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w sprawie zmian w Regulaminie remont6w i konserwacji finansowanych z
funduszu remontowego.

Na podstawie § 89 art. 4 Statutu Rada Nadzorcza uchwala, co nast~puje:

1. W Regulaminie remont6w i konserwacji finansowanych z funduszu
remontowego stanowiClcego ZalClcznik do uchwaly Nr 9/2002 z dnia
26 lutego 2002 r. wprowadza si~ nast~pujClcezmiany:
1) w § 4 dodaje si~ art. 2 nast~pujClcejtresci:

W wyjCltkowych przypadkach uzasadnionych biezClcymi zadaniami
Sp6ldzie1ni srodki funduszu remontowego mogCl bye czasowo
przeznaczone na wazne potrzeby Sp6ldzielni. Zaangazowane
srodki b~dCl stanowily skladnik og6lnej sumy najwi~kszego
zobowiClzania Sp6ldzie1ni usta1onego na dany rok uchwalCl
Zebrania Przedstawicieli, kt6re b~dClnast~pnie podlegaly zwrotowi
na rachunek bankowy funduszu remontowego.

2) w § 7 skresla si~ pkt. 12 - malowanie metalowych balustrad
loggii i balkon6w,

3) w § 9 dodaje si~ do pkt. 2 nast~pujClcCltreSe: " oraz balustrady w
10ggiach i balkonach ",

4) w § 9 dodaje si~ do pkt. 3 nast~pujClca trese: a takZe posadzkach
na balkonach i tarasach.

5) w § 12 skreS1a si~ calCltrese.
2. Pozostale postanowienia Regulaminu pozostajClbez zmian.
3. Rada Nadzorcza przyjmuje tekst jedno1ity Regulaminu uwzgl~dniajClcego

wprowadzone zmiany.
4. Uchwala wthodzi w Zycie od 1 stycznia 2007 r.



Regulamin remontow i konserwacji finansowanych
z funduszu remontowego

POSTANOWIENIA OGOLNE

Remontami w rozumieniu regulaminu S'l:.czynnosci organizacyjno-techniczne maj'l:.ce
na celu przywr6cenie budynkowi mieszkalnemu lub jego integralnej cz~sci stanu zdolnosci
uzytkowej, w spos6b zgodny z wymogamijego dokumentacji technicznej.

Konserwacj'l:. w rozumieniu regulaminu S'l:.dzialania profilaktyczne maj'l:.cena celu
utrzymanie budynku mieszkalnego lub jego cz~sci w stanie zdolnosci uzytkowej przez
planowane lub dorazne zabezpieczenie, sprawdzenie urz'l:.dzeiJ.,wentylacji i ich
funkcjonowania w trakcie eksploatacji.

Regulamin wprowadza rozgraniczenie remont6w na:
remonty nalez'l:.cedo obowi'l:.Zk6wSp6ldzielni
remonty nalez'l:.cedo obowi'l:.Zk6wczlonk6w Sp6ldzielni

Przez lokal nalezy rozumiee lokal obj~ty przydzialem na zasadzie wlasnosci prawa do
lokalu.

nie zalicza si~ do wn~trza lokalu zewn~trznej strony drzwi wejsciowych.

1. Remonty nalez'l:.cedo obowi'l:.zk6w Sp6ldzielni finansowane S'l:.z funduszu
remontowego. Fundusz remontowy tworzony jest z cz~sci oplat eksploatacyjnych
wnoszonych przez czlonk6w Sp6ldzielni.

- Stawk~ odpis6w ustala Rada Nadzorcza
- Wplaty wnoszone przez Czlonk6w Sp6ldzielni zwi~kszaj'l:. fundusz remontowy

poszczeg6lnych budynk6w
Srodki funduszu remontowego S'l:.gromadzone na wyodr~bnionym rachunku
bankowym
Odsetki naliczone przez bank od lokat na rachunku bankowym S'l:.rozliczane
-miesi~cznie w stosunku do stanu funduszu remontowego na koniec danego
miesi'l:.caw poszczeg6lnych budynkach

2. W wyj'l:.tkowych przypadkach uzasadnionych biez'l:.cymi zadaniami Sp6ldzielni srodki
funduszu remontowego mog'l:.bye czasowo przeznaczone na watne potrzeby
Sp6ldzielni. Zwrot srodk6w na konto funduszu remontowego nast~puje wraz z
odsetkami naliczonymi wedlug zasad ustalonych w ust. 1.



/

Spoldzielnia nie wykonuje napraw (remontow)w lokalach, ktore obciqZone S'l
zaleglosciami z tytulow nie wnoszenia przez lokatorow oplat eksploatacyjnych, z
postanowienia tego wy1'lcza si~ roboty, ktorych zaniechanie powodowaloby uszkodzenie
elementow budynku lub stanowilo zagrozenie lokatorow

Naprawy wewn'ltrz lokali zaliczone S'l do obowi'lzkow czlonka mog'l bye
wykonywane przez Spoldzielni~ tylko za odplatnosci'l ze strony zainteresowanego czlonka,
poza oplatami eksploatacyjnymi uiszczonymi za uzywanie lokalu.

NAPRA WY I ROBOTY KONSERW ACYJNE NALEZACE DO
OBOWIAZKOW SPOLDZIELNI

1. utrzymanie budynkow w nalezytym stanie uzytkowo - estetycznym,
2. naprawa i konserwacja urz'ldzen technicznych budynku,
3. naprawa i konserwacja poziomow i pionow instalacji wodoci~owej do

pierwszego zaworu instalacji mieszkaniowej od strony pionow,
4. naprawa i konserwacja instalacji kanalizacyjnej do trojnika na pionie bez podejse

i armatury,
5. instalacja c.o. w calosci,
6. instalacja elektryczna do tablicy zabezpieczen w mieszkaniu,
7. instalacja telewizji kablowej i anteny zbiorczej,
8. piece grzewcze z wyj'ltkiem kuchennych,
9. instalacja domofonowa (bez unifonow w lokalach),
10. instalacja gazowa przewodowa do zaworu odcinaj'lcego przed odbiornikiem,
11. naprawy polegaj'lce na usuni~ciu zniszczen powstalych wewn'ltrz lokali nie

zawinionych przez najemc~ (przecieki przez dach, przemarzanie, awaria c.o.
wodno - kanalizacyjna itp. ) ,

12. naprawa dac110w, elewacji i innych urz'ldzen na zewn'ltrz,
13. ocieplanie budynkow w zwi'lzku z przemarzaniem scian,
14. naprawa drog, chodnikow wokol budynkow osiedla,
15. inne naprawy zasobow mieszkaniowych, ktore na1ez'l do Spoldzielni i maja na

celu prawidlowe utrzymanie w stanie technicznym budynkow, instalacji; drog,
chodnikow

16. konserwacja biez'lca zasobow mieszkaniowych, urz'ldzen sanitamych, dzwigow
osobowych, instalacji gazowej i elektrycznej, usuwanie sniegu i sopli z
budynkow.

Wy:zej wymieniony zakres robot obj~ty jest planem remontow i konserwacji na dany
okres w podziale na budynki, osiedla, garaze, a cz~sc wspolna finansowana jest wskaznikiem



m2 pow. z poszczeg6lnych budynk6w, osiedli, garazy. Plan rernont6w i konserwacji 1 Jego
finansowanie zatwierdza Rada Nadzorcza na wniosek Zarz'ldu.

Wszystkie uszkodzenia budynku i lokali powstale z winy czlonka lub jego
domownik6w obci'lzaj'l czlonka Sp6ldzielni. W przypadku wykonania przez czlonka
Sp6ldzielni ( uzytkownika ) zrnian polegaj'lcych na:

1. zrnianie tras ulozenia instalacji gazu, wody, kanalizacji, energii elektrycznej,
wentylacji dornofon6w bez zatwierdzonego przez Sp6ldzielni~ projektu technicznego

2. doposazenie w urz'ldzenia nieprzystosowane do istniej'lcej instalacji elektrycznej -
calkowity koszt rernont6w, wymiany lub przywr6cenia do stanu zgodnego z
dokurnentacj'l ponosi czlonek Sp6ldzielni

NAPRA WY I ROBOTY KONSERW ACYJNE WEWNATRZ
LOKALI NIE ZALICZONE DO OBOWIAZKOW SPOLDZIELNI

w celu utrzymania budynk6w i urz'ldzeiJ. Sp6ldzielni w nalezytym stanie technicznym
czlonkowie Sp6ldzielni zobowi'lZani S'l:
* dbac 0 dobry stan techniczny mieszkaiJ., lokali uzytkowych i garazy oraz zajrnowanych

pornieszczeiJ., poprzez wykonywanie na koszt wlasny napraw i odnawiania, a w
szczeg6lnosci:

- malowac sufity i sciany, a w miar~ potrzeby rnalowac drzwi ( z wyj'ltkiern
zewn~trznej strony drzwi wejsciowych) , stolark~ okienn'l i urz'ldzenia metalowe,
oraz balustrady w loggiach i balkonach,

- dokonywac naprawy i wymiany podl6g, posadzek, wykladzin podlogowych i
powierzchni scian wykladanych plytkarni cerarnicznymi, a takZe posadzek na
balkonach i tarasach,

- dokonywac naprawy i wymiany okuc stolarki okiennej i drzwiowej,
- spowodowac pasowanie, regulacj~ i napraw~ stolarki drzwiowej wraz z ewentualn'l

wymian'l stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymieniac uszkodzone szyby w oknach i drzwiach,
- naprawiac i wyrriieniac rneble wbudowane,
- konserwowac i ewentualnie wymieniac wszystkie rozgal~zienia ( lokal6wki ) cieplej

i zirnnej wody od zawor6w odcinaj'lcych w pionach l'lcznie z urz'ldzeniarni
sanitarnymi i technicznymi ( baterie z uszczelkarni, wann~, kuchni~ gazow'llub
elektrycznq, spluczk~ z armaturq, sedesern z lejkiern, urnywalk~ itd. ),

- konserwowac ( uszczelniac, przeczyszczac ) i ewentualnie wymieniac podejscia
kanalizacyjne od pion6w do urz'ldzeiJ. l'lczni z syfonarni,

- konserwowac, naprawiac i wymieniac wszystkie eIernenty nie stanowi'lce
pierwotnego wyposazenia lokalu.



DODA TKOWE WYPOSAZENIE MIESZKAN

Przez dodatkowe wyposazenie mieszkan rozumie si~ naklady poczynione przez
czlonk6w z wlasnych srodk6w na ponadnormatywne wyposazenie, podnosz'lce wartosc
uzytkow'l mieszkania.

Ponadnormatywne wyposazenie i wykonczenie mieszkania, jezeli nie jest wykonane
za posrednictwem Sp61dzielni, wymaga zgody Zarz'ldu Sp61dzielni, w6wczas gdy pol'lczona
jest ze zmianami w ukladzie funkcjonalnym, budynku lub zmianami konstrukcyjnymi.

POSTEPOW ANIE W PRZYPADKU WYZSZEJ KONIECZNOSCI

W razie awarii wywoluj'lcej szkod~ lub groz'lcej bezposrednio powstaniem szkody,
wlasciciellokalu obowi'lzany jest do natychmiastowego udost~pnienia lokalu w celu jej
usuni~cia. Jezeli wlasciciel jest nieobecny lub odmawia udost~pnienia lokalu, upowazniony
przedstawiciel Sp61dzielni ma prawo wejsc do lokalu w obecnosci funkcjonariusza Policji lub
Strazy Miejskiej, a gdy wymaga to pomocy Strazy Pozarnej, takZe przy jej udziale.

Jezeli otwarcie lokalu nast'lPilo pod nieobecnosc wlasciciela lub pelnoletniej osoby
stale z nim zamieszkuj'lcej, przedstawiciel Sp61dzielni jest obowi'lzany zabezpieczyc lokal i
znajduj'lce si~ w nim przedmioty do czasu przybycia wlasciciela. Z czynnosci tych nalezy
sporz'ldzic protok61.

Wlasciciel powinien udost~pnic lokal w celu dokonania:
- okresowego, a w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach r6wniez doraznego przegl'ldu

stanu technicznego lokalu, oraz ustalenia zakresu niezb~dnych prac i ich wykonania,
- zast~pczego wykonania przez Sp61dzielni~ prac obci'lZaj'lcych wlasciciela lokalu,.
- dokonywanie odczyt6w medi6w,
- dokonywanie okresowych przegl'ld6w instalacji wentylacyjnej, gazowej, elektrycznej i

innych urz'ldzen dotycz'lcych eksploatacji budynk6w.



PRZEPISY KONCOWE

Niniejszym Regulamin zostal zatwierdzony do stosowania Uchwalct Rady Nadzorczej

N~:·.:<:~::::~.:'.::'.:::::::::::::::'.'.:....".::'.::....:'.:".:'.~'d~i~::::::~l:~:.::!:~::;:::::::<~:.~:~:::~~::~:::::::::::::::::::::::::
Regulamin wprowadza si~ do stosowania z dniem podj~cia uchwaly.


