Regulamin podziaªu obowi¡zków w zakresie napraw
wewn¡trz lokali pomi¦dzy spóªdzielni¡ a u»ytkownikami
lokali w Spóªdzielni Mieszkaniowej 

Piotrowo w

Tczewie.

22 lutego 2008
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Wst¦p

Do

obowi¡zków

Spóª-

dzielni nale»y:

1. U»ytkownik lokalu to czªonek Spóªdzielni,
najemca, wªa±ciciel, a tak»e osoby u»ytkuj¡ce lokal na podstawie spóªdzielczego wªasno±ciowego prawa do lokalu a nie b¦d¡ce
czªonkami spóªdzielni, oraz osoby z z nimi
zamieszkuj¡ce.

1. zapewnienie czysto±ci i porz¡dku w pomieszczeniach ogólnego u»ytku oraz w otoczeniu budynków.
2. Utrzymaniu budynków i wszystkich urz¡dze« z nimi zwi¡zanych w nale»ytym stanie technicznym, zapewniaj¡cym bezpiecze«stwo u»ytkownikom oraz mo»liwo±¢ ci¡gªego korzystania ze wszystkich instalacji,
pomieszcze« ogólnego u»ytku i urz¡dze« z
uwzgl¦dnieniem dalszych postanowie« niniejszego regulaminu.

2. Naprawami w rozumieniu niniejszego regulaminu s¡ roboty konserwacyjne, remontowe oraz wymiana zu»ytych i uszkodzonych elementów wyko«czenia i wyposa»enia
wn¦trza lokali wraz ze stolark¡ okienn¡.
3. Samodzielnym lokalem mieszkalnym jest
wydzielona trwaªymi ±cianami w obr¦bie
budynku izba lub zespóª izb przeznaczonych na pobyt staªy ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi sªu»¡ zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje si¦ odpowiednio równie»
do samodzielnych lokali wykorzystywanych
zgodnie z przeznaczeniem na cele inne ni»
mieszkalne.

3. Dokonywanie napraw lokali, napraw lub
wymiany instalacji i elementów wyposa»enia technicznego w zakresie:
(a) napraw i wymiany wewn¦trznych instalacji wodoci¡gowych w zakresie ruroci¡gów piwnicznych wraz z armatur¡, pionów gªównych do pierwszego
zaworu odcinaj¡cego instalacje lokalow¡ wraz z zaworem odcinaj¡cym.

4. Do lokalu mog¡ przynale»e¢, jako jego cz¦±ci skªadowe, pomieszczenia, cho¢by nawet
do niego bezpo±rednio nie przylegaªy lub
byªy poªo»one w granicach nieruchomo±ci
gruntowej poza budynkiem, w którym wyodr¦bniono dany lokal, a w szczególno±ci :
piwnica, strych, komórka, gara», zwane dalej pomieszczeniami przynale»nymi.

(b) napraw i wymiany wewn¦trznych instalacji ciepªej wody w zakresie ruroci¡gów piwnicznych wraz z armatur¡,
pionów gªównych do pierwszego zaworu odcinaj¡cego instalacje lokalow¡
wraz z zaworem odcinaj¡cym.
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(j) napraw i wymiany instalacji elektrycznej od pionu gªównego do zabezpieczenia przedlicznikowego lokalu.

(c) okresowej legalizacji (wymiany) wodomierzy w przypadku obowi¡zywania
odr¦bnego odpisu na fundusz remontowy, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Czªonków Spóªdzielni,

(k) wymiany tynków oraz i posadzek zakwalikowanych do wymiany z tytuªu
wad technologicznych.

(d) napraw i wymiany wewn¦trznej instalacji kanalizacyjnej w zakresie pionów
gªównych wraz z trójnikami odgaª¦ziaj¡cymi od pionu.

(l) wymiany pªyt i luster balkonowych
wraz z ich malowaniem od strony zewn¦trznej,

(e) napraw i wymiany wewn¦trznej instalacji centralnego ogrzewania

(m) naprawy lub wymiany wylewek balkonowych wraz z wymian¡ izolacji, zakwalikowanych do wymiany z tytuªu
wad technologicznych.

i. dla budynków z pionami wewn¡trz lokali - wraz z grzejnikami,
bez
urz¡dze«
rozliczeniowo
pomiarowych i termostatów oraz
bez grzejników wymienionych
przez u»ytkowników lokali,
ii. dla budynków z pionami na klatkach schodowych i odr¦bnymi instalacjami lokalowymi - w zakresie ruroci¡gów piwnicznych wraz
z armatur¡, pionów gªównych do
pierwszych zaworów odcinaj¡cych
(zasilaj¡cego i powrotnego) instalacje lokalow¡ wraz z zaworami
odcinaj¡cymi.

(n) remont i wymiana elementów konstrukcyjnych budynku, obróbek blacharskich, pokrycia dachu, balustrad
zewn¦trznych z wyª¡czeniem bie»¡cej
konserwacji balustrad balkonowych.
(o) malowanie zewn¦trzne budynku.
(p) naprawy polegaj¡ce na usuni¦ciu
zniszcze« powstaªych wewn¡trz lokali
na skutek niewykonywania napraw nale»¡cych do obowi¡zków Spóªdzielni.
4. Przeprowadzanie przegl¡dów i utrzymanie
sprawno±ci technicznej instalacji elektrycznej, odgromowej oraz przewodów kominowych, zgodnie z obowi¡zuj¡cymi w tym zakresie przepisami.

(f) okresowej legalizacji (wymiany) ciepªomierzy w przypadku obowi¡zywania odr¦bnego odpisu na fundusz remontowy, uchwalonego przez Walne
Zgromadzenie Czªonków Spóªdzielni,
(g) utrzymania w sprawno±ci technicznej w¦zªów ciepªowniczych nale»¡cych
do Spóªdzielni, monta» i legalizacja
urz¡dze« rozliczeniowo-pomiarowych
dla poszczególnych budynków na wewn¦trznej sieci ciepªowniczej spóªdzielni.

5. Naprawa i Konserwacja instalacji domofonowej.
6. U»ytkownika lokalu obci¡»a obowi¡zek pokrycia szkód powstaªych z jego winy w wyniku niewªa±ciwej eksploatacji i konserwacji.

(h) monta»u i wymianie urz¡dze« odcinaj¡cych i regulacyjnych na sieciach ogólnodost¦pnych wewn¡trz 3
budynkowych,
(i) monta»u i wymianie zaworów regulacyjnych lub termostatycznych na
klatkach schodowych i w pomieszczeniach ogólnodost¦pnych (suszarnie,
pomieszczenia techniczne),

Do obowi¡zków u»ytkownika lokalu nale»y:

1. Naprawy bie»¡ce, wymiana i konserwacja:
(a) podªóg, posadzek, wykªadzin podªogowych,
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urz¡dze« pomiaroworozliczeniowych (wodomierze, ciepªomierze) lub w wypadku ich
uszkodzenia - wymiana. W przypadku
uchwalenia dodatkowego odpisu na fundusz
remontowy obowi¡zek ten przechodzi na
Spóªdzielni¦.

(b) ±ciennych okªadzin ceramicznych,
szklanych i innych w kuchni i pomieszczeniach sanitarnych,
(c) okien i drzwi wraz z wymian¡ osprz¦tu
i oku¢,
(d) wymiana, naprawa zu»ytych lub
uszkodzonych gªowic termostatów
grzejnikowych oraz podzielników
kosztów ogrzewania,

3. Do napraw, o których mowa w pkt. 1-2 nie
zalicza si¦ napraw polegaj¡cych na usuwaniu usterek wynikªych z wykonawstwa budowlanego w okresie r¦kojmi.

(e) wbudowanych mebli, ª¡cznie z ich wymian¡,

4. Poza naprawami, o których mowa w
punkcie 1 i 2 u»ytkownik jest obowi¡zany do naprawienia szkód powstaªych z
jego winy. Odpowiedzialno±¢ za powstaª¡
szkod¦ najemcy i peªnoletnich osób stale z
nim zamieszkuj¡cych jest solidarna.

(f) kuchni, wanien, sedesów, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami,
baterii zaworów czerpalnych, wodomierzy wody zimnej i podgrzanej z
osprz¦tem oraz innych urz¡dze« sanitarnych, w które lokal jest wyposa»ony, ª¡cznie z ich wymian¡,

5. Naprawy wewn¡trz lokalu zaliczone do obowi¡zków czªonka oraz odnowienie lokalu
mog¡ by¢ wykonane przez Spóªdzielni¦
tylko za odpªatno±ci¡ ze strony zainteresowanego czªonka, poza normalnymi wpªatami na fundusz remontowy.

(g) lokalowej instalacji elektrycznej wraz
z osprz¦tem i zabezpieczeniami (z
zabezpieczeniem
przedlicznikowym
wª¡cznie),
(h) przewodów odpªywowych urz¡dze« sanitarnych a» do pionów zbiorczych, w
tym niezwªoczne usuwanie ich niedro»no±ci,

6. U»ytkownik jest obowi¡zany utrzyma¢ lokal i pomieszczenie do niego przynale»ne
we wªa±ciwym stanie technicznym i sanitarnym oraz przestrzegania Regulaminu porz¡dku domowego. Czªonek jest równie»
obowi¡zany dba¢ i chroni¢ przed uszkodzeniem lub dewastacj¡ cz¦±ci budynku przeznaczone do wspólnego korzystania, jak
klatki schodowe, korytarze, inne pomieszczenia gospodarcze i otoczenie budynku.

(i) innych elementów wyposa»enia lokalu
i pomieszcze« przynale»nych poprzez:
i. malowanie lub tapetowanie oraz
napraw tynków ±cian i sutów,
ii. malowanie loggi (bez luster balkonowych od strony zewn¦trznej)
z zachowaniem pierwotnej kolorystyki,
iii. malowanie drzwi i okien (równie»
od strony zewn¦trznej) oraz wbudowanych mebli, urz¡dze« kuchennych, sanitarnych i grzewczych w celu zabezpieczenia przed
korozj¡,
iv. bie»¡ca konserwacja balustrad
balkonowych,

7. U»ytkownik lub wªa±ciciel lokalu zobowi¡zany jest do utrzymania odpowiedniej temperatury w lokalu mieszkalnym, tj. ogrzewania nie powoduj¡cego zagrzybienia lub
wilgoci (nie mniejszej ni» 16◦ C), oraz do
zapewnienia napªywu odpowiedniej ilo±ci
powietrza z zewn¡trz przez rozszczelnienia stolarki okiennej lub monta» nawiewników w celu prawidªowego dziaªania wentylacji grawitacyjnej. W przypadku wyst¡pienia zagrzybienia lub wilgoci b¦d¡cych wynikiem nieprawidªowego ogrzewania lub nieprawidªowego u»ytkowania wen-

2. Do obowi¡zków czªonka lub wªa±ciciela lokalu nale»y, na wªasny koszt, legalizacja
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(b) zast¦pczego wykonania przez Spóªdzielni prac obci¡»aj¡cych u»ytkownika.

tylacji, koszt usuni¦cia ponosi u»ytkownik
lokalu.
8. Obudowanie
pionów
wodno
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania
oraz przebudowa instalacji wymagaj¡
wykonania zgodnie zobowi¡zuj¡cymi przepisami i pisemnej zgody Spóªdzielni. W
przypadku ukªadania ±ciennych okªadzin
ceramicznych, szklanych i drewnianych
(boazerii) nale»y zachowa¢ cz¦±¢ materiaªu
na usuni¦cie skutków awarii.

13. Obowi¡zki u»ytkowników lokali w przedmiocie napraw wewn¡trz lokalu mog¡ zosta¢ przeniesione na Spóªdzielni¦ w przypadku uchwalenia na ten cel dodatkowych odpisów na fundusz remontowy
przez Walne Zgromadzenie Czªonków Spóªdzielni.

9. W razie awarii wywoªuj¡cej szkod¦ lub 4
gro»¡cej bezpo±rednio powstaniem szkody,
1.
u»ytkownik jest zobowi¡zany do natychmiastowego udost¦pnienia lokalu w celu jej
usuni¦cia. Je»eli czªonek jest nieobecny
albo odmawia udost¦pnienia lokalu Pracownik Spóªdzielni ma prawo wej±¢ do lokalu w obecno±ci funkcjonariusza Policji lub
Stra»y Miejskiej, a gdy wymaga to pomocy
2.
Stra»y Po»arnej, tak»e przy jej udziale.
10. Je»eli otwarcie lokalu nast¡piªo pod nieobecno±¢ u»ytkownika lub peªnoletniej
osoby stale z nim zamieszkuj¡cej, Spóªdzielnia jest zobowi¡zana zabezpieczy¢ lokal i
znajduj¡ce si¦ w nim rzeczy do czasu przybycia czªonka. Z czynno±ci tych sporz¡dza
si¦ protokóª.
11. Spóªdzielnia zobowi¡zana jest do dokonania napraw obci¡»aj¡cych u»ytkowników na
jego zlecenie lub bez zlecenia w przypadku
robót, których realizacja jest niezb¦dna do
zabezpieczenia mienia Spóªdzielni i innych
u»ytkowników. Kosztem napraw obci¡»a
si¦ u»ytkowników, którzy winni powy»sze
naprawy zrealizowa¢.
12. U»ytkownik powinien tak»e udost¦pni¢ lokal w celu dokonania:
(a) okresowego, a w uzasadnionych przypadkach równie» dora¹nego przegl¡du
stanu i wyposa»enia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezb¦dnych prac i ich wykonania,
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Przepisy ko«cowe.
Przepisy niniejszego regulaminu stosuje si¦
odpowiednio do osób zajmuj¡cych lokale
mieszkalne na podstawie umowy najmu
oraz osób nie b¦d¡cych czªonkami Spóªdzielni posiadaj¡cych wªasno±ciowe prawo
do lokalu b¡d¹ odr¦bn¡ wªasno±¢.
Niniejszy Regulamin zatwierdzono Uchwaª
Nr ...../2008 Rady Nadzorczej w dniu 22
lutego 2008 r.

