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Uchwala trtr it.Y.Olt S Rady Nadzorczej
Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej
z dnia 24 wrzeSnia 2015 roku.

Regulamin
prowadzenia napraw wewn qtrzlokali oraz zasad ich finansowania

i rozliczefi,

Rada NadzorczaBydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej na podstawie $ 50 ust.l pkt 13 w rwi4zku z
$ 151 ust. 1 i 3 Statutu Sp6ldzielni uchwala, co nastgpuje:

I. Rozdzial obowi4zk6w w zakresie napraw wewnqtrz lokali pomipdzy Sprildzielnip jako
zarz1dzaj1c e go czpS ciami wsp tilnymi nieruchomo S ci a uiytkownik6w lokali.

s1
1. Przez pojgcie uZytkownika lokalu rozumie sig czlonk6w Sp6ldzielni posiadaj4cych tytuly prawne

do lokali, osoby, kt6re posiadajq sp6ldzielcze wlasno6ciowe prawo do lokalu nie bgdqce
czlonkami Sp6ldzielni, wlaScicieli nie bgd4cych czlonkami sp6ldzielni, najemc6w oraz osoby nie
posiadaj4ce tytulu prawnego do lokalu.

2. Naprawami, w rozumieniu niniejszego regulaminu se roboty remontowe, konserwacyjne oraz
wymiana zuLfiych lub uszkodzonych element6w wyposazenia technicznego wewn4trz lokali.

s2
1. Przedmiotem napraw przypadajqcych na Sp6ldzielnig, finansowanych z funduszu remontowego
nieruchomoi;ci oraz oplat na konserwacjg nieruchomoSci, sq nastEpujqce elementy wyposazenia
technicznego lokalu, stanowiqce czgS6 wsp61n4 nieruchomo6ci:

a. instalacja eleklryczna do zabezpieczeniaprzedlicznlkowego od strony zasilatia,
b. instalacja wodoci4gowa cieplej i zimnej wody do pierwszych zawor6w odcinajqcych,

lqczrie ztymi zaworami od strony pionu oraz wodomierze,
o. instalacja kanalizacyjna * pion kanalizacyjny lqcznie z tr6jnikiem,
d. instalacje gazowe (zbiorcze), do pierwszego zaworu odcinaj4cego przed odbiornikiem

lqcznie z tym zaworem, a przy instalacji z gazomierzem indywidualnym,,do zaworu
odcinaj 4ceg o pr zed gazomierzem,

e. instalacja centralnego ogrzewaria w calo$ci, wraz z grzejnikami i zaworami
montowanymi pr zez Sp 6ldzielnig,

f. grawitacyjna instalacja wentylacyjna w calo$ci (bez kratek),
g. instalacja,,domofon" w caloSci, zwyLqczernemurzqdzenia odbiorczego w lokalu,
h. Sciany i stropy lokalu w zakresie uszkodzeri element6w konstrukcyjnych

(z wyLqczeniem warstw podlogowych, przecterek, tynk6w),
2. Do obowi4zk6w Sp6ldzielni naLeLry usuwanie szk6d powstatych wewnqtrz lokalu na skutek nie
wykonania napraw okre6lonych w ust. 1 niniejszego paragrafu (np. usunigcie zaciek6w powstalych na
skutek nieszczelnoSci dachu itp.),
3. Jakakolwiek ingerencja w instalacje i elementy okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu lub
w zakres ich napraw jest niedopuszczalna i mohe grozi| rozleglymt skutkami, r6wnie2 finansowymi.

$3
1, Naprawy wewnqtrz lokalu przypadajqce indy"widualnie na uZytkownika lokalu, to wszystkie

pozostale naprawy nie wymienione w $ 2 ust. 1 niniejszego regulaminurlqcznie zuiT4kowanymi
boksami piwnicznymi.

2. Wszelkie koszty tych napraw ponosi uZytkownik lokalu.



3. Przebudowy naleLlr prowadzil za wredzq administracji Sp6ldzielni, zgodnie z obowi4zujqcymi
przepisami, po uzyskaniu niezbEdnych warunk6w, uzgodniefi oraz z zastosowaniem atestowanych
material6w:

$4
Wszystkie uszkodzenia wewngrz i na zewnfirz lokalu i wynikaj4ce z tego szkody powstale z winy
u4rtkownika lub jego domownik6w (w tym go$ci) obciqLajquLlakownika.

II. Zasady czgSciowej refundacji wymiany stolarki okiennej wra;z z drzrviami balkonowymi
oraz obowi4zki Sp6ldzielni i jej czlonk6w w tym zakresie.

$s
L Zr6dlem finansowania firnduszu remontowego celowego przeznaczonego na czgsciowq refimdacjg
wyrniany stolarki okiennej jest nadwy2ka bilansowa, zgodnie z uchwal4Walnego Zgromadzeria.
2. Czlonek Sp6ldzielni mo2e uzyska6 doplatE do wyrniany stolarki okiennej:

1) po 15 latach u4rtkowania - w wysokoi;ci 15 o/o

2) po 20 latach u2ytkowania - w wysoko Sci 20 o/o,

3) po 30 latach u4ftkowania - w wysokoSci30 %.
3. WartoSi doplaty oblicza siE wg aktualnego rynkowego kosztu wymiany standardowego okna
(altualizowanego raz do roku).
4. W przypadku wymiany stolarki nietypowej, warto$6 {optaty oblicza siq przyjmuj4c iloczy'n
$redniego jednostkowego rynkowego kosztu ( w zll r#) wymiany okna standardowego oraz
powierzchni wymienionego okna.
5. Ustala siE nastgpuj4ce warunki wymiany stolarki okiennej:

1) zakup okna (bezwzglEdnie z zachowatiem typu i koloru dla danego budynku), wyb6r
wykonawcy na monta? oraz przejEcie warunk6w gwarancji nale|y do obowi4zk6w czlonka
Sp6ldzielni,

2) stolarka okienna musi posiada6 certyfikat zgodnoSci lub aprobatg techniczn4 i deklaracjp
zgodno5ci gotowego wyrobu oraz pozytywny atest higieniczny dopuszczajqcy do stosowania
w pomieszczeniachprzeznaczonych na staly pobyt ludzi - kserokopig dokument6w czlonek
Sp6tdzielni przedkJada w Administracji Osiedla,

3) po dokonaniu wymiany okna, czlonek Sp6ldzielru zglasza ten fakt do Administracji Osiedla
w celu ustalenia terminu odbioru wykonanych rob6t.

6. Nie spelnienie ww. warunk6w spowoduje odmowg zwrotu koszt6w.
7. Po pozytywnym odbiorze nastEpuje zwrot koszt6w zgodnie zww. zasadami.
8. Doplata do wymiany stolarki okiennej przysluguje w ramach funduszu remontowego celowego,
jednorazowo dla lokalu,bez wzglEdu na tytul prawny jaki przysluguje czlonkowi i nie przysluguje
w przypadku wymiany okna przez Sp6ldzielnig lub poprzedniego u2ytkownika lokalu w terminie
wczeSniejszym.

Regulamin wchodzi w Lrycie z dniemuchwalenia.

Traci moc regulamin obowi4zk6w Sp6ldzielni i
oraz zasad finansowania i rozliczeri uchwalonv
1.4.12.2011r.
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