonowych Sp6ldzielnia stosuje doplatq

w wysokoi;ci 40o/o Sredniej ceny ustalonej pfzez Zatzqd SM, na dany rok

kalendarzowy,
b) doplata do wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych udzielana jest dla

lokali u2ytkowanych co najmniej 20lat,
c) warunkiem otrzymania doplaty do wymiany stolarki okiennej i drzwi

balkonowych jest:
- pisemne zgloszenie wymiany stolarki,



- zachowanie wymagafi technicznych, tj. zachowanie ukladu geometrycznego

i kolorystyki jahw starej stolarce, prawidlowe wykonanie obr6bek blacharskich

(podokienniki) i obr6bek oSciezy na zewnqtrz budynku, wmontowanie listwy

nawiewnej po I srt. w kazdym pomieszczenit (kuchnia, pokoje),
- wymieniona stolarka musi posiada6 atest dopuszczaiqcy stosowanie stolarki

w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych,
- zg\oszenie wymienionej stolarki do odbioru przez sluzby SM,
- przedstawienie dokument6w wymiany stolarki (Faktura),
- otrzymanie pisemnej decyzji ZarzqduSM o wysokosciptzyznartej doplaty.

d) * wypadku niespelnieniaptzynajmniej 1 z warunk6w wymienionych w

$ 7 pkf c) nie pizysluguje dofinansowanie do wymiany stolarki w catym

mieszkaniu,
e) doplata za wymiang stolarki bqdzie
wniesionych podaf w ramach' ustalonych
kalendarzowy,
f) Zarzqd Sp6ldzielni corocznie w terminie do
Srednie ceny zakupu poszczeg6lnych typ6w

dokonywana zgodn\e z kolejnoSci4
Srodk6w finansowych na danY rok

korica miesi4ca marca ustali
stolarki na podstawie ofert

producent6w.
i. Wymiana i dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej i drzwi

balkonowych finansowane s4z funduszu remontowego Sp6ldzielni.

s 8

Instalacja cieptej wody u2ytkowej powinna zapewnia6 uzyskanie w punktach

czerpaniawody temperatury, nie nihszej ni? 45"C.

III. OBOWI4ZI<IUZYTKOWNTKOW LOKALI
MIESZKALNYCH.

s e
1. Do obowiqzk6w czlonka w zakresie napraw wewn4trz lokalu nalehq

w szazeg6lnoSci:
1) naprawa i wymiana podl6g ,wyHadzin podlogowych oraz Sciennych,
2) naprawa lub wymiana drzwi wewngtrznych oraz wejSciowych do lokalu,
3) naprawaurzqdzeri techniczno - sanitarnych w lokalu lqcznie zwymianq

tych urz4dzeh ,
4) naprawa i wymiana przewodow odptywowych urzqdzeh sanitarnych a2

do pion6w zb\orczych, w tym niezwlocme usuwanie ich niedro2noSci,
5) naprawa i wymiana instalacji wodoci4gowych cieplej wody i zimnej

wody od wodomierua do wzqdzeri odbiorczych.
6) malowanie lub tapetowanie Scian i sufit6w orazfiaprawg uszkodzonych

tynk6w Scian i sufit6w,
7) malowanie drzvri i okien, wbudowanych mebli, urzqdzehkuchennych,



sanitamych i grzewczych, w celu ichzabezpieczenta'
8) naprawa i wymiana instalacji elektrycznej od zabezpieczehw lokalu

do urzqdzeri odbior czY ch.
2. Naprawa wszelkich uszkodzef wewnqtrz lokalu powstalych z winy czlottka

Spoldzielni, wlaSciciela lokalu niebgd4cego czlonkiem Sp6ldzielni, osobq

"ii^r4q"qlokal 
bez tytutru prawnego lub os6b z nimi zamieszkaty"h obcias2a

odpo-ieatrio czlonka Sp6ldzielni, wla6ciciela lokalu niebEd4cego czlonkiem

Sp6ldzielni, osobg zaimuiqcq lokal bez tytulu prawnego lub os6b z nimi

zamieszkutych.
3. Naprawy wewnqtrz lokalu zaliczone do obowiqzk6w czlonka Spoldzielni

bqdL wlaScicieli niebgdqcych czlonkami Sp6tdzielni, os6b zEm\rJqcych lokal

bez tytutu prawnego mog4 by6 wykonane przez Sp6ldzielniE tylko za

odplatnos c\4 poza oplatami uiszczanym\ za uZywanie lokalu.
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1. Pochlaniacze kuchenne lub inne tego rodzajl trzqdzen\a posiadaj4ce

wentylatory mechaniczne nie mogq by6 przylqczone do kanal6w

wentylacyjnych w lokalach.
2. Zabudowy meblowe w pomieszczeniachwinny by6 wykonane i zamontowane

w taki spos6b, aby nie ograriczaly przeplywu powietrza ptzez kratki

wentylacyjne.
3. Wprzypadku stwierdzenia nieprawidlowoSci ujgtych w ust. 1 i 2 Sp6ldzieln\a

nie odpowiada zaewentualne wystgpowanie pleSni w lokalach.
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I.Prrydzielony lokal mohe by6 uzywany wyl4cznie na cele okreSlone w t)rtule

prawnym do lokalu.
2. Zmiarra sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego wymaga zgody Zatzqdu

Sp6ldzielni. Wynajmowanie lub oddanie w bezplatne uzytkowanie calego lub

czESci lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody Zarzqdu Sp6tdzielni, chyba 2e

wynajEcie lub oddanie w bezplatne uzytkowanie mialoby wplyw na wysokoSd

oplat na rzecz Spoldzielni. Czlonek Sp6ldzielni, wla3ciciel lokalu niebqd4cy

czlonkiem Sp6tdzielni, osoba zajmqqca lokal bez tSrtulu prawnego, obowi4zani
s4do pisemnego powiadomienia Zaruqdu Sp6ldzielni o tej czynnoSci.

s 1 2

Obowi4zkiem kazdego czlonka lub najemcy jest natychmiastowe zgloszenie
w administracji Sp6trdzielni zauwahonych awarii oraz uszkodzeri instalacji
i wzqdzeri znajduj4cych sig w budynku lub w jego otoczeniu (np.: pqkniEcie
i zator rurr, przecieki sufit6w, itp.) bezwzglgdu na przycryng ich powstania oraz
na to, kogo koszt naprawy bgdzie obciqlal.
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l. Zabrania siE dokonywania przer6bek w mieszkaniach bez pisemnej zgody

Zarzqdu Sp6tdzielni tj . :
a) rozbieranie i stawianie Scianek dzialowych,
b) zabudowy balkon6w i loggi,
c) zm\any w elewacji, a w szczeg6lnorici w obrpbie balkon6w i loggi.

d) zal<tadania krat zewngtrznych na oknach, balkonach i loggiach,

e) przer6bek instalacji centralnego ogrzewania i pion6w wodoci4gowo

kanalizacyjnych orcz ciep\ej wodY
Z. Monta2 drzvviczek iub maskownic na wnEkach z wodomierzami musi

zapewnillatwoS6 dostgpu przy ich odczycie i wymianie.
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1. Nie wolno naprawiai we wlasnym zakresie bezpiecznik6w instalacji

elektrycznych poza obrgbem mieszkania (na klatkach schodowych,

w piwnicach) ze wzglEdu na gto?qce niebezpieczeristwo oraz mozliwoSd

spalenia instalacji. Kosztami z gtrtu strat wyniktych na skutek dzialan prry

urzqdzeniach obciqaona zostanie osoba, kt6ra je spowodowala. W pzypadku

stwierdzenia tego typu uszkodzef nalezy niezvtLocznie zawiadomil

administracj q Spotdzielni.
Z. Zabrania sig uz5rwania urzqdzef elektrycznych powoduj4cych zald6cenia

w odbiorze programu radiowego i telewiryjnego.
3. Instalowanie dodatkowego oSwietlenia elektrycznego oraz gniazdek

w pomies zczeniach piwniczny ch bez pisemnej zgody Zarzqdu Sp6ldzielni jest

zabronione.
4. Zabrania siQ samowolnego regulowania nastawy wstgpnej w zaworach

termostatycznych przy grzejnikach c.o., zrywania plomb \ zm\ana miejsca

zamontow ania wzqdzeri pomiarowych (podzielniki ciepla, wodom\erze) otaz

pionach regulacji cieplej wody. Ten sam zakaz dotyczy zawor6w

w pomieszczeniach wsp6lnego uzytku tj. w pralniach, suszarniach i klatkach

schodowych.

s l s

1. Samowolne wchodzenie na dachy budynk6w bez zgody administracji
Sp6tdzielni jest surowo zabronione.
2. Zaldadanie anten radiowych, telewizyjnych, internetowych itp., a takie
przytqczenie siE do zbiorczych sieci kablowych jest dozwolone tylko za zgodq
administracji Sp6ldzielni i przez osoby do tego uprawnione.
3. Zabrarria sig bez zgody administracji Sp6ldzielni prowadzenia przewod6w
instalacji radiowej, telewizyjnej i internetowej na dachach lub zewngtrzrych
Scianach budynku.



s 1 6

1. Celem zapobie1enia marnotrawstwu nie nale\ pozostawia6 w piwnicach, na

korytar zach p iwnic zny ch, w pralni ach, su s zarn \ach zap al onych Swi atel.

2. Zabranii siQ blokowania przycisk6w oSwietlenia klatek schodowych

zapalkami, patykami, drutem, itp., co powoduje awarie automat6w schodovvych

oraz straty energii elektrycznej.
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1. Wszyscy mieszkahcy wchodzqcy i wychodzqcy z budynku winni zarrrykal za

sob4 drzwi wejSciowe.
2. Nie naleiry samowolnie regulowa6 zawor6w c.o. przry grzejnikach

zamontowanych na klatkach schodowych i blokowac drzwi wejSciowych do

klatek, gdyl w przypadku niskich temperatur wystgpuje mo2liwoS6 awarii sieci

c.o.

s 1 8

Niedogrzanie lokalu lub brak cieplej wody powinien zglosi6 uzytkownik w dniu

stwierdzenia lub w dniu nastgpnym do administracji Sp6ldzielni, kt6ra ma

obowi4zek sprawd zenia reklamacj i w obecnoSci u4rtkownika.

s l e

1. O powazniejszych uszkodzeniach urzqdzeh i instalacji w lokalach naleiry

niezwlocznie zawiadomid administracjg Sp6ldzielni, w przeciwnym razie

uzytkownik lokalu ponosi odpowiedzialnofic za szkody i straty, kt6re mogQ.

wyniknq6 w jego lokalu lub u s4siad6w wskutek zepsucia sig instalacji lub

urzqdzenia.
2. Z uwagi na ewentualnoS6 zaistnienia awarii w mieszkaniu w czasie
nieobecnoSci mieszkahc6w i koniecznoSci jej usunigcia uzytkownicy mieszkari
w przypadku przewidywanej dtu2szej nieobecno5ci winni powiadomi6
administracjp Sp6ldzielni kto sprawuje opiekE nad mieszkaniem.
3. W celu skontrolowania stanu urzqdzefi technicznych, og6lnego stanu
mieszkania i dokonanie odczytu wodomierzy i podzielnik6w koszt6w c.o. -

uzytkownik obowiqTany jest do udostEpnienia mieszkania upowaznionym
pracownikom administracji Sp6tdzielni oraz iwtym osobom upowaznionym
przez Sp6ldzielnig. O powyZszych kontrolach administracja Sp6ldzielni
informuj e mie szkaric6w poprz ez o g/o szenia.
4. Przy zabudowanych pionach instalacji wodociqgowo - kanalizacyjnej nale?y
zapewnil dostEpnoSd do tych pion6w w razie awarii.
5. W razie awarii wywotuj4cej szkodE lub zagrtzajqcej bezpoSrednio
powstaniem szkody osoba korzystaj4ca z lokalu jest obowiqzana niezwhoczn\e



udostgpni6 lokal w celu usuniEcia awarii. Jeleli osoba ta jest nieobecna lub

odmawia udostgpnienia lokalu, Sp6ldzielnia ma prawo wej$6 do lokalu

w obecnoSci funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy strazy pohamei -

tak2e przy iej udziale.

IV ZASADY ROZLICZEN SP6I.DZIELNI Z CZI-ONKAMI
ZWALNIAJACYMI MIESZKANIA
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1. W wypadku wygaSniEcia sp6ldzielczego wlasno6ciowego prawa do lokalu

Sp6ldzielnia wyplaca osobie uprawnionej wartoS6 rynkow4 lokalu.

Przysluguj4ca osobie uprawnionej wartoS6 rynkowa, ustalona w spos6b
przewidziany w ust. 2 nie moze by6 wyzsza od kwoty, juka Sp6ldzielnia uzyska

od osoby obejmujqcej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez

Sp6ldzielnig, zgodnie z postanowieniami statutu.
2. Z warto5ci rynkowej lokalu potrqca siE niewniesion4 przez osobg, kt6rej

przystrugiwalo sp6Ldzielcze wlasno6ciowe prawo do lokalu, czgfic wkladu

budowlanego, a w wypadku, gdy nie zostal splacony kredyt zacirynigty ptzez

Sp6ldzielniE na sfinansowanie koszt6w budowy danego lokalu - potrqca siQ

kwotE niesplaconego kredytu wrazz odsetkami.
3. Warunkiem wyplaty wartofci sp6ldzielczego wlasno5ciowego prawa do
lokalu jest opr62nienie lokalu.
4. W wypadkach, gdy ustawa przewiduje wygaSnigcie sp6ldzielczego
wlasnoSciowego prawa do lokalu, prawo to, jezeli jest obci4zone hipotekq nie
wygasa, leczprzechodzi zmocy prawa na Sp6ldzielnig.
5. Prawo do lokalu, nabyte w spos6b okreSlony w ust. 4, SpoLdzielnia powinna
zbyt w drodze przetarguw terminie 6 miesiEcy.
6. Sp6ldzielnia jest obowiqzana uiScid osobie uprawnionej wartoS6 nabytego
prawa po potr4ceniu naleZno5ci wymienionych w ust. 2 orcz z tyfiilu obciqienia
hipotekq. Obowi4zek Sp6ldzielni powstaje dopiero z chwil4 zbycia prawa
w drodze przetargu.
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1. W wypadku wygaSnigcia spddzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego Sp6l dzielnia wyplaca osobie uprawnionej wartoSi rynkowq tego
lokalu. Przysluguj4ca osobie uprawnionej warto56 rynkowa nie moze by6
wy2sza od kwoty, jaka Sp6ldzielnia uzyska od 'osoby obejmuj4cej lokal
w wyniku prze,targt przeprowadzonego przez Sp6tdzielnig zgodnie
z postanowieniami statutu.
2. Z wartoSci rynkowej lokalu potr4ca sig przypadajece na datty lokal czg66
zobowiqzart Sp6ldzielni rwiry.anych z budowq w tym w szczeg6lnoSci
niewniesiony wklad mieszkaniowy. JeLeIi Sp6ldzielnia skorzystala z pomocy
uzyskanej ze Srodk6w publicznych lub z inrrych Srodk6w, potrqca sig r6wniez
nominalnq kwotg umorzenia kredytu lub dotacji, w czE$ci przypadajqcej na ten
lokal oraz kwoty zaleglych oplat rwiryarrych z eksploatacjq i utrzymaniem
nieruchomo5ci w czgSciach przypadaj1cych na ten lokal, eksploatacj4
i utrzymaniem nieruchomoSci stanowiqcych rnienie Sp6tdzielni przezuiszczanie
oplat zgodnie z postanowieniami statutu, a t*Ze koszty okreSlenia warto5ci
rynkowej lokalu.
3. Warunkiem wypla}, o kt6rej mowa w ust. 1, jest opr62rienie lokalu.
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Traci moc ,,Regulamin okreSlajqcy obowiqzki Sp6ldzielni, czlonk6w
i wlaScicieli w zakresie napraw wewn4trz lokali, zasad rozliczen Sp6tdzietni
z cdonkarri i wla5cicielami zrvalniaj4cymi lokale" z dnia28.I0.2009 r.

Niniejszy Regulamin zatwierdzono Uchwala R?dy
Miesz,kanioweJ w dniu ... ?.6:,.. €?r.. 7't2'-.tl;.
podpisania.
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