
 

 

 Regulamin obowiązków Spółdzielni, członków i nie członków  
Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo  

do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,  
odrębna własność. 

 
 

§ 1 
 

Podział napraw wewnątrz lokali nie obciążające Spółdzielnie oraz członków 
i właścicieli. 
 
1. Naprawami w rozumieniu niniejszego regulaminu są roboty konserwacyjne,        

remontowe oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów, 
wykończenia lub wyposażenia wewnątrz lokali. 
Nie zalicza się do wnętrza lokalu zewnętrznej strony drzwi. 
 

2. Utrzymaniem zasobów mieszkaniowych w należytym stanie technicznym 
w celu ich ochrony przed zniszczeniem jest obowiązkiem Spółdzielni oraz 
członków, nie członków i właścicieli mieszkań bez względu na ich status. 
 

3. Zakres obowiązków Spółdzielni w dziedzinie napraw wewnątrz lokali 
obejmuje: 
 
a) naprawa oraz wymiana przewodów elektrycznych do głównego 
    zabezpieczenia w lokalu, 
b) naprawa całej instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, w tym ich 
    naprawa bez wymiany, 
c) naprawa pionów wodno-kanalizacyjnych do zaworów odcinających 
   (z wyjątkiem przeróbek wykonanych przez właścicieli we własnym 
    zakresie) 
d) naprawę polegającą na usunięciu zniszczeń wewnątrz lokali na skutek nie 
    wykonania napraw należących do obowiązków Spółdzielni (np. usunięcie 
    zacieków powstałych na skutek nieszczelności dachu) za wyjątkiem osób 
    ubezpieczonych i otrzymujących ubezpieczenie z firm       
 ubezpieczeniowych, 
e) wymianę stolarki okiennej wg oddzielnego regulaminu, 
f) zapewnienie sprawnego działania instalacji gazowej od zaworu głównego 
    do zaworu odcinającego w mieszkaniu, 
g) zapewnienie prawidłowego działania instalacji wentylacyjnej (zabrania 
    się montowania okapów elektrycznych w kuchniach oraz wentylatorów 
    elektrycznych w instalacji wentylacyjnej), 
h) konserwację domofonów (bez wymiany słuchawki w mieszkaniu). 



 

 

 
 

4. Naprawy o których mowa w pkt 3 finansowane są z funduszu remontowego 
Spółdzielni przeznaczonego na remonty i konserwację, 
i mogą być wykonane w ramach posiadanych środków finansowych. 

 
5. Naprawy wewnątrz lokali nie wymienione w regulaminie obciążają członka,  

nie członka oraz właściciela zajmującego lokal bez względu na jego status. 
 
6. Do obowiązków członka, nie członka, właściciela lokalu bez względu na 

jego status należą: 
 
a) obowiązek odnawiania lokalu polegający na: 
- malowaniu sufitów, ścian z częstotliwością wynikającą  
  z potrzeb techniczno-estetycznych, zastosowanych materiałów, 
- malowanie drzwi, okien (również na zewnątrz), mebli wbudowanych,  
  ścian podłóg przeznaczonych do malowania, grzejników, rur i innych     
  urządzeń dla zabezpieczenia przed korozją w miarę potrzeb (ze względu na  
  zużycie lub odpadnięcie farby chroniącej przed zniszczeniem), 
- malowanie elementów osłaniających balkony, loggie stolarki okiennej  
  w kolorystyce uzgodnionej ze Spółdzielnią, 
- utrzymanie w należytym stanie technicznym podłogi, posadzek, naprawa 
  i ich wymiana, 
- naprawa lub wymiana w miarę potrzeb urządzeń techniczno-sanitarnych, 
- usunięcie zabudowy lub obudowy c.o., c.w., wod-kan, gazowej wykonanej 
  przez użytkownika we własnym zakresie.  
     W przypadku usuwania awarii, remontu lub modernizacji wykonywanych 
  przez Spółdzielnię, koszty związane z usunięciem zabudowy lub obudowy 
  i ewentualne zniszczenia pokrywa właściciel mieszkania bez względu na 
  jego status, 
- wszelkie uszkodzenia wewnątrz lokalu pokrywa jego właściciel bez 
  względu na status mieszkania, 
- legalizacja wodomierzy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
- zapewnienie prawidłowego działania odbiornika gazu, dokonywanie 
  przeglądów i uszczelnień instalacji gazowej od zaworu odcinającego wraz 
  z odbiornikami gazu (termy gazowe, kuchenki gazowe itp.) oraz 
  udostępnienie mieszkania w celu dokonania sprawdzenia szczelności 
  instalacji wraz z kontrolą przewodów spalinowych.  
     Właściciel jest zobowiązany do naprawy instalacji w chwili stwierdzenia 
  jej nieszczelności lub wymiany urządzeń. 
     Spółdzielnia jest zwolniona z obowiązku zapewnienia dostaw gazu 
w przypadku stwierdzenia nieszczelności instalacji i urządzeń odbiorczych 
w mieszkaniu. 



 

 

Bez zgody Spółdzielni nie wolno dokonywać przeróbek instalacji gazowej. 
  

§ 2 
 

Rozliczenia finansowe Spółdzielni z członkami (i osobami nie będącymi 
członkami) zwalniającymi lokale na warunkach lokatorskiego lub 
własnościowego prawa do lokalu. 
 
1. Rozliczenie Spółdzielni z osobami zwalniającymi lokal z tytułu wkładu oraz 

opłat eksploatacyjnych dokonuje się według zasad określonych w statucie. 
 

2. Osoba zwalniająca lokal lub jego spadkobierca zobowiązana jest do 
przekazania lokalu Spółdzielni w stanie odnowionym lub do pokrycia 
kosztów odnowienia lokalu (w standardzie obowiązującym w momencie 
otrzymania przydziału). 
 

3. W przypadku nie spełnienia warunków określonych w §2 pkt 2 regulaminu 
zwalniający lokal lub jego spadkobierca jest zobowiązany zlecić na swój 
koszt wycenę mieszkania przez rzeczoznawcę. Rzeczoznawca sporządzający 
operat szacunkowy mieszkania zobowiązany jest uwzględnić jego 
rzeczywisty stan. W przypadku nie uwzględnienia przez rzeczoznawcę 
majątkowego faktycznego stanu mieszkania Spółdzielnia zastrzega sobie 
możliwość powtórnego wykonania operatu szacunkowego na koszt członka 
zwalniającego lokal. 
 

4. Osoba obejmująca lokal z odzysku zobowiązana jest do wykonania we 
własnym zakresie napraw oraz wymiany urządzeń techniczno-sanitarnych. 
 

5. Postanowienia §2 nie mają zastosowania przy indywidualnej sprzedaży 
mieszkania typu własnościowego lub wyodrębnionej własności. 

 
 

§3 
 
Dodatkowe wyposażenie mieszkania. 
 
1. Przez dodatkowe wyposażenie mieszkania rozumie się nakłady poczynione 

przez członków z własnych środków na ponadnormatywne wyposażenie 
i wykończenie mieszkania, mające charakter trwały i podnoszący wartości 
użytkowe mieszkania. 
 

2. Przy wykonywaniu wyposażenia dodatkowego należy: 
- przewidzieć możliwości wykonania prac konserwacyjnych, remontowych 



 

 

  lub napraw głównych w mieszkaniu, 
- powiadomić pisemnie Zarząd Spółdzielni i uzyskać jej zgodę na zakres 
  przewidywanych do wykonania prac. 
 

3. Ponadnormatywne wyposażenie i wykończenie mieszkania wymaga zgody 
Zarządu Spółdzielni, gdy połączone jest ze zmianami w układzie 
funkcjonowania lokalu lub zmianami konstrukcyjnymi i zabudową instalacji. 
 

4. Wartość nakładów na prace wymienione w pkt 1 nie jest zaliczana na wkład 
mieszkaniowy i nie jest ewidencjonowana w Spółdzielni. 
 

5. Rozliczenia z tytułu ponadnormatywnego wyposażenia i wykończenia 
w odniesieniu do lokali lokatorskich-zamiana, własnościowych-zamiana lub 
zbycie, dokonywane są bezpośrednio miedzy zainteresowanymi stronami. 

 
 

§ 4 
 
- Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
- Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą. 
  Uchwała nr 22/10 z dnia 25 listopada 2010. 


