
S PoŁt]Zl ELl'l l A lV i t SZKA |.i i ii\iill_i
) ;|lq &{ *'ł7":&:tl,'{'$ ł

B2-30t'| [:L-BLĄG ul' Fiobott-llc,ra 24tl
B,& 55 235-69-02

NlP 578_00f}-17'-32 {:lEGoN nr!n'Ę.ła.].

b)
c)
d)

Tekst ujednolicony z uwzg!ędnieniem zmian
wprowadzonych uchwałą Rady Nadzorczej

nr 53/2015 z dn. 26.10.2015 r.
nr 7l2OtG z dn. 25.02.2016 r.

EIbIąg, dnia 25.02.20'l'6 r .

RE G ULAMI N
porządku domowego w zasobach mieszkaniowych zarządzanych i administrowa-
nych ptzez Spółdzielnię MieszkaniowĄ ,,Zaktzewo'''w Elblągu, prac remontowych

oraztozliczeflfinansowych Spółdzielni zuŻytkownikami zwalniającymi lokale.

Podstawa opracowania Regulaminu:
1. Ustawa Prawo spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r. z póżniejszymi zmianami (tekst

jednolity Dz.U. nr 54 z 1995 r. poz. 288).
2. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.o7.t994 r. (tekst jednoliĘ DzU. nr 2o7, poz.

2016 z 2OO3 r.).
3. Rozporządzenie ministra Spraw wewnętrznych i administracji z 16.08.1999 r.

w sprawie warunków technicznych i uzytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U.
nr 74, poz. 836).

4. Ustawa z dnia I7.I2.2oo4 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmtanie Kodeksu cywilnego oraz zmianie nie-
których ustaw (Dz.U. nr 28I, poz.2783).

5. Ustawa z dnia I5.I2.2oo0 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2ool r.
rt 4, poz. 27 z póżn. zrrrianarni|.

6. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej,,Zakrzewo" .

Zasady ogólne
s1

Postanowienia niniejszego regulaminu, Zvłanego dalej ,,regu1aminem", mają na
celu zapewnienie ochrony mienia spółdzielczego, utrzynr.anie estetyki budynków
i ich otoczenia oraz unormowanie podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią
a jej członkar.rri w zakresie użytkowania i remontów części wspólnych, lokali
mieszkalnych, lokali uzytkowYch, nieruchomości budynkolvych, jak też określe-
nie rozliczen Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale.
Uregulowaniaza'warte w regulaminie obowiązujązarówno członków, jakteż loka-
torów nie będących członkarrri. Członkowie odpowiedzialni są za przestrzeganie
postanowien regulaminu także przez osoby wspólnie z nilr:ri zamieszkujące.
Regulamin określa warunki, które mają zapewnić:
a) utrzymanie stanu technicznego budynków mieszkalnych na poziomie zapeul-

niającym bezpieczeństwo ludzi i mienia w okresie ich użytkowania wraz ze
zuriry,anymLi z nimi instalacjami i urządzeniami technicznymi,
ochronę zdrowia i Ęcia ludzi w pomieszczeniach budynku,
utrzymanie wymaganego stanu esteĘcznego budynku,
zgodne z przezt1aczenierrr uzytkowanie budynku i znajdujących się w nim
pomieszczen oraz urządzen ruriązanych z budynkiem, a w szczególnoŚci wa-
runki w zakresie zaopatrzęnie w wodę, gaz, eI1ergię cieplną, energię elek-
tryczną, ochronę przeciwpoŻarową oraz odprowadzerlie Ścieków i usuwania
odpadów stałych,
racjonalne zuĘcie wody i nośników energii zgodnie z Wmaganiami użytkow-
ników lokali, Iecz w sposób nie naruszający interesów osób trzecich i nie
powodujący pogorszenia właŚciwoŚci uzytkowych i technicznych budynku
i rwiry,anych z nim urządzeń,
racj onaln e wykorzystanie energii,
ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

I.
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2.
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e)

f)

s)
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UĘte w regulaminie określenia oznaczają:
a) lokal - wydzieloną trwałymi Ścianami w obrębie budynku izbę lub zespoł izb,

wraz z innymi pomieszczeniami przeznaczonyrni na stały pobyt \udzi posiada-
jący odrębne wejście z klatki schodowej,

b) remont główny _ remont polegający na wymianie co najmniej jednego elemen-
tu budynku,

c) remont bieżący - okresowy remont elementów budynku, który ma na celu
zapobieganie skutkom zuĘcia Ęch elementów i utrzymanie budynków we
właŚciwym stanie technicznym,

d) konserwacja _ wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności
technicznej elementów budynku

e) właŚciciel budynku _ Spółdzielnia lub współwłaŚciciel nieruchomoŚci budyn-
kowej, który przeniósł tytuł własności ze Spółdzielni w części ułamkowej wy-
nikającej z zajrnowanej powierzchni lokalu wraz z pomieszczeniem przynaIeż-
flYffi'

0 uąltkownik lokalu - osoba ltzyczna albo osoba prawna lub jednostka organi-
zacyjna nie posiadająca osobowoŚci prawnej, uzytkująca ten lokal,

g) instalacja ciepłej wody uąytkowej _ układ przewodów wody ciepłej w budynku
wraz z armaturą i lvyposazeniem, mający początek w miejscu połączenia
przewodu z zaworern odcinającym tę instalację od węzŁa cieplnego lub przyŁą-
czai koniec w punktach czerpalnych ciepłej wody,

h) instalacja wodociągowa - układ przewodów wody zirnnej w budynku wraz
z armaturą i wyposazeniem, mający początek w miejscu połączenia przewodu
z za'worem odcinającym tę instalację od wodomierza urnieszczonego na przy-
łączu wodociągowym' a zakończenie w punktach czerpalnych wody zirrrnej,

ł instalacja kanaLizacyjna - układ przewodów kanalizacyjnych w budynku
wraz z armaturą i lvyposazeniem, mający początek w miejscu połączenia
przewodów z przyborami kanalizacyjnymi w pomieszczeniach, a zakończenie
na wylotach poziomych przewodów kanalizacyjnych do pierwszych od strony
budynku studzienek umieszczonych na Zewnątrz budynku,

j) instalacja centralnego ogrzewania - układ przewodów centralnego ogrzewania
w budynku wraz z arrnaturą i wyposazeniem, mający początek w miejscu po-
Łączenia przewodu z zaworem odcinającym tę instalację od węzŁa cieplnego
lub przyłącza' a zakonczenie na grzejnikach,

k) instalacja gazowa_ układ przewodów gazowch w budynku wraz z arrnaturą,
wyposazeniem i urządzeniami gazoryrni mający początek w miejscu połącze-
nia przewodu z kurkiem głównym gazoryrrr odcinającym tę instalację od
przyłącza, a zakończenie na :urządzeniadn gazowych wraz z tymi urządzenia-
ffii,

U instalacja elektryczna _ układ przewodów i kabli w budynL<u wraz ze sptzę-
tem i osprzętem elektroinstalacyjnym, urządzeniarni, aparaturą rozdzieLczą
i sterown iczą, układem pomiarow o -r ozIiczeniowym, urządzeniami zabezpie-
czĄącymi i ochronnymi oraz uziemieniami, mający początek na zaciskach
wyjściowych wewnętrznych linii zasilających w złączu i koniec na gniazdach
wĘczkowych, wypustach oŚwietleniowych i zainstalowanych na stałe odbior-
nikach zasilanych energią eIektryczną,

m) instalacja piorunochronna _ zespół elementów konstrukcyjnych budynku
i elementów zainstalowanych na budynku, odpowiednio połączonych, wyko-
rzystywanych do ochrony odgromowej,

n) kanały wenĘlacyjne - kanały wykonane w Ścianach budynku lub przybudo-
wane do tych ścian, wraz z ich wyposazeniem, słuzące do odprowadzania za-
nieczy szczonego powietrza z pomies zczen.
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II. Utrzymanie nieruchomości budynkowych i nieruchomości ptze-
ztuaczotlych do wspólnego korzystania otaz użytkowanie lokali

s2
Mieszkancy osiedla zobowiązani są do maksymalnej troski o majątek spółdzieLczy,
jak i prywatny w tym przede wszystkim:
- utrąymywania lokali mieszkalnych i pomieszczeń do nich przynależnych w nale-

zytym stanie uzytkowym
- ochrony przed dewastacją części budynku przeznaczonych do wspólnego korzy-

stania, jak dŻwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze i inne pomieszczenia go-
spodarcze oraz urządzenia w otoczeniu budynku

- dbania o estetyczny v,rygląd osiedla.
s3

t. Każdy uzytkownik lokalu ponosi materialną odpowiedzialność za wszelkie szkody
spowodowane W mieniu Spółdzielni lub innych użytkowników (np. zalanie wodą
własnego 1ub sąsiednich lokali). Zaleca się właŚcicielom i uzytkownikom lokali
ubezpieczenie swoj e go maj atku w firmach ubezpieczeniowych.

2. Pomieszczenia otaz urządzenia przeznaczot1e do wspólnego użytkowania miesz-
kanców powinny być utrzym5rwane w stanie technicznym, higieniczno-
sanitarnym i esteĘCznym zapewniającym właściwe spełnianie zaŁożonych funkcji
przez cały okres uzytkowania budynku.

3. Naprawa uszkodzen w budynku, powstałych z winy osoby korąystaj ącej z lokalu
znajdującego się w tym budynku, obciĘ,a uzytkownika tego lokalu,

4. Warunki i sposob uĘtkowania urządzen technicznych i instalacji oraz wyroby
rrĘte do ich napraw i konserwacji nie mogą powodować pogorszenia właŚciwości
uzytkowych czynnika dostarczanego za potnocą tych urządzeń i instalacji.

s4
W celu właŚciwego uĘtkowania budynku naleŻy przeprowadzać kontrole okresowe
okreŚlone przepisami Prawa Budowlanego, a w szczególności:
1) co najmniej raz na pięć lat dokonać sprawdzenia stanu technicznego i wartoŚci

uzytkowej budynków, ich estetyki oraz otoczettia, kontrolą tą winny być objęte
również badania instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody uzytkowej, ka-
nalizacyjnej, instalacji elektrycznej, piorunochronnej w zakresie stanu sprawno-
ści połączeń, osprzętu, zabezpieczen i Środków ochrony od porażeń, opornoŚci
izolacjt,

2) co najmniej raz w roku sprawdzić stan techniczny instalacji gazowej oraz prze-
wodów kominowych (dymowYch, spalinowych, wenĘlacyj nych) .

ss
Lokal powinien być uzytkowany w sposób zapewniajacy;
a) zachowanie wymogów bezpteczeństwa,
b) utrzyrnanie wymaganego stanu technicznego,
c) l;1trzymanie stanu higieniczno-sanitarnego określonego odrębnymi przepisami

prawnymi,
d) prawidłowe funkcjonowanie wspólnych instalacji i urządzeń znajdujących się

w tym lokalu.
s6

1. Sposób uzytkowania instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu po-
winien:
a) być zgodny z zaŁożeniami projektu
b) zapewniać ochronę elementów budynku i jego or.yposażenia,



2. w czasie użytkowania instalacji i urządzeń uĄtkownik lokalu
a) zapewnić ich ochronę przed uszkodzeniem,
b) wykonać zabiegi konserwacyjne wynikające z dokonanych
c) likwidować przecieki z instalacji, w zakresie obciązającym

lu, niezwŁocznie po ich pojawieniu się,
d) dokonywać napraw i wymian uszkodzonych \wb zużryĘch elementów instalacji

i wyposazenia lokalu w zakresie obciązającym uzytkownika lokalu,
e) informować Spółdzielnię o wszelkich uszkodzeniach instalacji, których na-

prawa naleĘ do jej obowiązków.
3. W przypadku wystąpienia uszkodzen lub zakłoceń w funkcjonowaniu instalacjii urządzen, naleĘ niezwłocznie wstrąymać ich eksploatację, jeżeli dalsze ich

uzytkowanie moze spowodować zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia albo
skazenie Środowiska.

s7
Wszelkie zmiany instalacji w lokalu dokonywane w czasiejego uzytkowania wyma-
gają pisemnej zgody Spółdzielni.

s8
1. W robotach remontowych wykonywanych w lokalu naleĘ stosować wyroby do-

puszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz zapewniać właściwe
funkcjonowanie znajdujących się w nim wspólnych instalacji lub urządzeń.

2. w czasie wykonywania robót remontolvych w lokalu na\eĘ:
a) zapewnić bezpieczeństwo uzytkowników innych lokali i osób trzecich,
b) stosować rozwiązania eliminujące mozliwoŚć skazenia Środowiska,
c) stosować romviry,ania i technologie podnoszące walory uĘtkowe lokalu,
d) ograniczać do niezbędnego minimum uciązliwość mviaaaną z reaLizacją robót

remontowych dla użytkowników pozostałych lokali oraz osób trzecich.

se
KoszĘ poniesione na utrzymanie nieruchomości wspólnej, rozliczane są według
ułamkowego udziału we współwłasności wspólnej, przyjętego w Uchwale Zarządi
Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo'' w sprawie określenia przedmiotu odrębnej
własnoŚci lokali w nieruchomości.

s10
Koszty poniesione na :utrzylr;ranie mienia Spółdzielni, rozliczane są według ułamko-
wego udziału wynikającego ze stosunku powierzchni danego lokalu mieszka|nego
wraz z pomieszczeniern przynaleŻnym do łącznej powierzchni wszystkich lokali
mieszkalnych w osiedlu wraz z pomieszczeniami przynależnymi.

ilI. Użytkowanie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej

s 11
Instalacja ciepłej i zirnnej wody powinna, w okresie jej użrytkowania, zapewniać moż-
liwość dostarczania wody, o temperaturze okreŚlonej odrębnymi pizepisami, do
punktów czerpaInych, zgodnie z warunkami jej uzytkowania zaŁożonymi w projekcie
technicznym tej instalacji. Zapewnienie właściwego funkcjonowania instalaóji na|eĘ
do obowiązków właścicieli.

s12
W okresie uąytkowania instalacji ciepłej i zimnej wody na\eĘ zapewniać:
1) drożność instalacji i urządzen, zgodnie z założeniami do projektu tej instalacji
2) utrzymywanie wymaganej temperatury wody ciepłej dostarczanej do lokali, ók..-

ślonej odrębnymi przepisami,

powlnlen:

przeglądów,
użytkownika loka-



3) nadzór nad real izacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oru, nudrór'nad wykonawstwem usług zuriaaanych z-rializacją'zalecen rvynikających z okre-sowych kontroli w lokalach,
4) realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upowaznione organy kontro-li i nadzoru,
5) w razie uzasadnionej potrzeby- kontrolę stanu technicznego tej insta1acji.

s13
W .przypadku gdy instalacja ciepłej i zimnej wody została wyposażona w wodo-
mierze służące do rozliczen zuĘcia tej wodyw lokalach, właŚciciel tych urządzenpowinien zapewnić okresową ich legalizację.
okresy wazności cechy legalizacyjnej otreślone są Rozpo rządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.08.1999 

'. 
* 

"p..wie 
warunków tech-nicznych uzytkowania budynków mieszkalnych (Dz.L). z 1999, nr 74, poz. 836,

z póżn. zmianami).

2.

1.

s14I' Uzytkownikom lokali przysługują opusty w opłatach za ciepło dostarczane dopodgrzewania wody, jeżeli z powodu wadliwegó dziaŁania instalacji odbiorczych
temperatura podgrzanej wody wodociągowej jest w punkcie czerpaLnym niższa od'45oC. Pomiaru temperatury podgrzanej wody wodotiągowej dok^onuje się według
zasad obowiązujących na dzien odbioru budynku miószkatnego' a okreŚlonych
w Warunkach Technicznych Wykonania i odbioru Robót Budowlano-
Montazowych tom II Instalacie Sanitarne i Przemysłowe rozdz.6 ust.6.10 pkt. 7.2. określa się następujące wysokoŚci opustów zak*zaąrozpoczętą dobę, w której
nastąpiło zaniżenie temperatury ciepłej wody uzytkowej, w wysokoŚci stanowiącej
równowartoŚć:
a) jednej sześ'ćdziesiątej opłaty'miesięcznej za ciepło na podgrzanie wody uzyt-

kowej, jeżeli temperatura wody nie była niższa od 40"C,
b) jednej trzydziestej opłaĘ miesięcznej za ciepło na pod,grzanie wody uzytkowej,

jeżeli temperatura wody była nizsza od' 4ooc.
3. opusty w opłatach rozlicza się z uzytkownikami lokali w okresach miesię cznych.

Udzielone opusty stanowią zmniejszenie przy chodów gospodarki cieplnej4. SpoŁdzielnia nie udziela bonifikat i opustów z Ętulu 
-przerwy 

remontowej nie
przekraczającej 14 dni oraz przerw w dostawie ciepła poństałych w wskutek oko-
licznoŚci spowodowanych siłą wyzsząIub będących następstwem okoliczności, za
które Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialnoŚci-

5. W przypadku uszkodzenia wodomieTza ptzez użytkownika lub jego ingerencji
w mechanizm zliczający wodę, stosuje się rozliczeniejak w lokalaóhinie ri1rposa-
żonych w wodomierze z zastosowaniem korekty w opłatach do dnia ostatniój kon-
tro li wo d o mier zy pr zepr ow adzonej ptzez S półdzielnię .

Iv. Użytkowanie instalacj i kanalizacyjnej

sls
1. Instalacja kanalizacyjna powinna, w okresie jej uĘtkowania, byc utrzymJrwana

w pełnej sprawnoŚci technicznej zapewniającej możliwoŚć odpiowadzinió ście-
ków.

2. JakoŚć ścieków odprowadzana instalacją kanalizacyjną powinna odpowiadać
wymagan iom okre Ś1o nym przepi sam i szcze gólnymi.
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okresie użytkowania instalacji kanariŁl$'.i naleĘ zapewnić:ochronę przed wprowadrrnir^ do instł""ii J"i.[ a*'r,^iirrających substancje,które mogą spowodować uszko d'zenie-i""tłi*:i i sieci t un^iiźu.yjnej lub sub-stancje wymagające neutralizacji.prz9d *p'o*.J zeniemich do tej instalacji,ochronę przed wydostawaniem śię s"i"t o* ,," .;;;;;;;t#ffi i pełną jej droż-noŚć,
nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór nad,wykonawstwem 

.'':łYg 7iazanych z ić"ń""ćją zalecen wynikających z okreso-lvych kontroli w lokalach,
realizację za7eceń pokontrolnych wydawanych przezupowaznione organy kontro-li i nadzoru,
w razie uzasadnionej potrzeby - kontrolę stanu technicznego tej instalacji.

v' Użytkowanieinstalacjicentralnegoogrzewania

1' Instalacja i urządzenia centraln".*. :łJ.*ania w okresie ich uzytkowania po-winny być utrzymywane w stanić teJhnicznym zapewniającym we wszystkichogrzewanych pomieszczeniach właŚciwe temperatury okreśione w projekcie tech_nicznym budynku oraz w Polskiej Normie óuowiąiujące.1 na dzien odbioru bu-dynku mieszkalnego.
2' w przypadku gdy instalacja i urządzenia nie spełniają warunku, o którym mowaw ust' I, naleĘ okreŚlić przyczyny zakłoceń oraz połjąe dziaŁaniausprawniająceich funkcjonowanie
3' W przypadku gdy przyczyną zakłócen, o których mowa w ust. 2, S4produkty ko-rozji lub substancje pochodzące ze mviązków zawarĘch w wodzie instalacyjnejosadzone na wewnętrznych powierzchniach instalacji i urządzeń, przed, podję-ciem decyzji w sprawie ich funkc;onowania nalezy opi."o*ać eksperty zę zawiera-jącą analizę celowości i opłacahó ści oraz określenie sposobu_usunięcia osadów.

s18W okresie uzytkowania instalacji i urz{dzeń centralnego ogrzewania nateĘ zapew-niać:
1) drożność instalacji i urządzen, zgodnie z założeniami do projektu tej instalacji2) utrąymywanie. wymaganego stanu technic znego instalńji 'i urządzeń oraz wła-ściwe warunki ich uzytkowania,
3) nadzor nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór nad'wykonawstwem usług związanych z ićalizacją ialecen."y"ił";ących z okreso-lvych kontroli w lokalach,
4) realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontro-li i nadzoru,
5) w razie uzasadni onej potrzeby _ kontrolę stanu technicznego tej instalacji.

s1e1' W przypadku 8d'Y instalacja centralnó go ogrzewania została wypo sażona w urzą-dzenia służące do pomiaru i rozli"rra ,rĘ,cia ciepła w lokalac_h, właściciel tych
- urządzen powinien zapewnić okresową ich lega\izaLję lub wymianę.2' w przypadku uszkodzenia urządzeń słuząJych jo i"ay*iJuahego rozliczeniakosztów ogrzewania lub urząd,zen do pomiaru zuŻycia ciepła _ należy niezurłocz-nie poinformować jednostkę prowad ząLą rozliczenia kosztów ciepła.3. okresy waznoŚci cechy legalizacyjnej określają odrębne przepisy.

W
1)

2)

3)

4)

s)
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1. Uzytkownikom lokali przysługują opusĘ w opłatach za ciepło dostarczane do
ogrzewania lokalu, jeżeli z powodu wadliwego dziaŁania instalacji odbiorczych
temperatura w lokalu jest nizsza od temperatury obliczeniowej, określonej w od-
rębnych przepisach i Polskich Normach obowiązĄących na dzień odbioru bu-
dynku mieszkalnego.

2. okreŚla się następujące wysokoŚci opustów za każdą rozpoczętą dobę niedogrze-
wania, w wysokoŚci stanowiącej równowartoŚć:
a) jednej trzydziestej opłaĘ miesięcznej za ogrzewanie, jeżeIi obnizenie tempera-

tury w lokalu nie przekroczyło 2oC w stosunku do temperatury obliczeniowej
wynikaj ą cej z proj ektu technicznego instalacji centralnego ogrzew ania,

b) jednej piętnastej opłaĘ miesięcznej za ogrzewanie, jeżeli obnizenie temperatu-
ry w lokalu przekroczyło 2,C w stosunku do temperatury obliczeniowej wyni-
kającej z projektu technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

3. opusĘ w opłatach rozLicza się z uĘtkownikami lokali w okresach miesięcznych.
Udzielone opusty stanowią zmniejszenie przychodów gospodarki cieplnej

4. Spółdzielnia nie udziela bonifikat i opustów z Ęt:ułu przerwy remontowej nie
przekraczającej 14 dni oraz prze.rw w dostawie ciepła powstałych w wskutek oko-
licznoŚci spowodowanych siłą wyzsząIub będących następstwem okoliczności, za
które Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialnoŚci, jak równieŻ brak:u uszczelek
w stolarce okiennej i drzuriowej zabezpieczających lokal przed nadmiernym !Vy-
chłodzeniem.

s21
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania
w lokalu wymaga wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Spółdzielni.

vI. Użytkowanie instalacji iutządzeń gazowych

s22
Instalacja gazowa powinna, w okresie jej uzytkowania, zapewrriać rnożIiwoŚć bez-
piecznego korzystania z urządzeń gazowych, zgodnego z warunkami założonymi
w projekcie technicznym tej instalacji.

s23
1. Sposób uąytkowania instalacji gazowej przez uzytkownika lokalu powinien:

a) być zgodny z założeniami projektu tej instalacji,
b) zapewnić bezpieczeństwo uzytkowników lokalu,
c) zapewnić bezpieczenstwo oraz ochronę interesów użytkowników innych lokali

korzystających z tej instalacji oraz osób trzecich.
2. w czasie użytkowania instaIacji gazowej użytkownik lokalu powinien:

a) przestrzegać zasady bezpieczeństwa jej uż:ytkowania oraz niezu,łocznie infor-
mować Spółdzielnię w razte stwierdzenia nieprawidłowości w jej funkcjonowa-
niu,

b) zapewnić pełną sprawność techniczną i uŻytkową urządzen gazowych stano-
wiących wyposazenie lokalu,

c) w przypadku wystapienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa
osób lub mienia _ zaprzestać uzytkowania instalacji gazowej, podjąć właŚciwe
działania zaradcze i niezwłocznie poinformować właŚciwe słuzby oraz Spół-
dzielnię o wystąpieniu zagr ożenia,

d) zapewniać ochronę instalacji i urządzerr gazorycln przed uszkodzeniem,
e) utrzym5rwać znajdujące się w lokalu elemenĘ instalacji gazowej, wentylacyj-

nej oraz urządzen gazowych w naleĘĘm stanie technicznym i uzytkowym,
f) zapewnić wykonanie niezbędnych czynnoŚci konserwacyjnych,



8g) informować Spółdzielnię o wszelkich uszkodzeniach instalacji gazowej oraz
o niewłaś9i*y- funkcjonowaniu przewod,ow i kanałów wentylacyJnych, "

h) udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez odpowied"i" jiiuy Lontroli
instalacji i urządzen gazowch, przewodów i kanałów wenĘlacyjnycir, a także
innych instalacji i urządzen oraz Ściśle wykonyw ać zalece''i" pó[o"trolne.3' Naprawa i konserwacja instalacji i urządzónia gazowego może być powierzona

wyłącznie osob-om posiadającym świadectwa twaunta"yj'" określone w odręb-
nych przepisach.

4. Instalacje i urządzenia gazowe po ich naprawie , przeróbce lub wymianie nie mogą
być uzytkowane bez poddania ich próbie szczelnóŚci.

s24
Do obowiązkow właŚciciela budynku w zakresie utrzymania właściwego stanu tech-
nicznego instalacji gazowej naleĘ :

a) zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem głównej próby szcze\ności,
b) zapewnienie nadzoru nad realizacją robót kons-erwacy.1'nych, napraw i wymian

oraz nadzoru nad wykonawstwem usług mviaąanych z-ieitiza.cją żalecen rvynika-jących z okresowych kontroli w przewodach wspó1nego użytku,
c) w przypadku stwierdzenia w toku kontroli ok}esowej występowania zagrożenia

bezpieczeństwa użytkowników _wyłączenie z uzytkowania initalacji lubl ej czę-
sc1,

d) zapewnienie realtzacji zalecen pokontrolnych wydawanych przez upoważnione
organy,

e) w przypadku wystąpienia ryZyka zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lokali
- przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji.

vII. Użytkowanie instalacji elektryczne!

s2s
Instalacja elektryczna powinna' w okresie jej użrytkowania, zapewniać mozliwość
bezpiecznego korzystania z odbiorników energii elektrycznej, zgodnego z ich ptze-
znaczeniem i warunkami założonymi w projekcie technicznym tef instalacji.

s26
1. Właściciel budynku jest obowiązany do dokonywania okresowych kontroli stanu

sprawności technicznej urządzen i instalacji elektrycznych w budynku.
2. Stanu sprawnoŚci technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych w budynku

powinien być kontrolowany tak, aby zapewnione było właściwe ióh funkcjorro*"-
nie, w tym sprawność połączen, osprzętu, sprzętu, zabezpieczeń i środków
ochrony od porażeń, uziemień oraz oporności izo\acji przewodów.

s27
Do obowiry,ków właściciela budynku w zakresie właŚciwego utrzyma'nia stanu tech-
nicznego instalacj i elektrycznej naleĘ :

1) zapewnienie reaLizacji napraw i wymian przez osoby posiadające kwalifikacje za-
wodowe wymagane przy świadczeniu usług oraz wykon5rwaniu napraw lub dozo-
ru nad eksploatacjąurządzen i instalacji elektrycznych,

2) zapewnienie nadzoru nad reaIizacją robót konserwacyjnych, napraw i
oraz nadzoru nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaIeceń

wymlan
wynika-

jących z okresowych kontroli w lokalach,
3) zapewnienie realizacji zaLeceń pokontrolnych wydawanych przez

organy,
upowaznlone



4)

s)

w razie zagrożenia dla zdrowia Iub Ęcia uzytkowników, dla środowiska lub mie-
nia - przeprowadzenie kontroli jej stanu technicznego,
odłączenie, z uĘtkowania instalacji elektrycznej w ńkalach, w których w wyniku
kontroli stwierdzono występowanie zagrożeń, o których mowa jw.

s28
Sposób użytkowania instalacji elektrycznej przez użytkownika lokalu powinien:
a) być zgodny z zaŁożeniami projektu tej instalacji,
b) zapewnić bezpieczeństwo jej uzytkowania,
c) zapewnić bezpieczeństwo oraz ochronę interesów uzytkowników innych lokali

korzystających z tej instalacji oraz osób trzecich.
W czasie uzytkowania instalacji elektrycznej w lokalu użytkownik lokalu powi-
nien:
a) udostępnić lokal dla wykonywania obowiązków obciązających Spółdzielnię

oraz dostawcę energii elektrycznej,
b) przestrzegac zasady bezpieczeń stwa uĘtkow ania energii elektry cznej,
c) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości funkcjonowania iństaladi i urzą-

dzeń elektrycznych w pomieszczeniach przeznaczonych do wspól.'"gó uĘtko-
wania mieszkańców _ niezwłocznie informować Spółdzielnię,

d) utrzymywać właściwy stan techniczny instalacji i urządzen elektrycznych
w lokalu,

e) utrzymywać właŚciwe warunki uĘtkowania urządzen d,o pomiaru zuĘcia
energii elektrycznej oraz niezwłocznie informować dostawcę ónergii elektrycz-
nej o ich uszkodzeniu,

1.

2.

0 w przypadku wystąpienia objawów Świadczących o zagrożeniu ze
lacji elektrycznej _ zaprzestać jej uzytkowania, podjąć właściwe
radcze oraz bezzurłocznie poinformować właŚciwe słuŻby oraz
o wystąpieniu zagrożenia,

g) zapewnić ochronę instalacji elektrycznej przed jej

strony insta-
działania za-
Spółdzielnię

przeciĘeniem i uszkodze-
nlem,

h) informować Spółdzielnię o wszelkich uszkodzeniach instalacji elektrycznej.
3. Naprawa instalacji elektrycznej rnoże być powierzona wyŁącznió osobom poslada-

jącym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.

VIII. Użytkowanie instalacji odgromowej

s2e
obowiązek zapewnienia właŚciwego stanu technicznego instalacji odgromowej
i ochrony wewnętrznej budynku obci ąża właściciela budynku.

s30
Do obowięków właściciela budynku w zakresie utrzyrnania właściwego stanu tech-
nicznego instalacj i odgromow ej naleĘ :

a) badanie tej instalacji w szczegolnoŚci w zakresie stanu sprawnoś ci poŁączen,
osprzętu, zabezpieczeń od korozji oraz uziemienia,
zapewnienie realizacji napraw i wymian przez osoby posiadające kwalifikacje za-
wodowe wymagane przy świadczeniu usług oraz wykon5rwaniu napraw lub dozo-
ru nad eksploatacjąurządzen i instalacji elektrycznych,
zapewnienie nadzoru nad realizacjąrobót konserwacyjnych, napraw i wymian,
zapewnienie realizacji zaIecen pokontrolnych wydawanych przez upoważnione
organy,

e) w razie zagrożenia dla zdrowia lub zycia uzytkowników, dla Środowiska lub mie-
nia - przeprowadzenie kontroli jej stanu technicznego.

b)

c)
d)



l0

1.

2.

3.

4.

Ix. Użytkowanie instalacji wentylacyjnej

s31
Sposób użytkowania kanałów wenĘlacyjnych powinien :

a) być zgodny z założeniami projektu Ęch przewodów i kanałów,
b) uniemozliwiać ograniczenie lub utratę ich drożności i szczelnoŚci,
c) zapewniać bezpieczeństwo użytkowników lokalu,
d) zapewnić bezpieczeństwo oraz ochronę interesów u4itkowników innych lokali,

do których przylegająte przewody i kanały.
Użytkownik lokalu wyposazonego w przewody i kanały wenĘlacyjne jest obowią-
zany:
a) zapewniać ich sprawnoŚć techniczną i uĘtkową,
b) w przypadku wystąpienia objawów Świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa

osób lub mienia _ zaniechać uzytkowania instalacji gazowej, podj-ąć *ł"ści*"
dziaŁania zaradcze i niezurłocznie poinformować właŚciwe słuzuy oraz Spół-
dzielnię o wystąpieniu zagrożenia,

c) systematycznie wykonyw ać czynnoŚci konserwacyjne,
d) informować Spółdzielnię o niewłaŚciwym funkcjonowaniu przewodów i kana-

łów wentylacyjnych.
Użytkownik lokalu korzystaj ący z przewodów i kanałów wenĘlacyjnych może
powierzać naprawę i konserwację Ęch urządzeń wyłącznie osobom pósiadającym
świadectwa kwaliIikacyj ne okreŚlone w odrębny ch przepisach.
Niedozwolona jest przebudowa instalacji wenĘlacyjnej zmniejszająca czyrrrry
przekrój wlotu do kanału wentylacyjnego i montowanie w kanałach wenĘlaryj-
nych wentylatorów.

Roboty konserwacyjne i remontowe

s32
Ulytkownicy lokali mieszkalnych zobowiaBani są do konserwacji i remontu urzą-
dzen technicznych oraz pomieszczen przynależnych na warunkach i zasadach
określonych regulaminem.
Z uwagi na koniecznośĆ zachowania wymogów ustalonych przepisami bhp, p.poż
i prawa budowlanego, dokonywanie jakichkolwiek przerobek w mieśzkaniu
(np. ustawianie lub rozbieranie Ścianek dziaŁowych, wymiana lub przebudowa
instalacji c.o., c.w.u., wodnokanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, przebudowa
balkonów i loggii, przestawianie kuchenek gazovłych itp.) wymaga uzyskania pi-
semnej zgody Spółdzielni.
Niedozwolone jest manipulowanie w tablicach rozdzielczych elektrycznych i róż-
nego rodzaju instalacjach znajdujących się w pomieszczeniacln wspólnego uĘt-
ku.

A. Obowiązki Właściciela ( Spółdzielni i Współwłaścicieli|

s33
1. Do obowiązków Spółdzielni i współwłaścicieli (w części ułamkowej), w dziedzinie

remontów i konserwacji w nieruchomościach naleŻy:
a) naprawa lub wymiana instalacji wodociągowej, gazowej, ciepłej i zimnej wody,

kanalizacyjnej obejmującej przyłącza nie będące na majątku dostawcy me-
diów, poziomy i piony wraz z zamontowanymi na nich trójnikami stanowiący-
mi odejścia przewodów do poszczegolnych lokali mieszkalnych. Trójniki zaIi-
czane są do częŚci wspólnych nieruchomości,

x.

1.

2.

3.



2.

B.

b) Iegalizacja w terminach określonych odrębnymi przepisa rni urządrrń po^iu-"
rowych (wodomierzy), zamontowanych na przewodach dopro wadzająćy mediado lokalu, a także montaż wodomierzy w lokalach nieopomiarowanych.
W przypadku odmowy uzytkownika lokalu na zainstalowanie wodomie rzy in-
dywidualnych lokator obciażanv jest zgodnie z przeciętną normą zuĘciawody
na osobę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia- Ia sĘc)-nia 2oo2 r. w Sprawie określenia przeciętnych norm zuĘcia wody (Dz". U.
z2OO2, nr 8, poz.70),

c) naprawa lub wymiana instalacji gazowej od kurka głównego do gazomierza
indywidualnego zliczającego zuĘcie gazu w lokalu . w prńadku-braku ga-
zomierza, do kurka odcinającego dopływ gazu zamontowanego na podejŚóiu
do kuchenki gazowej,

d) naprawa lub wymiana instalacji centralne go ogrzewania wraz z grzejnikami.
Za szczelność i prawidłową prac e grzejników wymienionych przei uĘtkowni-
ka lokalu, odpowiada lokator,

e) naprawa lub wymiana instalacji e\ektrycznej od zacisków wyjściowych we-
wnętrznych linii zasilających w złączu, do zacisków wejściowyórr ukńdu po-
miarowo-rozliczeniowym (liczniku elektrycznym), bez zibezpióczeń przedlicz_
nikowych oraz tablicy licznikowej na\eżących do uzytkownika lokalu miesz-
kalnego,

0 naprawa lub wymiana instalacji odgromowej,
g) remont i konserwacja części wspólnych budynku tj. fundamenĘr, ściany no-

Śne, dachy, korytarze piwniczt1ę, klatki schodowe, dŻwigi osobowe wfaz z szy-
bami, pomieszczenia suszarni, pralni, gospodarcze, zsypy itp.,

h) remont i konserwacja balkonów, loggii jako elemeńt-ów łrchitektonicznych
elewacji w zakresie naprawy, wymiany ekranów lub ułożenia posadzek nóto-
nowych w miejscach gdzie stwierdzono ich brak.

Naprawy, remonĘr i konserwacja, o których mowa w ust.1 finansowane są z fun-
duszu remontowego Spółdzielni. Współwłaściciele nieruchomoŚci obciązani są
kosztami wynikającymi z uŁamkowego udziału we współwłasnoŚci nieruchomo-
Ściach wspólnej.

obowiązki użytkowników lokali

s34
1. Remonty i konserwacja wewnątrz lokali nie zaliczana jest do obowiazkow Spół-

dzielni i obciąża uąytkownika lokalu, 8 W szczegóIności naprawy i wymiany: '
a) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych, tynków oiaz stienńych ókł^drin

ceramicznych, szklanych i innych,
b) okien i drzwi. Przy wymianie stolarki okiennej Spółdzielnia wypłaca rekom-

pensatę Ęlko w zakresie robocizny. Podstawą naliczenia robociĄ jest obmiar
z natury, stawki cenotwórcze obowiaBujące w Spółdzielni oraz ra1alogi Nakła-
dów Rzeczowch. Rekompensata wypłacana jesf Ęko jeden raz w prńLiczeniu
na okno w lokalu. Przy wymianie stolarki musi być zaćhowany podział okien,

c) naprawa i konserwacja balkonów, Iogii za wyjątkiem prac ujótycrr w $ 33 ust.
h. Stanowią one części składowe lokalu i służą wyŁąćznie óo uzytk.' ;.d''.golokatora. KoszĘ ich remontu, konserwacji pokrywa sam uzytkownik (órzecze-
nie Sądu Najwyzszego z 3.10.2oo2 r. sygn. III RN 153/01),

d) urządzeń sanitarnych tj. kuchenek gazowycht, ,:r*o,rmywaków, wanien
umywalek, brodzików wraz z syfonami, bateriami oraz przewodami elastycz-
nymi itp.,



t2
e) osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej wraz z instalacją elektryczną

wewnątrz lokalu, licząc od układu pomiarowo-rozliczeniowego wraz z zabez-
pie czeniarni pr ze d i za licznikowymi or az tablic ą licznikoW4,

f) przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych dż do pionów zbiorczych,
w tym niezurŁoczne usuwanie ich niedroznoŚci,

g) przewodów doprowadzających wodę zimną i ciepłą od trójnika pionu głównego
do zaworów czerpalnych lub baterii, w Ęm niezwłoczne usuwanie-ich nie-
szczelnoŚci,

i) przewodów gazo-vqlch od gazomierza do kuchenki gazowej. W przypadku bra-
ku gazomierza od kurka odcinającego dopływ gaz:u wewnątrz lokalu do ku-
chenki gazowej, w tym niezwłoczne usuwanie ich nieszczelnoŚci,j) instalacji centralnego ogrzewania w częŚci dokonanych przez uzytkownika
przerobek zwiry,anych z wymianą przewodów oraz grzejnikóW, W tym nie-
zu,łoczne usuwanie ich nieszczelnoŚci,

k) innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczen przynaleŻnych ptzez:
- malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzen tynków Ścian i sufi-

tów, odgrzybianie,
- malowanie drzuri i okien od strony wewnętrznej i zewnętrznej, wbudowa-

nych mebli, :urządzen kuchennych, sanitarnych i grzewczych.
2. UmożIiwienie Spółdzielni montażu wodomierzy wody zimnej i ciepłej oraz pokry-

cie rzecąnvistych kosztów ich zainstalowania.

s3s
Naprawy wewnątrz lokalu zaIiczane do obowię,ków użytkownika lokalu oraz odno-
wienia mogą być wykonane przez Spółdzielnię ty1ko za odpłatnoŚcią ze strony zain-
teresowanego uzytkownika, poza opłatami uiszczanymi za uąrwanie lokalu.

C. Zasady t oz|iczeń robót konserwacyj no_re montowych

s36
1. KoszĘ zuliązane z rernontem jezdni, chodników, ciągów pieszo-jezdnych, wystę-

pującymi w danej nieruchomości budynkowej obciązająuĘtkowników lokali da-
nej nieruchomoŚci. Rozliczenie kosztów następuje według ułamkowego udziału
we współwłasnoŚci nieruchomoŚci wspólnej.

2. Ponoszonę przez Spółdzielnię koszty konserwacji małej architektury tj. place za-
baur wtaz z urządzeniami zabawowymi, ławkami, trzepakami, zieleńcami, Żywo-
płotami występującymi w nieruchomoŚci budynkowej, ewidencjonowane Są jako
koszty eksploatacji nieruchomości.

3. Jeśli lokal stanowi wyodrębnioną własność, a jego właŚciciel nie jest członkiem
Spółdzielni, to:
- po złoŻeniu oŚwiadczenia woli przez właŚciciela mozliwe jest obciążanie odpi-

sami na fundusz remontołry zasobów mieszkaniowych według stawek okre-
Ślonych przez Zarząd,

- jeśli nie ma zgody tego właściciela na obciąŻanie odpisami na fundusz remon-
tołvy zasobów mieszkaniowych, obciązenie dokon5rwane jest w formie zaliczki
na remonĘ nieruchomości wspólnej.

xI. Rozliczenia finansowe Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi
lokale

s37
1. Rozliczen finansowych z uzytkownikami zwalniającymi lokale dokonuje się po

wygaŚnięciu spółdzielczego prawa do tego lokalu. Spółdzielnia zurraca osobie
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uprawnionej w zależności od tytułu prawnego wniesiony wkład budowlany lub
mieszkanioo..y, albo jego część, waloryzowany według wartości rynkowej iokalu.
W rozIiczeniu tym nie uwzględnia się zaciągniętego przez Społdzielnię kródytu na
sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

2. Przysługujący osobie uprawnionej wkład, o którym mowa w ust.1, nie może byĆ
WżsZy od kwoĘ, jaką Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od osoby obejmującej
lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię.

3. Spółdzielnia nie z\^Iraca nakładów finansowych poniesionych przez uzytkownika
lokalu z ĘtuŁu modernizacji, odnowienia bądż dodatkowego wypo"a""ńia lokalu.
Wartość Ęch nakładów uwzględniona jest w wartości rynkowej lokalu.

xII. opłata za ażytkowanie lokalu

s
I. UĘtkownicy lokali zobowiązani są do

opłat za ic:.:L uzywanie.
2. opŁaĘ winny być uiszczane z góry, tJ.

38
systemaĘrcznego i terminowego wnoszenia

do dnia 26 każdego miesiąca za ten mie-
siąc.

3. W stosunku do lokatorów nie wpłacających w terminie należności za uąrwanie
lokali lub innych pomieszczeń, Spółdzielnia pobiera ustawowe odsetki za zurłokę.

4. Samowolne potrącante z opłat domniemanych nalezności użytkownika lokalu lub
bonifikata jest niedopuszczaIne. Ewentualne roszczenia winny być uzgadniane ze
Spółdzielnią, a po wyczerpaniu postępowania wewnątrzspółdzielczego mogą być
dochodzone na drodze sądowej.

XIII. Ptzesttzeganie potządku, higieny i estetyki na osiedlu

s3e
Szczegolnej trosce uzytkowników poleca się trawniki, kwietniki, krzewy i drzewo-
stan, a takŻe ukwiecenie balkonów, stanowiących elemenĘ dekoracyjne osiedla.

s40
1. Rodzice lub opiekunowie winni dopilnować, aby dzieci nie bawiłY się na klatkach

schodowych, w piwnicach oraz na zieleńcach i terenach ogródkow ptzydomo-
wych.

2. Za niewłaściwe zachowanie się dzieci, hałasowanie, brudzenie Ścian, niszczenie
instalacji oraz dewastacje zieIeni odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie, na
których też ciaiy obowiry,ek wyrównania szkód spowodowanych przez dzieci.

3. Zabrania się wieszania ogłoszeń, reklam w miejscach do tego nieprzezt1aczonych.
4. Zabrania się dzieciom do lat 12 korzystania z dtwigów osobowychbez opieki oso-

by dorosłej (przepisy Dozoru Technicznego).

s 41
W trosce o zapewnienie warunków harmonijnego współzycia w duĘch skupiskach
Iudzi zabrania się uzytkownikom lokali:
1) wiercenie w Ścianach i głoŚnego pukania pomiędzy godziną2ooo a 8oo oraz w nie-

dzieIe i święta,
2) Wrzucania przez okna lub z balkonów jakichkolwiek przedmiotów,
3) parkowania pojazdów samochodowych na ciągach pieszo jezdnych, zielencach,

placach zaba'w oraz we wszystkich innych miejscach do tego celu nieprzeznaczo-
nych,



4)

s)

6)

l4
parkowania samochodów ciężarowych, autobusów i ciągników w zatokach i na
drogach wewnątrz osiedla
prowadzenia zajęc zarobkowych w lokalach mieszkalnych prry :uzyciu narzędzi
powoduj ących zakłócanie spokoj u,
korzystania z urządzeń radiowych i telewizyjnych w sposób zakŁócający spokój
sąsiadom.

s42
W godzinach pomiędzy 22oo a 600 rano wszystkich uzytkowników lokali obowiązuje
cisza nocna.

s43
1. WłaŚciciele lub opiekunowie psów i kotów zobowia4ani są:

- zachowywac naleŻyte Środki ostrożnoŚci przez wyprowadzanie psa wyłącznie
nasmyczyiwkagańcu,

- nie dopuszczać do zanieczyszczeniaprzez psy i koĘ pomięszczeń słuzących do
wspólnego uzytku, wejść do budynków, klatek schodowych, wind osobowych,
placów zabaw otaz terenów rekreacyjnych. W przypadku spowodowania przez
psa lub kota Ęctr zanieczyszczen naleĘ nierułłocznie je usunąć.

2. Zabrania się wystawiania pokarmów dla zwierząt na klatkach schodowych oraz
piwnicach.

3. Właściciele psów zobowia2ani są poddać je szczepieniu oraz rejestracji w stosow-
nyrn urzędzie.

s44
Zobowiazuje się użytkowników ogródków przydomolvych do troski o ich estetykę
i porządek.

xlv. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

s4s
|. Ubywanie domowego sprzętu elektrotechnicznego, urządzen pod napięciem itp.

powinno odbywać się zgodnie z obowiaąującymi przepisami i załączonymi do nich
instrukcjami.

2. Przy obsłudze sprzętu elektrotechnicznego naleĘ przestrzegaĆ zasad bhp i p.poż.

s46
L Zabranie się zastawiania klatek schodowYch, przejśc piwnicznych i pomieszczeń

wspólnego uzytku meblami, opakowaniami, wózkanrri dziecięcymi oraz innymi
przedmiotami uniemożliwiającymi podjęcie skutecznej akcji w przypadku pozaru,
jak i swobodnego do nich dostępu.

2. Administracja osiedla rrroże dokonać lqrwozu' wyniesienia przedmiotów długo-
trwale zalegających w przejściach piwnicznych, pomieszczeniach wspólnego
uzytku oraz r1a klatkach schodowych.

s47
Surowo zabronione jest przechowywanie w piwnicach materiałów wybuchowych,
łatwopalnych, żrących i cuchnących.

s48
Drzwi wejściowe zk\atek do piwnic winny być, w trosce o przechowywanie w piwni-
cach mienie, stale zamknięte, przy czym każdy uzytkownik piwnicy zobowiaBany jest
do posiadania własnego kLucza. opłatę za dorobienie kluczauiszcza lokator.
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1. Palenie Ętoniu w windach, pomi.łr!}r^r^ch piwni cznych,w suszarniach i na
klatkach schodowych, jak również uŻywanie w tych pomieszczeniach nie zabez-
pieczonego żródła ognia jest zabronione.

2. w przypadku wybuchu pożaru naleŻy niezlxlłocznie za'wiadomić Strłż Pożarną,
Policję, Administrację Spółdzielni oraz podjąć działania zapobiegające rozpTze-
strzenianiu się ognia. Numery telefonów ww. instytucji umieszczone Są na tablicy
ogłoszeń w kłżdej klatce schodowej.

ss0
Instalowanie dodatkowych żrodeł Światła w piwnicach może odbywać się wyłącznie
za zgodą Spółdzielni. Samowolne podłączenia będą likwidowane na koszt podŁącza-
jącego.

XfI. Sankcje za nieprzestrzeganie regulaminu

ssl
1. W stosunku do uzytkowników nie przestrzegających zasad niniejszego regllami-

nu' a w szczególnoŚci:
- powodujących niszczenie lub uszkodzenie mienia Spółdzielni,
- poważnie naruszających zasady współzycia mieszkańców,
- uporcrywie naruszających postanowienia wewnątrzspółdzielcze,
- Świadomie wprowadzających Spółdzielnię w błąd w celu nabycia okreŚlonych

uprawnien lub korzyści,
- uporcrywie uchylających się od wykonywania istotnych zobowię,ań wobec

Spółdzielni, stosowane będą sankcje wynikające z $ 19 Statutu Spółdzielni,
a ponadto sankcje przewidziane przepisami prawa cywilnego, administracyj-
nego i karnego.

2. Powyższe sankcje nie wyłączają odpowiedzialnoŚci materialnej uzytkowników
w oparciu o przepisy prawa cywilnego i odpowiedzialności karno-administra-
cyjnej na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów szczegolnych.

ss2
Skargi i zażalenia w sprawach zvviązanych Z pracą administracji a doĘczących za-
mieszkiwania w zasobach Spółdzielni mieszkancy osiedla mogą zgłaszać do Zarządu
Spółdzielni z siedzibą przy uL. Robotniczej 246, w poniedziałki od 1500 do 1600
a przedstawiciele Rady Nadzorczej w co drugi poniedziałek od 15oo do 1600.

sss
1. Regulamin niniejszy uchwalono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu

10.05.2005 r. z mocą od dnia uchwalenia.
2. Traci moc Regulamin porządku domowego w zasobach mieszkaniowych admini-

strowanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową ,,Zakrzewo'' w Elblągu, napraw we-
wnąttz lokali spółdzielczych oraz roz|iczen finansowych Spółdzielni z uĘtkowni-
kami zuralniającymi lokale z dnia 02.09.1996 r.
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