
          
 

 

 

                            Załącznik Nr 3 

                                                                           do regulaminu rozliczenia kosztów 

                                                                           gospodarki zasobami mieszkaniowymi 

                                                                           Spółdzielni, lokalami stanowiącymi  

                                                                           mienie innych osób i lokalami  

                                                                           użytkowymi oraz zasady ustalania opłat 

                                                                           za użytkowanie lokali w Spółdzielni 

                                                                           Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 

                                                                           „POPOWICE” we Wrocławiu 

 

 

                  OBOWIĄZKI   SPÓŁDZIELNI  I  UŻYTKOWNIKÓW  LOKALI  

                           W  ZAKRESIE  NAPRAW  WEWNĄTRZ  LOKALI 

 

 

 

1. Zasady ogólne 

 

1.1. Naprawami są roboty konserwacyjne, remontowe oraz wymiana zużytych lub 

       uszkodzonych elementów wykończenia wewnątrz lokali. 

1.2. Wszelkie uszkodzenia wewnątrz lokalu powstałe z winy użytkownika lub osób z  

       nim zamieszkałych obciążają użytkownika lokalu. 

1.3. Użytkownik lokalu jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Spółdzielni  

       o awariach, uszkodzeniach instalacji w budynku, jeżeli usunięcie tych uszkodzeń nie  

       należy do jego obowiązków. 

1.4. Użytkownikowi lokalu nie wolno bez wiedzy i pisemnej zgody Spółdzielni  

       dokonywać w szczególności: 

       - napraw lub zmian w instalacji gazowej, elektrycznej, centralnego ogrzewania,  

         wodno – kanalizacyjnej (piony główne) i wentylacyjnej; 

       - zmian ścian i stropów. 

       W przypadku stwierdzenia, przez Spółdzielnię, wykonania powyższych czynności,  

       użytkownik lokalu zostanie obciążony kosztami przywrócenia do stanu  

       pierwotnego oraz ewentualnymi kosztami usunięcia szkód powstałych z tego tytułu. 

1.5.W odniesieniu do najemców lokali w budynkach Spółdzielni, zawarta między 

      stronami umowa najmu określa rozgraniczenie obowiązków Spółdzielni i  

      najemców w zakresie napraw i przeglądów wewnątrz lokali. 

 

2. Podstawowy zakres obowiązków Spółdzielni 

 

2.1. Do obowiązków Spółdzielni w zakresie napraw i przeglądów wewnętrznych lokali 

       mieszkalnych i użytkowych w budynkach mieszkalnych należy: 

       - naprawa lub wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody do wodomierza włącznie –  

         bez instalacji wewnątrz mieszkania, 

       - naprawa lub wymiana pionów kanalizacji, 

       - naprawa lub wymiana  przewodów instalacji gazowej do zaworu odcinającego  

         dopływ  gazu włącznie z zaworem wraz z przeprowadzeniem corocznych 

         przeglądów instalacji, 

       - naprawa, sprawdzanie i badanie instalacji elektrycznej do zabezpieczenia  

         mieszkaniowego włącznie, 



       - naprawa lub wymiana instalacji centralnego ogrzewania, grzejników i zaworów  

         termostatycznych, 

       - wykonywanie wszelkich prac przywracających stan poprzedni po usunięciu awarii 

         lub skody powstałej z winy Spółdzielni za wyjątkiem prac dotyczących zmian  

        wykonanych w lokalu bez pisemnej zgody Spółdzielni. 

2.2. Użytkownik lokalu zobowiązany jest udostępnić lokal w celu wykonywania przez 

       Spółdzielnię napraw, przeglądów i ocen stanu technicznego wynikających z jej 

       obowiązków. 

2.3. W przypadku wykonywania przez Spółdzielnię napraw określonych w pk.2.1.,  

       użytkownik lokalu zobowiązany jest zapewnić dostęp do miejsca naprawy usuwając  

       zabudowę wykonaną we własnym zakresie (boazeria, kafelki itp.) jak również  

       zobowiązany jest zabezpieczyć prywatne mienie i wyposażenie lokalu przed  

       ewentualnymi uszkodzeniami. 

2.4. Spółdzielnia w miarę możliwości dokonuje napraw uszkodzeń powstałych z winy  

       użytkowników (np. przewiercenie przewodu, przecięcie instalacji). Naprawy te  

       wykonywane są na koszt użytkowników lokalu, a ich wartość jest wyliczana w  

       oparciu o stawki i ceny zawarte w SEKOCENBUD i KNR. 

 

3. Podstawowy zakres obowiązków użytkownika zajmującego lokal mieszkalny 

 

3.1. Do obowiązków użytkownika lokalu należy: 

3.1.1. Konserwacja lokalu: 

          - malowanie lub tapetowanie sufitów i ścian   z częstotliwością wynikającą z  

            właściwości techniczno – estetycznych oraz naprawa tynku,   

          - naprawa i malowanie : drzwi i okien od wewnątrz i zewnątrz, 

                                                 mebli wbudowanych,  

                                                 podłóg, 

                                                 grzejników , 

                                                 rur, 

                                                 innych urządzeń w celu zabezpieczenia przed korozją. 

          Częstotliwość malowania należy ustalać w miarę potrzeby ze względu na zużycie  

           lub odpadnięcie farby chroniącej przed zniszczeniem. 

3.1.2. Czyszczenie i usuwanie niedrożności urządzeń sanitarnych i przewodów  

          kanalizacyjnych w mieszkaniu. 

3.1.3. Likwidacja wszelkich nieszczelności wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej  

          w mieszkaniu oraz regulacja urządzeń spłukujących i armatury. 

3.1.4. Konserwacja, naprawa lub wymiana: 

          - posadzek i podłóg wraz z oblistwowaniem, 

          - stolarki drzwiowej i mebli wbudowanych, 

          - stolarki okiennej, 

          - instalacji wody zimnej i ciepłej w mieszkaniu za wodomierzem, 

          - urządzeń sanitarnych wraz z podejściami (wanna, bateria, umywalka,  

             zlewozmywak, spłuczka, itp.), 

          - kuchni gazowych, 

          - wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem. 

3.1.5. Zgłoszenie do Spółdzielni prac remontowych prowadzonych w lokalu, w  

          szczególności wymienionych w pkt. 1.4. Zasad Ogólnych. Zgłoszenie winno być   

          dokonane przed rozpoczęciem prac na piśmie. W zgłoszeniu tym należy podać  

          adres lokalu, na którym dokonywane są prace, termin rozpoczęcia i zakończenia  

          prac oraz zobowiązanie do przestrzegania zapisów Regulaminu użytkowania lokalu  

          i porządku w SMLW POPOWICE. 

 



3.1.6. Niezwłoczne zawiadomienie Spółdzielni o wystąpieniu uszkodzeń, których  

          obowiązek naprawy leży po stronie Spółdzielni. Jeżeli zawiniony brak lub  

          opóźnienie w zawiadomieniu Spółdzielni o wystąpieniu uszkodzeń spowoduje  

          zwiększenie strat, to Spółdzielnia ma prawo obciążyć użytkownika lokalu  

          kosztami zwiększenia szkody lub kosztami naprawy. 

3.2. Użytkownik lokalu jest zobowiązany do utrzymywania w należytym stanie  

       technicznym i sanitarnym (dokonywać czynności konserwacyjnych oraz  

       niezbędnych napraw) w  pomieszczeniu przynależnym do lokalu – piwnica. 

 

4. Zasady wymiany okien i drzwi balkonowych w mieszkaniach 

 

 Wymianę okien w mieszkaniu wykonuje użytkownik lokalu własnym staraniem i na  

        własny koszt. 

 Wymiana okien wymaga zgody Spółdzielni.  

Zgoda Spółdzielni na wymianę okien udzielana jest po przedłożeniu rysunku 

elewacji przed i po wymianie okien (chodzi o zachowanie tego samego podziału) 

oraz krótkiego opisu robót z zaznaczeniem przestrzegania przepisów BHP. 

 Wymienione okna winny mieć identyczne gabaryty, kolor i podział jak dotychczas  

        zamontowane oraz winny posiadać nawietrzaki lub mikrowentylację. 

 Wymiana okien winna odbywać się zgodnie z aktualnym Prawem Budowlanym. 

 

5. Remont i konserwacja balkonów 

 

 Użytkownik lokalu zobowiązany jest do wykonywania we własnym zakresie  

       bieżącej konserwacji, remontów wszystkich elementów wykończeniowych balkonu  

       (np. malowanie wewnętrznych powierzchni, barierek, naprawa posadzki, itp.). 

 Kolorystykę barierek, ścian i sufitów na balkonach i loggiach Użytkownik lokalu  

       zobowiązany jest wcześniej uzgodnić ze Spółdzielnią. 

 Obowiązkiem spółdzielni jest bieżąca konserwacja i remont elementów  

        konstrukcyjnych balkonu trwale połączonych z budynkiem. 

 

6. Postanowienia końcowe 

  

      Zakres obowiązków określonych w Załączniku Nr 3 do  regulaminu rozliczenia  

      kosztów  gospodarki zasobami mieszkaniowymi  Spółdzielni, lokalami stanowiącym 

      mienie innych osób i lokalami użytkowymi oraz zasady ustalania opłat za 

      użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowe 

       „POPOWICE” we Wrocławiu został uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwała Nr  

       72/10/III/2008  z dnia  28.10.2008 r.  i obowiązuje od dnia 01.01.2008 r. 

       Jednocześnie traci moc Załącznik Nr 3 zawierający zakres obowiązków Uchwalony  

       przez Radę Nadzorczą w dniu 28.12.2004 r. 

 

                                                                                                     

  

                                                                             

                                                                             

  

 

 

 


