
 
REGULAMIN 

określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw                       
w budynkach i lokalach mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Klonowa” 

 

§ 1 

Przepisy Regulaminu określają: 

1) Obowiązki Spółdzielni w zakresie konserwacji i napraw urządzeń i instalacji. 
2) Obowiązki użytkowników lokali w zakresie konserwacji i napraw wewnątrz lokali. 

§ 2 

Przez użytkownika lokalu rozumie się osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu bez 
względu na przynależność członkowską do S.M. „Klonowa”. 

§ 3 

1. Do obowiązków Spółdzielni należy konserwacja naprawa i wymiana przewodów instalacji 
wchodzących w zakres standardowego wyposażenia lokali, a w szczególności: 

     1) konserwacja, naprawy i wymiana przewodów instalacji elektrycznej, stanowiącej 
standardowe wyposażenia budynku, do tablicy bezpiecznikowej w lokalu mieszkalnym,  
z wyłączeniem tablicy i bezpieczników. 

     2) konserwacja, naprawy i wymiana wewnętrznej sieci instalacji centralnego ogrzewania 
(obejmującej grzejniki), z wyłączeniem podzielników kosztów zużycia energii cieplnej do 
celów c.o., nieobjętych umową leasingową zawartą ze Spółdzielnią. Wymiana grzejników, 
wyłącznie ze względów estetycznych, może zostać wykonana jedynie przez Spółdzielnię 
na wniosek użytkownika pod warunkiem pokrycia przez niego wszystkich kosztów 
związanych z wymianą 

     3) konserwacja, naprawy i wymiana głównych przewodów wodociągowych zimnej                       
i ciepłej wody do zaworów odcinających dopływ wody do lokalu mieszkalnego, łącznie  
z tymi zaworami. 

     4) konserwacja, naprawy i wymiana głównych przewodów kanalizacji wewnętrznej 
budynku wraz z uszczelnieniem trójników przy podejściach do instalacji kanalizacyjnej  
w lokalach mieszkalnych. 

     5) konserwacja, naprawy i wymiana wewnętrznej instalacji gazowej, do zaworów 
odcinających przed poszczególnymi odbiornikami gazu, z wyłączeniem wymiany 
gazomierza. 

    6)  konserwacja, naprawy i wymiana instalacji domofonowej z wyłączeniem urządzenia 
nadawczo-odbiorczego znajdującego się w lokalu. 

2.    Koszty robót wymienionych w ust.1 są finansowane z funduszu remontowego lub 
odpisu na konserwację danej nieruchomości. 



 3.   Koszty robót wymienionych w ust.1 spowodowane nieprawidłową eksploatacją przez 
użytkownika lokalu bądź dokonanymi przez niego przeróbkami niezgodnymi  
z dokumentacją techniczną budynku obciążają użytkownika lokalu. 

 4.   Konserwacja, naprawy i wymiana urządzeń oraz instalacji w pomieszczeniach ogólnego 
użytku, należą do obowiązków Spółdzielni. 

 5.   Administracja Spółdzielni przyjmuje zgłoszenia awarii, rejestruje w dzienniku zgłoszeń   
i uzgadnia z użytkownikami lokali terminy wykonania naprawy.  

 6.   Po godzinach pracy administracji Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy zgłoszenia 
napraw awaryjnych przyjmuje firma zewnętrzna - w ramach zawartej ze Spółdzielnią 
umowy.  Telefony kontaktowe podane są na tablicach ogłoszeń w poszczególnych 
budynkach 
 

§ 4 

1.  Do obowiązków użytkowników lokali należy: 

     1) odnawianie lokalu polegające na: 

a) malowaniu ścian i sufitów wraz z naprawą tynków lub tapetowaniem  
z częstotliwością wynikającą z właściwości techniczno-estetycznych, 

b) malowaniu odpowiednimi farbami z niezbędną częstotliwością balustrad 
balkonowych oraz całej powierzchni elementów drewnianych okien (wewnątrz i na 
zewnątrz) wraz z okitowaniem szyb, zgodnie z kolorystyką zewnętrzną budynku, 

c) malowaniu drzwi, grzejników, instalacji oraz innych urządzeń w celu 
zabezpieczenia ich przed korozją i zniszczeniem. 

d) naprawach i wymianie podłóg, 

e) szkleniu okien i drzwi, 

f) naprawie lub wymianie zamków, okuć oraz osprzętu stolarki, 

g) naprawie, konserwacji i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej – po uprzednim 
uzyskaniu akceptacji Spółdzielni na wymianę. 

   2) konserwacja, naprawa oraz wymiana urządzeń techniczno-sanitarnych oraz              
instalacji obejmuje między innymi: 

a) wanny, umywalki i zlewozmywaki z syfonami, 

b) baterie zlewozmywakowe, umywalkowe i wannowe z natryskiem, 

c) miski sedesowe ze spłuczką wraz z przewodem do trójnika, 

d) kuchnie gazowe wraz z instalacją do zaworu odcinającego, 

e) termy gazowe wraz z instalacją do zaworu odcinającego, 



f) instalację elektryczną do tablicy elektrycznej w lokalu, łącznie z tablicą 
bezpiecznikami, 

g) instalację kanalizacyjną w lokalu do trójnika na głównym pionie instalacji 
kanalizacyjnej, 

h)   urządzenie nadawczo-odbiorcze instalacji domofonowej znajdujące się w lokalu. 

2.  Dbałość o prawidłowe działanie liczników zużycia wody zainstalowanych w lokalach 
mieszkalnych (łącznie z ich legalizacją) spoczywa na użytkowniku lokalu. 

3. Użytkownik lokalu jest zobowiązany wykonywać roboty konserwacyjne w zajmowanym 
lokalu i innych przydzielonych pomieszczeniach (garaże, komórki, pomieszczenia 
gospodarcze) wraz z naprawą urządzeń stanowiących wyposażenie pomieszczenia  
w zakresie określonym niniejszym Regulaminem. 

4. W razie niewykonania przez użytkownika niezbędnych napraw wymienionych w ust. 1 
pkt. 2  ppkt. a,b,c i g, Spółdzielnia, po bezskutecznym wezwaniu  ma prawo wykonać 
naprawę na koszt użytkownika. 

5. Bez pisemnej akceptacji Spółdzielni użytkownicy lokali nie mogą dokonywać żadnych 
przeróbek i zmian w użytkowanych lokalach. Naruszenie tego przepisu może 
spowodować interwencję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i konieczność 
przywrócenie stanu poprzedniego.  

 6. Za szkody powstałe wskutek zalania w związku z podłączeniem pralki automatycznej do 
pionu kuchennego odpowiada użytkownik lokalu.  

 

§ 5 

Użytkownik lokalu jest odpowiedzialny w zakresie niniejszego Regulaminu za wszystkie 
osoby, których prawa reprezentuje – członków rodziny, domowników najemców, gości  
i innych osób. 

 

 

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą SM „Klonowa” w dniu 
27.01.2011 r. uchwałą nr 2/2011 i  zmieniony w dniu 21 03.2013 r. uchwałą nr 7/2013. 


