
 

 

REGULAMIN 
 

OBOWIĄZKÓW MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI 

MIESZKANIOWEJ „DOM” W BYDGOSZCZY, JEJ CZŁONKÓW I 

UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ 

LOKALI ORAZ ZASAD UŻYTKOWANIA LOKALI 

 

 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Na podstawie § 112
1
 ust. 5 Statutu ustala się następujące wzajemne 

obowiązki Spółdzielni oraz użytkowników lokali w zakresie napraw 

wewnątrz lokali. 

 

2. Realizacja obowiązków przez Spółdzielnię jest uzależniona od zachowania 

właściwych relacji między stanem środków finansowych danej 

nieruchomości i ich  hierarchicznym wydatkowaniem według rocznych 

planów na cele związane z utrzymaniem tej nieruchomości w należytym  

stanie techniczno-użytkowym. Potrzeby konserwacyjne i remontowe 

nieruchomości przewyższające jej możliwości finansowe mogą być 

realizowane i sfinansowane w formie pożyczki wewnętrznej na podstawie 

oceny Zarządu w zależności od posiadanych przez Spółdzielnię środków i 

poziomu zadłużenia nieruchomości. 

Ocena i wydatkowanie środków w formie pożyczki wymaga uchwały Rady 

Nadzorczej. 

 

       § 2 

 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają : 

1. użytkownik lokalu oznacza właściciela (właścicieli), osobę posiadającą 

spółdzielcze prawo do lokalu, najemcę oraz osobę zajmującą lokal bez 

tytułu prawnego, 

2. naprawami w rozumieniu niniejszego regulaminu są roboty 

konserwacyjno-remontowe oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych 

instalacji, elementów wykończenia, wyposażenia lokali i budynków; 

3. lokal mieszkalny – jest to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie 

budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które 

wraz z  pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb 
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mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do lokali 

wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż 

mieszkalne. Lokale wraz z przynależnymi pomieszczeniami 

pomocniczymi stanowią przedmiot odrębnej własności na podstawie 

podjętych uchwał Zarządu Spółdzielni; 

4. część wspólna – jest to nieruchomość gruntowa przypisana danemu 

budynkowi oraz jego części i urządzenia, które nie służą wyłącznie do 

użytku właścicieli lokali; 

5. zewnętrzna instalacja elektryczna – układ przewodów i kabli w budynku 

wraz ze sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym, urządzeniami, 

aparaturą rozdzielczą i sterowniczą, układem pomiarowo-

rozliczeniowym, urządzeniami zabezpieczającymi i ochronnymi oraz 

uziemieniami, mającym początek na zaciskach prądowych na wyjściu 

złącza kablowego i koniec na zaciskach przedlicznikowych 

zabezpieczenia lokalu; 

6. wewnętrzna instalacja elektryczna – układ przewodów w lokalu wraz ze 

sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym, urządzeniami, układem 

pomiarowo-rozliczeniowym wraz z tablicą, urządzeniami 

zabezpieczającymi i ochronnymi oraz uziemieniami, mającym początek 

na zaciskach przedlicznikowych  zabezpieczenia lokalu i koniec na 

gniazdach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych 

na stałe odbiornikach zasilanych energią elektryczną; 

7. instalacja piorunochronna – zespół elementów konstrukcyjnych budynku i 

elementów zainstalowanych na budynku, odpowiednio połączonych, 

przystosowanych do ochrony odgromowej; 

8. zewnętrzna instalacja wodociągowa – układ przewodów wody zimnej w 

budynku wraz z armaturą i wyposażeniem, mającym początek w miejscu 

połączenia przewodu z zaworem odcinającym tę instalację od 

wodomierza umieszczonego na przyłączu wodociągowym, a zakończenie 

zaworami odcinającymi dany lokal wraz z tymi zaworami; 

9. wewnętrzna instalacja wodociągowa- układ przewodów wody zimnej w 

lokalu wraz z armaturą i wyposażeniem, mającym początek w miejscu 

połączenia przewodu z zaworem odcinającym dany lokal, a zakończenie 

w punktach czerpalnych wody zimnej; 

10. zewnętrzna instalacja ciepłej wody użytkowej – układ przewodów wody 

ciepłej w budynku wraz z armaturą i wyposażeniem, mającym początek w 

miejscu połączenia przewodu z zaworem odcinającym tę instalację od 

węzła cieplnego lub przyłącza, a zakończenie zaworami odcinającymi 

dany lokal; 

 11.  wewnętrzna instalacja ciepłej wody użytkowej – układ przewodów wody 

ciepłej w lokalu wraz z armaturą i wyposażeniem mającym początek w 

miejscu połączenia przewodu z zaworem odcinającym dany lokal i koniec 

w punktach czerpalnych ciepłej wody; 
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12. zewnętrzna instalacja kanalizacyjna – układ przewodów kanalizacyjnych 

w budynku wraz z armaturą i wyposażeniem mającym początek w 

miejscu połączenia (wraz z trójnikiem) pionu z poziomym przewodem 

(znajdującym się w lokalu), a zakończenie na wlotach poziomych 

przewodów kanalizacyjnych do pierwszych od strony budynku studzienek 

umieszczonych na zewnątrz budynku; 

13. wewnętrzna instalacja kanalizacyjna – układ przewodów kanalizacyjnych 

w lokalu wraz z armaturą i wyposażeniem mający początek w miejscu 

połączenia pionu z poziomym przewodem (znajdującym się w lokalu), a 

zakończenie w miejscu połączenia przewodów z przyborami; 

14. zewnętrzna instalacja gazowa – układ przewodów gazowych w budynku 

wraz z armaturą i wyposażeniem mającym początek w miejscu połączenia 

przewodu z kurkiem głównym gazowym odcinającym tę instalację od 

przyłącza, a zakończenie na kurkach odcinających (pierwszych od strony 

pionu) lokale; 

15. wewnętrzna instalacja gazowa – układ przewodów gazowych w lokalu 

wraz z armaturą i wyposażeniem mającym początek w miejscu połączenia 

przewodu z kurkiem odcinającym (pierwszym od strony pionu) dany lokal 

a zakończenie na urządzeniach gazowych wraz z tymi urządzeniami; 

16. instalacja centralnego ogrzewania – układ przewodów centralnego 

ogrzewania w budynku wraz z armaturą i wyposażeniem mającym 

początek w miejscu połączenia przewodu z zaworem odcinającym tę 

instalację od węzła cieplnego lub przyłącza, a zakończenie na 

grzejnikach; 

17. przewody spalinowe – przewody wraz z ich wyposażeniem, służące do 

odprowadzania spalin z palenisk opalanych paliwem gazowym lub 

olejowym do kanałów spalinowych; 

18. kanały spalinowe – kanały wykonane w ścianach budynku lub 

przybudowane do tych ścian wraz z ich wyposażeniem służące do 

odprowadzania spalin ponad dach; 

19. kanały wentylacyjne – kanały wykonane w ścianach budynku lub 

przybudowane do tych ścian, wraz z ich wyposażeniem, służące do 

odprowadzania zanieczyszczonego powietrza z pomieszczeń; 

20. przewody dymowe – przewody wraz z ich wyposażeniem, służące do 

odprowadzania dymu z palenisk opalanych paliwem stałym do kanałów 

dymowych; 

21. kanały dymowe – kanały wykonane w ścianach budynku lub 

przybudowane do tych ścian, wraz z ich wyposażeniem, służące do 

odprowadzania dymu ponad dach. 
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NAPRAWY WEWNĄTRZ LOKALI I W CZĘŚĆIACH 

WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI 
 

OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI 

 

§ 3 

 

Do obowiązków Spółdzielni należy prowadzenie bieżącej konserwacji i 

remontów : 

1. W zakresie instalacji elektrycznej : 

1) naprawy zewnętrznej instalacji elektrycznej; 

2) naprawy instalacji piorunochronnej; 

3) badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu 

sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od 

porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i 

aparatów; 

4) naprawy instalacji sygnalizacyjnej bez dzwonków, gongów i innych 

sygnalizatorów oraz przycisków dzwonkowych; 

5) naprawa instalacji domofonowych za wyjątkiem mieszkaniowych 

aparatów przywoławczych; 

6) umożliwienie użytkownikom lokali odbioru programów telewizyjnych 

i radiowych poprzez korzystanie z usług operatorów sieci kablowych z 

którymi Spółdzielnia zawarła odpowiednie umowy bądź 

porozumienia; 

7) umożliwienie użytkownikom lokali zakładanie instalacji 

telefonicznych i internetowych przez operatorów, z którymi 

Spółdzielnia zawarła odpowiednie umowy bądź porozumienia. 

 

2. W zakresie instalacji wod.-kan. : 

1) naprawy zewnętrznej instalacji wodociągowej; 

2) naprawy zewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej; 

3) naprawy zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej; 

4) przestrzeganie terminów legalizacji wodomierzy mieszkaniowych oraz 

ich naprawa i wymiana w ramach wnoszonych miesięcznych opłat. 

 

3. W zakresie instalacji gazowej : 

1) naprawy zewnętrznej instalacji gazowej; 

2) nadzór nad poprawnością wykonania, w trakcie przeglądu okresowego, 

próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej oraz urządzeń 

gazowych, od głównego zaworu odcinającego dany lokal – na pisemny 

wniosek użytkownika lokalu; 
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3) uzgodnienie z wykonawcą robót, zleconych przez użytkowników 

lokali  w trakcie przeglądu okresowego, maksymalnych cen typowych 

usług związanych z naprawą w lokalu instalacji i urządzeń gazowych 

lub ich uszczelnieniem, które mogą być zastosowane przez tego 

wykonawcę. 

 

4.  W zakresie instalacji centralnego ogrzewania: 

1) naprawy instalacji centralnego ogrzewania; 

2) naprawy i wymiany zaworów grzejnikowych na zawory tego samego 

typu, ustawienie nastawy oraz naprawy lub wymiany uszkodzonych 

grzejników; 

3) montaż i plombowanie zaworów termostatycznych wraz z ustawieniem 

w nich nastawy; 

4) montaż i plombowanie podzielników kosztów wraz z wymianą w nich 

baterii – w ramach dodatkowych opłat obciążających użytkownika 

lokalu; 

5) w przypadku zgłoszonych lub stwierdzonych uszkodzeń niezależnych 

od użytkownika lokalu dokonanie niezbędnych napraw 

przywracających pierwotny stan : zaworu, głowicy i podzielnika. 

 

5. W zakresie robót ogólnobudowlanych : 

1) naprawy polegające na usunięciu zniszczeń powstałych wewnątrz 

lokali na skutek niewykonania napraw należących do obowiązków 

Spółdzielni; 

2) malowanie klatek schodowych oraz pozostałych części wspólnych 

wewnątrz nieruchomości; 

3) naprawy izolacji balkonów i loggii wraz ze szlichtami betonowymi i 

opierzeniami oraz usuwanie przecieków z balkonów lub loggii. 

Jednoczesne malowanie ścian i balustrad loggii  lub balkonów przy 

wykonywaniu ocieplenia lub malowania elewacji danego budynku lub 

w przypadku trwałego zniszczenia konstrukcji i osłon balkonowych 

przy ich wymianie; 

4) wymiana uszkodzonych zamków i wkładek patentowych (bez kosztu 

kluczy) w drzwiach wejściowych do budynku, piwnic i wiat 

śmietnikowych; 

5) utrzymanie drożności kanałów wentylacyjnych, spalinowych i 

dymowych oraz wykonywanie okresowych przeglądów kominiarskich 

wynikających z prawa budowlanego w ramach dodatkowych opłat 

obciążających użytkownika lokalu; 

6) w razie awarii wywołującej szkodę lub grożącej bezpośrednio 

powstaniem szkody, jeżeli nastąpiło otwarcie lokalu pod nieobecność 

użytkownika lokalu, pełnoletniej osoby stale z nim zamieszkującej lub 

opiekującej się mieszkaniem, Spółdzielnia jest zobowiązana 
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zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy. Zabezpieczenie 

przez założenie nowych zamków w drzwiach wejściowych 

oplombowanie i opieczętowanie drzwi, zdeponowanie kluczy w 

Spółdzielni oraz wywieszenie informacji na drzwiach do mieszkania. 

 

 

OBOWIĄZKI  UŻYTKOWNIKÓW  LOKALI 

 

§ 4 

 

 

1. Do obowiązków  użytkowników lokali należy : 

1) remontowanie lokalu oraz wymiana i konserwacja jego 

wyposażenia technicznego; 

2) malowanie rur i grzejników instalacji c.o. znajdującej się w lokalu, 

przy czym należy zachować ostrożność w związku z ewentualnie 

występującymi urządzeniami do pomiaru zużytego ciepła, 

3) wymiana grzejników w celach estetycznych, po uprzednim 

uzyskaniu zgody Zarządu dla uzyskania parametrów nowych 

grzejników,  

4) naprawa uszkodzonych okien i elementów stolarki oraz ich 

szklenie; 

5) wymiana stolarki okiennej w lokalu oraz w pomieszczeniach 

przynależnych po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu; przy 

wymianie stolarki okiennej należy zachować typ okna i kolor 

przewidziany w projekcie, 

6) malowanie zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni stolarki 

okiennej w lokalu i pomieszczeniach przynależnych (dotyczy 

również okratowania jeżeli występuje); 

7) malowanie elementów loggii w kolorach jednolitych przyjętych dla 

danego budynku w okresach pomiędzy malowaniem elewacji w 

porozumieniu ze Spółdzielnią; 

8) naprawa wewnętrznej instalacji wodociągowej i wewnętrznej 

instalacji ciepłej wody użytkowej; 

9) naprawa wewnętrznej instalacji gazowej; 

10) naprawa kratek wentylacyjnych, przewodów spalinowych i 

dymowych (rury „Spiro”) oraz urządzeń gazowych; 

11) naprawa wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z kuchenkami 

elektrycznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami 

energetycznymi; 

12) naprawa podłóg wraz z podłożem,  

13) naprawa, uzupełnianie i malowanie (lub tapetowanie) tynków   

 wewnętrznych ścian i sufitów, 
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14) naprawa i usuwanie niedrożności wewnętrznej instalacji 

wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami; 

15) usuwanie uszkodzeń wewnątrz lokali i częściach wspólnych 

nieruchomości, powstałych z winy  użytkowników lokali oraz osób 

z nimi zamieszkałych i ewentualnych podnajemców; 

16) wymiana uszkodzonych mieszkaniowych liczników energii 

elektrycznej z osprzętem oraz spowodowanie uzupełnienia ich 

oplombowania; 

17) zabezpieczenie w częściach wspólnych nieruchomości szafek 

licznikowych mieszkań przed zniszczeniem, kradzieżą oraz 

nieuprawnioną eksploatacją; 

18) udostępnienie lokalu w celu dokonania prac modernizacyjnych oraz 

czynności wymienionych w § 3 niniejszego regulaminu; 

19) pokrywanie kosztów tj. mandatów i grzywien związanych z nie 

przestrzeganiem przez użytkowników lokali przepisów Prawa 

Budowlanego objętych  ich  obowiązkami zawartymi w niniejszym 

regulaminie; 

20) ponoszenie opłat z tytułu robót spowodowanych nieprawidłową 

eksploatacją urządzeń i instalacji c.o. przez użytkownika lokalu 

regulują odrębne przepisy. 

 

2.   Naprawy wewnątrz lokali zaliczone do obowiązków użytkowników lokali 

mogą być wykonane przez Spółdzielnię (jako usługi) za dodatkową 

odpłatnością poza opłatami eksploatacyjnymi uiszczanymi za używanie 

lokali. 

3. W razie nie dokonania napraw należących do zakresu obowiązków  

użytkowników lokali, Spółdzielnia ma prawo po bezskutecznym 

wezwaniu przeprowadzić te naprawy na ich koszt. 

4. Spółdzielnia nie zwraca kosztów koniecznego usunięcia i uszkodzeń 

glazury ściennej oraz terakoty ułożonej w mieszkaniach jak również 

terakoty na balkonach i loggiach w celu prowadzenia robót naprawczych 

np. wymiany pionów kanalizacyjnych i wodnych, wymiany zaworów 

odcinających, wymiany opierzeń, usuwania przecieków do lokali z 

balkonu i loggii itp. 

5. Użytkownicy lokali są zobowiązani zgłaszać do Spółdzielni wszystkie 

zauważone usterki i awarie. 

6. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio 

powstaniem szkody użytkownik lokalu zobowiązany jest niezwłocznie 

udostępnić lokal w celu usunięcia awarii. Jeżeli osoba ta jest nieobecna 

lub odmawia udostepnienia lokalu, Spółdzielnia ma prawo wejść do 

lokalu w obecności funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy 

straży pożarnej – także przy jej udziale. 
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7. Jeżeli rodzaj koniecznej naprawy tego wymaga, użytkownik lokalu jest 

zobowiązany opróżnić lokal i przenieść się na koszt Spółdzielni do lokalu 

zamiennego, jednak na czas nie dłuższy niż 1 rok. Po upływie tego 

terminu Spółdzielnia jest zobowiązana udostępnić użytkownikowi lokalu 

w ramach istniejącego stosunku prawnego naprawiony lokal; 

8. Użytkownicy lokali zobowiązani są do udostępniania lokalu w związku z 

odczytami przyrządów pomiarowych lub podzielników kosztów, 

przeglądami, remontami budynku oraz w celu wykonania koniecznych 

napraw związanych z modernizacją, przebudową lub usuwaniem awarii. 

9. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osoba korzystająca z lokalu 

powinna także udostępnić Spółdzielni lokal w celu dokonania 

okresowego, a w szczególności uzasadnionych wypadkach również 

doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu oraz 

ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania. 

 

 ZASADY UŻYTKOWANIA LOKALI 
 

§5 

 

Lokal powinien być użytkowany w sposób zapewniający: 

1. zachowanie wymogów bezpieczeństwa, 

2. utrzymywanie wymaganego stanu technicznego, 

3.  utrzymywanie stanu higienicznosanitarnego określonego odrębnymi 

przepisami, 

4. prawidłowe funkcjonowanie wspólnych instalacji i urządzeń znajdujących  

się w tym lokalu. 

 

§6 

 

1. Sposób użytkowania instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie 

lokalu powinien: 

1) być zgodny z założeniami projektu oraz z instrukcjami użytkowania 

tych instalacji i urządzeń, 

2) zapewniać ochronę elementów budynku i jego wyposażenia. 

2. W czasie użytkowania instalacji należy: 

1) zapewnić ich ochronę przed uszkodzeniem, 

2) wykonywać zabiegi konserwacyjne i naprawy przewidziane 

instrukcją użytkowania, 

3) likwidować przecieki z instalacji, w zakresie obciążającym 

użytkownika lokalu, niezwłocznie po ich ujawnieniu się, 

4) dokonywać napraw i wymian uszkodzonych lub zużytych 

elementów instalacji i wyposażenia lokalu w zakresie obciążającym 

użytkownika, 
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5) informować Spółdzielnię o wszelkich uszkodzeniach instalacji, 

których naprawa należy do jej obowiązków, gdyż w przeciwnym 

razie użytkownik lokalu ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i 

straty, które mogą wyniknąć w jego lub sąsiednich lokalach. 

3. W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub zakłóceń w funkcjonowaniu 

instalacji i urządzeń należy niezwłocznie wstrzymać ich eksploatację, 

jeżeli dalsze ich użytkowanie może spowodować zagrożenie 

bezpieczeństwa osób lub mienia albo skażenie środowiska. 

 

 §7 

 

W zakresie instalacji elektrycznej: 

1. Sposób użytkowania instalacji elektrycznej w lokalu powinien być 

zgodny z założeniami projektu tej instalacji, zapewniać bezpieczeństwo 

jej użytkowania.  

2. W czasie użytkowania instalacji elektrycznej w lokalu użytkownik lokalu 

powinien przestrzegać zasady bezpieczeństwa użytkowania energii 

elektrycznej, utrzymywać właściwy stan techniczny instalacji i urządzeń 

elektrycznych w lokalu, zapewniać ochronę przed uszkodzeniem i 

przeciążeniem. 

3. W przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu ze strony 

instalacji elektrycznej – należy zaprzestać jej użytkowania, podjąć 

właściwe działania zaradcze oraz bezzwłocznie poinformować pogotowie 

energetyczne i Spółdzielnię.    

4. Naprawa i konserwacja instalacji i odbiorników zasilanych energią 

elektryczną może być wykonywana wyłącznie przez osoby posiadające 

stosowne uprawniania.  

 
 

§8 

 

W zakresie instalacji wod.-kan.: 

1. Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna powinna być utrzymywana w 

należytym stanie, tak aby zapobiec przeciekom. 

2. Z uwagi na możliwość przerw w dostawach wody, baterie i zawory 

wodociągowe powinny być zawsze zamknięte, a otwory spustowe w 

wannach, umywalkach i zlewozmywakach w okresie nie użytkowania 

otwarte, ze względu na konieczność zabezpieczenia lokalu przed 

zalaniem. 

3.  Zabrania się wprowadzania do instalacji kanalizacyjnej ścieków 

zawierających substancje, które mogą spowodować uszkodzenie instalacji 

i sieci kanalizacyjnej lub substancje wymagające neutralizacji przed 

wprowadzeniem ich do tej instalacji. 
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4. Należy zapewnić pełną drożność instalacji, w szczególności zabrania się 

wrzucania do misek ustępowych jakichkolwiek odpadów stałych. W 

przypadku zapchania instalacji kanalizacyjnej, użytkownicy lokali 

powyżej miejsca zatoru zostaną obciążeni kosztami udrożnienia instalacji. 
 

 

§9 

 

 

W zakresie instalacji gazowej: 

1. Urządzenia instalacji gazowej powinny być zgodne z założeniami 

projektu tej instalacji oraz zgodnie z instrukcją producenta oraz 

zapewniać bezpieczeństwo użytkowników lokali. 

2. W czasie użytkowania instalacji gazowej i urządzeń gazowych 

użytkownik lokalu powinien przestrzegać zasady bezpieczeństwa jej 

użytkowania, zapewniać pełną sprawność techniczną i użytkową (w 

szczególności nie dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych i korozji), 

zapewniać ochronę przez uszkodzeniem.   

3. Wszystkie odbiorniki gazu powinny być utrzymane w czystości i 

dobrym stanie technicznym (pojawienie się sadzy lub żółty płomień na 

palniku, to oznaki wadliwego spalania gazu). 

4. Prace związane z naprawą, konserwacją, wymianą instalacji i urządzeń 

gazowych winny być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 

stosowne uprawnienia.   

5. Zabrania się zasłaniania kratek wentylacyjnych, w szczególności w 

pomieszczeniach, w których zainstalowane są urządzenia gazowe.  

6. W przypadku wystąpienia objawów  świadczących o zagrożeniu 

bezpieczeństwa osób lub mienia – należy zaprzestać użytkowania 

instalacji gazowej, niezwłocznie poinformować pogotowie gazowe i 

Spółdzielnię, zamknąć zawór odcinający gaz w lokalu, otworzyć okna. 

Nie należy włączać światła ani żadnych urządzeń elektrycznych (jeśli 

to możliwe należy odłączyć urządzenia, które mogą się samoczynnie 

uruchomić, jak np. lodówkę, urządzenia podłączone pod czasowe 

wyłączniki zasilania).  

 

§10 

 

W zakresie instalacji centralnego ogrzewania: 

1. W przypadku gdy instalacja centralnego ogrzewania została 

wyposażona w urządzenia służące do pomiaru i rozliczeń zużycia 

ciepła w lokalach, użytkownik lokalu zobowiązany jest udostępnić 

lokal celem wykonania okresowej legalizacji lub wymiany. 
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2. W przypadku uszkodzenia urządzeń służących do indywidualnego 

rozliczenia kosztów ogrzewania lub urządzenia do pomiaru zużycia 

ciepła należy niezwłocznie powiadomić Spółdzielnię. 

3.  Celem racjonalnego gospodarowania energii cieplnej należy korzystać 

z zamontowanych na grzejnikach zaworów termostatycznych przy 

zachowaniu następujących warunków: 

1) grzejnik nie powinien być zasłonięty, 

2) głowica termostatyczna nie może być zabudowana, ani przykryta, 

aby mogła właściwie oceniać temperaturę w pomieszczeniu, 

3) w okresie grzewczym należy wietrzyć pomieszczenia krótko i 

intensywnie, w tym czasie pokrętło głowicy termostatycznej 

powinno być ustawione w pozycji „0”, 

4) zaleca się montaż ekranów zagrzejnikowych, odbijających 

promieniowanie cieplne. 

 

 

 

§11 

 

W zakresie instalacji wentylacyjnej: 

1. Instalacje i urządzenia wentylacyjne powinny w okresie ich 

użytkowania zapewniać możliwość skutecznej wymiany powietrza w 

pomieszczeniach  zgodnie z warunkami założonymi w projekcie, 

powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym 

sprawność i niezawodność funkcjonowania.  

2. W czasie używania instalacji wentylacyjnej należy zapewniać: 

1) pełną drożność i szczelność przewodów i urządzeń, 

2) utrzymanie pełnego przekroju kratek wentylacyjnych, określonego 

w dokumentacji technicznej, 

3) stały dopływ powietrza z zewnątrz poprzez rozszczelnienie okien, 

nawiewniki itp. 

3. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian, w szczególności zmiany 

podłączenia przewodu wentylacyjnego w lokalu, wymaga 

wcześniejszego uzyskania zgody Spółdzielni. 

4. W otworach wentylacji grawitacyjnej zbiorczej zabrania się 

montowania urządzeń wentylacji mechanicznej oraz podłączania 

okapów kuchennych. 

 

§12 

 

W zakresie robót ogólnobudowlanych: 

1. Układanie płytek ceramicznych na płycie loggii lub balkonu jest 

dopuszczalne i wymaga uzyskania zgody Spółdzielni, ze względu na 
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konieczność zachowania prawidłowego stanu technicznego izolacji 

przeciwwilgociowej, zachowania prawidłowych spadków oraz obróbek 

blacharskich.  

W trakcie użytkowania loggii lub balkonu należy zachować szczególną 

ostrożność  np. nie należy wchodzić na mokrą powierzchnię tak by 

zapobiec ewentualnym wypadkom.  

2. Wymiana drzwi zewnętrznych do lokalu jest dopuszczalna i wymaga 

uzyskania zgody Spółdzielni.   

Podczas wymiany drzwi należy zachować kierunek ich otwierania oraz 

ich szerokość.  

3. Wszelkie zmiany funkcjonalne i przeróbki w lokalach w zakresie 

stawiania lub rozbierania ścianek działowych jest dopuszczalne pod 

warunkiem uzyskania zgody Zarządu i złożenia oświadczenia, że 

powierzchnia użytkowa mieszkania w celach rozliczeniowych 

pozostaje zgodna z uchwałą Zarządu w sprawie określenia przedmiotu 

odrębnej własności i zaświadczeniem Organu Administracji 

Budowlanej o samodzielności lokalu dla danej nieruchomości.  

Przed wykonaniem przedmiotowych prac, należy zgłosić ich chęć 

wykonania do Spółdzielni.  

Zabrania się rozbiórki całości lub części ścian nośnych w lokalach. 

4. W przypadku dokonania przeróbek w zajmowanym lokalu na 

podstawie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu, bez 

zgłoszenia chęci ich wykonania, w razie jago zwalniania należy 

doprowadzić lokal do stanu pierwotnego na wezwanie Spółdzielni, w 

przeciwnym wypadku niezbędne roboty Spółdzielnia wykona zastępczo 

na koszt użytkownika lokalu.  

5. Zabudowa instalacji pionów wodnych, kanalizacyjnych, zaworów, 

wodomierzy i innych poprzez układanie glazury, boazerii jest 

dozwolona i winna być wykonana w sposób umożliwiający stały dostęp 

do tych urządzeń. 

6.  Wszelkie trwałe obudowy i osłony balkonów, loggii oraz wnęk 

balkonowych, przemalowania balustrad, mogą być dokonywane 

jedynie za pisemną zgodą Spółdzielni i na koszt użytkownika lokalu. 

7. Instalowanie na budynku urządzeń związanych z użytkowaniem lokalu 

mieszkalnego, jak kraty, rolety, markizy itp. wymagają uzyskania 

zgody Spółdzielni i są wykonywane na koszt użytkownika lokalu. 

8. Wszystkie prace ogólnobudowlane w lokalach należy wykonywać we 

własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa budowlanego, zapewnienia warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy, pod nadzorem osoby posiadającej 

odpowiednie uprawnienia budowlane. 

9. Wywóz gruzu z wykonanych prac ogólnobudowlanych należy 

zorganizować we własnym zakresie i na własny koszt. 
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10.  Wszelkie przeróbki wymagające zmiany konstrukcji lub usytuowania 

ścian i stropów oraz instalacji w mieszkaniu w części przypisanej do 

obowiązków Spółdzielni wymagają uzyskania warunków technicznych 

ich wykonania zatwierdzonych przez Zarząd Spółdzielni. 

11.  W przypadku dokonania przeróbek określonych w ust. 3 bez uzyskania 

zgody Spółdzielni, kosztami usunięcia usterek i spowodowanych przez 

nie szkód obciąża się użytkownika lokalu. 

 

 

       § 13 

 

W odniesieniu do osób nie będących Członkami Spółdzielni stosuje się zakres 

napraw określony w umowie najmu, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, 

ustawie o własności lokali i Kodeksie Cywilnym. 

 

 

    PRZEPISY KOŃCOWE 
       

§ 14 

 

 

1. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą 

Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM”  w Bydgoszczy w 

dniu 20 grudnia 2012r. (uchwała nr 47/2012 z dnia 20.12.2012r.) 

 

2.    Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

3.     Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu uchyla się postanowienia 

regulaminu obowiązków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„DOM” w Bydgoszczy, jej członków i użytkowników lokali w zakresie 

napraw wewnątrz lokali uchwalonego przez Radę Nadzorczą w dniu 29 

marca 2007 r. (uchwała nr 13/2007 z dnia 29.03. 2007 r.) 

 

 


