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okreŚlający obowiązkiSpółdzie!ni Mieszkaniowej w Bielawie oraz osób posiadających prawa do
iokaiiadministrowanych przez Spóidzielnię w zakresie napraw wewnątrz iokaii oraz zasad

rozliczeń Spółdzle!ni z członkami zrva!n!ająci,m! lokale.
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1. Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o następujące akty prawne:

a} Prawo Spółu4zielcze {Dz. U. z 2013 roku poz.].443 r, z późniejszym! zmianami},
L\ ll^r-..,^ - J^:- 1r 4^ -^^^ ___l,_- - ^-!1,1 !_l ? lu, Lr5tclwę z ullia 15.12.2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz, U. z 2013 roku

p oz.L222 z poźniejszym i zm ia na m i ),

c) Ustawę z dnia 24 czerwca ].994 roku o własności lokali (Dz.U. z 2015 rok_u noz^189ż z
późniejszymi zmianami),

d) Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków
tach n iaz ntrnh!9w.i.iiwai.r.,, jakim po,"^rinny cdpowiadać bud.rlnki iich usyĄucylanie (t.j.Dz.U. z 2015 rcku
poz.LĘZż z późn.zm.j,

e) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 roku w
sprav,lie wai,unków technicznych uż,ytkowania bud.y,nkćw mieszkalnych {Dz.U. z 1999 roku
poz.836 zpoźn,zm),

f) Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie.

Naprawami w roz_umieniu niniejszego regulaminu są prace wykonywane wewnątrz lokali
mieszkalnych takie jak:

a) Remonty,

b) Konserwacje,

c) Wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów wykończenia lub wvposażenia lokali,

d) Remontv balkonów, loggii, piwnic i innvch pomieszczeń przvnależnych do lokali,

e) Przeglądy okresowe oraz wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa.

F.egulannin obow!ązuje rvszystkich użytkownikóv,, loka!i r,.r nieruchonnościach adnninistrowanych
przez Spóidzieinię, bez względu na rodzaj posiacianego prawa cio iokalu i członkostwo w
Spółdzielni. Osoby te w dalszej treści niniejszego regulaminu zwane są ,,użytkownikami lokali".

§z
N a p rawy wew n qt rz l o ka l i o b ci qżaj qce S p ółd zi e l n i ę

1. Spółdzielnia jest zobowiązana zapewnić wykonanie i finansowanie następujących napi,a,uv:

a) instalacji kanalizacji sanitarnej pionowej - z wyłączeniem odpływów. Granicę eksploatacji
stanowi uszczelka na odejściu z trójnika pionu w kierunku urządzeń wewnątrz lokalu,

b) instalacji wodoeiągowej pionowej zimnej i eiepłej wody z wodomierzem. Granice
eksploatacji stanowi śrubunek na wodomierzu w kierunku instalacji wewnętrznej lokalu,

c) instalacji elektrycznej wewnątrz budynku od złącza głównego do zacisków prąeiowych
zabezpieczenia przed licznikowego lokalu, z wyłączeniem wym!an bezpieczn!ków,

3.



d} insta!acji centi,alnego o8rzev/ania z wyłączeniem głowic termostatycznych,

e) instalacji gazowej w lokalu od licznika do zaworów przyborów gazowych włącznie, ale z

wyłączen iem gazom ierza,

f) instalacji kominowej went.vlacyjnej i spalinowej z wyjątkiem kratki wentylacr/nej,

g) instalacji domofonowej z wyjątkiem ,,unifonu" (słuchawki domofonowej),

] §nńłrłrialnil iacł-. JyvtuA.LllrlqJvJ! zcbov,,iązana Cc part.,lcypacji .,v kcsztach,,l,,.ymian.y stolarki okienne.! w lckalach
zgodnie z Regulaminem określojqcym zasady i tryb ucjzielania dofinansowania do wymiany
stolarki okiennej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie.

2 c^^r.l-i^l^i^ i^^+ -^L^..,i^-^^^ -^_^..,^i.1 ..,.,l.^^^^:^ i fi^^^-^..,^^i^ ^-,^^l^.ł.4'.., ^l,-^-^..,.,^L'j. JPOlOZieinia Jesi ZOPOWiąZana ZaPeWniC W'}iKOnanie i Tinansowanle Pi'Ze$iąOOW OKi'eSOVfy-Cn l

doraźnych wynikających z art.6ż ustawy Prawo budowiane.

§g
Na p rawy wewnqtrz l okal i obci qżajqce uźyltkowni ków lokd li

1. Llżytkownik lokaIu jest zobowiązany zapewnić wykonanie ifinansowanie następujących napraw:

a) Remontów bieżących |okalu i przynależnych do niego pomleszczeń w okresach
gwarantujących utrzymanie lokalu i przynależnych pomieszczeń w należytej czystości i
należytynn stanie technicznym pop!,zez co najnnniej raz na 5 lat malowanle ! ewentualne
naprawy tynków ścian i sufitów, rur instalacji wewnętrznych itp.,

b) Regulacji okuć stolarki okiennej oraz nawietrzaków,

c) Usuwania przecieków spod parapetów lub z miejsc montażu stoiarki okiennej,

d) W ż-akresie wymiany drzwi wewnętrznych i zewnętrzńych do lokalu lub pomieszczeń
przynależnych wraz z ościeżnicami i progami,

e) Związanych z wymianą stoiarki okiennej w iokalach zgocinie z Reguiaminem okreśiajqcym
zasady i tryb udzielania dofinansowania do wymiany stolarki okiennej w Społdzielni
Mieszka niowej w Bielawi e.

f) W zakresie wymiany lub usuwania przecieków na instaiacji wewnętrznej wod-kan w
gran icach eksploatacji,

g} W zakresie v;,vmlany lub bieżącego utrzymania urządzań wyposazenia technleznego lokalu
jak kuchenki gazowe, przepływowe gazowe podgrzewacze wody, wanny, brodziki, umywalki,
zlewozmywaki oraz wszelkie inne urządzenia.

h} Okładzin, posadzel:, tynków i izoiacji balkonów i loggii,

i} Posadzek, podług, wykładzin, parkietów oraz ściennych okładzin cei,amicznych,

j) Kratek wentylacyjnych i podłączeń urządzeń do przewodów kominowych,

k) |nstalacji eiektrycznej lokalowej wraz z zabezpieczeniami,

l) lnstalacii dzwonkowej,

m) Aparatu słuchawkowego domofonu iunifoni.

2. Użytkownik lokalu jest zobowiązany zapewnić wykonanie i finansowanie przeglądów
okresowych i doraźnych wynikających z art.6ż ustawy Prawo budowlane w zakresie S-cio
letnich kontroli instalaeji elektrycznej (badanie oporności izolacji i skuteczności zerowania)



§ł
Szczególne unormowania dotyczqce przepĘwowych gazowych podgrzewaczy wody zwanych

dalej ,junkerslmi"

1, KorzYstanie z ,,junkersa" jest możliwe wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia następujących
warunków:

a) ,,junke!'s" został poddany obowiązkowemu rocznemu przeg!ądowi i konserwacji przez
uPrawnionego serwisanta i posiada ważne dopuszczenie do eksploatacji,

b) lnstalaeja kominowa została podeiana obowiązkowemu roczRemu przegiąeiowi przez
uprawnionego komlniarza ! została poz;Ą;ri,ynie oceniona pod wzg!ędenn stanu technicznego
i funkcjonowania zarówno przewodów spalinowych jak i wentylacyjnych wywiewnych i
n al^.liewn'rleh,

c) lnstalacja 8azo!^"a została pcdCana obcl^;iązkowernu rccznernu przeg!ądowi przez csobę
uprawnioną,

di W lokalu nie Pracują urządzenia zakłócające ciąg kominow_v, typu okap kuchenny,
wentylatoi" podłączony do pi.zewodu kominowego !tp.,

e) Lokal jest wYPosażony W sprawne urządzenie alarmowe sygnalizujące przekroczenie norm
stężenia tlenku węgla (ezadu),

2. W PrzYPadku nie spełnienia choćby jednego z powyższych warunków dalsze korzystnie z
,,junkersa" nie jest możliwe pod żadnym pozorem. Stanowiłoby to zagrożenie zarówno dla
uŻYtkowników danego loka!u jak i rłlszystkich loka!i korzystających ze wspólnej instalacji
kominowej

§s
1. UŻYtkownik lokalu jest obowiąza|y zapewnić przegląd,,junkersa", o którym mowa w § 4 ust.1

Pkt.a) niniejszego regulaminu oraz wyposażyć lokal w sprawny czujnik czadu o którym mowa w
§ 4 ust.1 pkt, e).

2. SPÓtdzielnia Mieszkaniowa _iest obowiązana zapewnić przeglądy instalacji kominowei i gazowej,
o którym mowa w § 4 ust.1 pkt.b) i c) niniejszego regulaminu,

§d
1, jeŻeii w budYnku, w którym funkcjonuje instaiacja cieptej wociy użyikowej użyikownik cianego

lokalu zamierza nadal korzystaĆ z ,,junkersa", to w przypadku konieczności wykonania robót
buciowianych ograniczających się do eiementów buciynku stuzących wytącznie temu lokaiowi
jest on obowiązany zapewniĆ ich wykonanle we własnym zakresie ! na własny koszt. W
szczególnoŚci moze to byĆ realizacja zaleceń kominiarskich związanych np, z montażem wkładu
kominowego dla dane8o loka!u lub wr,kgn.niem instalacji nawiewnej,

2. W PrzYPadku wzbudzenia alarrnu czujnika czadu uż;Ąkownik lokalu jest oborviązan.7
natYchmiast wyłączyĆ urządzenie gazowe, przewietrzyć lokal, zawiadomić państwową Straż
Pożarną oraz Spółdz!e!n ię.

3. Na Żądanie SPÓłdzielni użytkownik lokalu jest obclv!ązany przedstawić protokół z przeglądu
,,junkersa".



i.

§l
postępowanie w przypddku stwierdzenia nieprawidłowości

SPÓłdzielnia jako ustawowy zarządca niei"uchomości jest zabovłiązana cio zapewnienia
wszt7stkim osobom zamieszkującym w zarządzanych przez nią nieruchomościach maksymalny
Poziom bezpieczeństwa, dlatego też sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa
przez wszystkieh użytkowników loka!i.

W PrzYPadku stwierdzenia nieprawidłowośc! przy użr7tkowaniu urządzeń gazowych Spółdzie|nia
niezwłocznie informuje o tym fakcie użytkownika lokalu wydając zakaz używania tych urządzeń
do czasu doprowadzenia s;ltuacj! do stanu zgodnego z prawem.

w przypadku niedostosowania się uży,tkownika lokalu do zaleceń spółdzielni jest ona
zobowiązana do:

a) zawiadomienia Państwowego Nacizoru Budowianego o stanie zagrożenia, celem wydania
stoscv.ln',lch decyzji, t^; t'ym rÓ\^,,nież z trybu Art 91-a p!,awa budowlanego (ktc uzytkuje
obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania,
Podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 statvek -dziennyc.lr, karze ogi.aniczen!a wolności albo
pozbawienia wolności do roku)

b) zawiadomienia o zaistniałej sytuacji dostawcy gazu, który jest zobowiązany w takim
przypadku do zaprzestania dcstaw paliv,,a gazol^,,€ge

4. Po ustaniu przyczyfi wyr'ączenia urządzenia gazowego z ekspioatacji Spółdzielnia wydaje zgodę
na jego ponowne uruchomienie.

§e
1. Spółcizielnia wykonując prace o których mowa w § 2 doprowariza lokai do stanu ,godnego .

Projektem budowlanym danego budynku, nie biorąc pod uwagę zmian lub ulepszeń
wprowadzonych przez użytkownika iokaiu.

JeŻeli cioProwadzenie lokalu po wykonanej naprawie obciążającej spółcizieinię do stanu sprzeci
PrzYstąPieniem do naprawy wiązałoby się np, uzupełnieniem okładzin ściennych, obudów
Pionów iub urządzeń sanitarnych itp., to takie praee obeiążają użytkownika iokalu.

W PrzYPadku wyrzącizenia szkody przez Spółdzielnię podczas przeprowadzania naprawy ją
obciążającej, uzytkownik lokalu może wedle wtasnego wyboru:

a) ubiegaĆ się o likwidację szkody z wiasnej polisy ubezpieczeniowej i wówczas spółdzieinia
uczestniczY czynnie w postępowaniu likwidacyjnym potwierdzając przyjęcie
odpowiedzialności za powstałą szkodę lub

bi ubiegaĆ się o ociszkodowanie oci spółcizieini - w iakirn przypaciku wniosek użyikownika
lokalu w tym zakresie powinien zostać złożony na piśmie w terminie 10 dni od daty
powstania szkody.

§9
UŻYtkownik lokalu jest zobowiązany udostępnić Spółdzielni swój lokal do wykonania robót
cbciąŻając',1ch Spółdzielnię eraz do vr.,lkonan!a zastępezyeh napraw w przypadku uch,ylanla s!ę
uŻYtkownika od usunięcia awarii powociującej niszczenie mienia spółdzielcze1o, działania na
szkodę innych mieszkańców lub w przypadku zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców.

UŻytkownik lokalu jest zobow!ąza*.y udostępnić Spółdzielni swój loka! również w ce!u dokonania
okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego, przeglądu stanu i

wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac.

2.

3.

2.

3.

t.

2.
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Jeżeli uz'ytkownik jest nieobecny lub odma,"via udostępnienia loka!u, spółdzie|nia ma prawo
wejśc cio iokalu w obecności funkcjonariusza Poiicji iub straży gminnej (miejskieji, a gdy
wymaga to pomocy strazy pożarnej - także przy jej udziale.

JeŻeli otwarcie |okalu nastąpiło pod nieobecność iiżytkownika |okalii |ub pełnoietniej osoby
stale z nim zamieszkującej, spółdzielnia jest obowiązana zabezpieczyć lokal i znajdujące się w
nim rzeczy do czasu przybycia lokatora. Zczynnościtych sporządza się protokół.

§ffi
Zasady rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniajqcymi lokale

Użyikownik iokaiu zwainiający iokai obowiązany jest:

a) dokonaĆ niezbędnych napraw, do których jest zobowiązany oraz usunąć szkody powstate z
własnej winy lub osób z nim zamieszkując,vch,

b} odncwiĆ !oka! cz,rlli minimurn pornalov;ać bądź v;.ytapetov;ać ,,^,, zależnośc! cd roz,"^,,iązania
zastanego w momencie przyjęcia lokalu.

Podstawą cjo ustalenia wysokości wkłaciu pociiegającego zwrotowi jest operat szacunkowy
wartoŚci rynkowej iokaIu wykonany na koszt opuszczającego lokal pi,zez upi"awnionego
rzeczoznawcę majątkowego.

WartoŚĆ rynkowa uwzg!ędnia stan teehnieznr7 !oka!u*, tlrząrJzeń w nim zamontowanyeh oraz
:---,.,..-^--:___:-
JeBU WypusilZellIe.

§ll
ustalenia końcowe

Roboty modernizacyjne jak np. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa lub
rozbiórka Ścianek działc,ł;ych, przebudcv,,a insta!acji gazor^,,ej, elektr,7cznej i centra!negc
ogrzewania iub wymiana grzejników wymagają zgody spółdzieini.
przy wykonywaniu robót modernizacyjnvch należy pozostawić swobodnv dostęp do zaworów
Pi'zed i za wodomiei,zem oi,az do wodomiei,za, do gazomierza, do zaworór,v na instalacjach
WeWnętrznych, do szafy iicznikowej eiektryczne j oraz do pionów przebiegających przez iokai.

1.
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3.
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