
R E G U L A M I N
W  SPRAWIE  OKREŚLENIA OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I 

UŻYTKOWNIKÒW W ZAKRESIE NAPRAW  WEWNĄTRZ  LOKALI
W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ„ZORZA” W MYŚLENICACH

   Podstawy prawne

1. Ustawa  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  spółdzielniach  mieszkaniowych 
( Dz. U.  z dnia 17 października 2013 r.,  poz. 1222 ). 

2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( Dz. U. z  2000 r.,  
Nr 80,  poz. 903 z późniejszymi zmianami ).

3. Statut  Spółdzielni.

 Zakres obowiązków Spółdzielni
§ 1.

1. Spółdzielnia  Mieszkaniowa  Lokatorsko  –  Własnościowa  „ZORZA”  w 
Myślenicach,   w ramach pobieranych opłat eksploatacyjnych i  na 
fundusz remontowy, zobowiązana jest do zapewnienia sprawnego 
działania istniejących urządzeń technicznych budynku   umożliwiających 
użytkownikom   lokali   korzystanie z oświetlenia i ogrzewania lokalu, 
ciepłej i zimnej wody, zbiorczej anteny  i  innych urządzeń należących 
do wyposażenia budynku.

2. Spółdzielnia zobowiązana jest do dokonywania okresowych kontroli 
budynków i lokali w celu ustalenia ich stanu technicznego, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego,  jak  również  do 
prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego.  

3. Do obowiązków Spółdzielni należy utrzymanie części wspólnej nieruchomości , 
a w szczególności:

a) utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym, 
estetycznym, zapewnienie sprawnego funkcjonowania wszelkich 
instalacji, urządzeń technicznych w budynkach i ich otoczeniu oraz 
sprawnej obsługi administracyjnej,

b) naprawa i wymiana elementów budynku takich jak m.in.: 
pokrycia dachowe, włazy dachowe, drzwi wejściowe, obróbki 
blacharskie, balkony i loggie, instalacje odgromowe, skrzynki 



pocztowe, okna na klatkach schodowych, w pralniach, suszarniach i 
piwnicach, tynki i powłoki malarskie na klatkach schodowych,

c) dostarczenie  energii  cieplnej,  w  celu  ogrzania  pomieszczeń  w 
temperaturze minimum 20OC mierzonej w środku pomieszczenia na 
wysokości  120  cm  oraz  dostarczenie  całodobowe  ciepłej  wody  o 
temperaturze w punkcie czerpalnym nie mniej niż 55OC.

§ 2.

1. Spółdzielnia zobowiązana jest do napraw obejmujących: 

a) naprawy lub wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z 
grzejnikami, zaworami i niezbędnym osprzętem, wynikającej z 
technicznego zużycia, o ile użytkownik nie spowodował ich awarii, 
i samowolnych przeróbek oraz nie wymienił we własnym zakresie 
zaworu na termostatyczny,

b) naprawy lub wymiany instalacji elektrycznej od złącza kablowego do 
licznika,

c) naprawy lub wymiany instalacji wody zimnej i ciepłej do 
wodomierza, a tam gdzie nie ma wodomierza do pierwszego 
zaworu wraz z zaworem odcinającym w lokalu, wynikającej z 
technicznego zużycia o ile użytkownik nie spowodował jej awarii,

d) wymianę  indywidualnych  wodomierzy  ciepłej  i  zimnej  wody 
wykonywaną  w  ramach  wymiany  legalizacyjnej   na   zasadach 
ustalonych  przez  Radę  Nadzorczą,

e) naprawy lub wymiany instalacji kanalizacyjnej ograniczonej 
jedynie do pionu kanalizacyjnego wraz z trójnikiem rozgałęźnym i 
podejściem do urządzeń odpływowych,

f) naprawy lub wymiany instalacji gazowej do licznika, a tam gdzie nie 
ma licznika do pierwszego zaworu, wynikającej z technicznego 
zużycia o ile użytkownik nie spowodował jej awarii,

g) wymiany uszczelek, grzybków, głowic i innych elementów w 
zaworach odcinających dopływ wody do lokalu,

h) naprawy  lub  wymiany  instalacji  anteny  zbiorczej,  z  wyjątkiem 
osprzętu, o ile użytkownik nie spowodował jej awarii,

i) naprawy  przewodów  spalinowych,   dymowych   i   wentylacyjnych, 
j) naprawa  lub  wymiana  elementów  balkonów  i  loggii  (  wylewki, 

izolacja, ślusarka, tynki ) bez malowania z wyłączeniem płytek o ile 
użytkownik nie dokonał samowolnych przeróbek,

       k)   wymiany  zamków, wkładek  w bramach  do  klatek  schodowych i 
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       głównych  drzwiach  wejściowych  do  piwnic,  wraz  z  kluczami 
       po  1 sztuce    na   lokal.    Zgubione   klucze   do   wkładek   i   do   
       skrzynek  pocztowych  użytkownik  lokalu  dorabia we  własnym  
     zakresie  i na własny koszt.

 l)   wymiany stolarki okiennej w częściach wspólnych nieruchomości 
(klatki schodowe, piwnice, pralnie, suszarnie),

       ł)   wykonywanie napraw i konserwacji instalacji domofonowej przejętej 
           do obsługi przez Spółdzielnię, z wyłączeniem osprzętu domowego tj. 
             słuchawki i aparatu.

2.     Naprawy i  wymiany  wewnątrz   lokalu,   o  których  mowa  wyżej  nie   
    obciążają   finansowo     Spółdzielni,      w     przypadku    stwierdzenia      

samowolnych    zmian   w     instalacjach,     lub    innych    elementach   
mieszkania,     lub     lokalu      użytkowego    w    stosunku  do projektu 
podstawowego   budynku   i    naruszających    substancję  budynku,   
dokonanych   przez   użytkownika,   właściciela i następcę prawnego  

  lokalu.

3.    Spółdzielnia  zobowiązana jest również:

a) wyposażyć budynki w odpowiednie zbiorniki do składowania 
odpadów oraz zapewnić ich opróżnianie z zachowaniem wymagań 
sanitarno-porządkowych,

b) oznaczyć budynki, lokale i pomieszczenia znajdujące się na terenie 
osiedla przez umieszczenie na tych obiektach odpowiednich tablic 
informacyjnych zgodnie z wymogami obowiązującymi w tym 
zakresie,

c) zapewnić  użytkownikom  lokali  dogodne  i  bezpieczne  dojścia  do 
budynków i lokali,

d) zapewnić oświetlenie klatek schodowych, korytarzy  piwnicznych  i 
pomieszczeń wspólnego użytkowania, 

e) likwidować zagrożenia   dla   użytkowników   lokali   powstałe w 
wyniku odpadania tynków zewnętrznych, gzymsów, rynien, sopli 
lodowych, awarii instalacji gazowych, wod.-kan., elektrycznych, c.o., 
c.w.u., itp.

f) budować, eksploatować i dokonywać napraw i konserwacji miejsc 
postojowych dla pojazdów mechanicznych.

Zakres obowiązków użytkowników lokali
§ 3.

1. Użytkownik lokalu zobowiązany jest dbać o należyty stan techniczny i 
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sanitarny zajmowanego mieszkania, lokalu użytkowego i innych 
przydzielonych mu pomieszczeń, konserwować je oraz dokonywać 
bieżących napraw, dokonywać wymiany instalacji wewnętrznych: 
elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej w przypadku technicznego 
zużycia bądź uszkodzenia.

2. Użytkownik lokalu winien udostępnić Spółdzielni lokal dla dokonania 
przeglądu kontrolnego oraz do wykonania w nim przez Spółdzielnię 
niezbędnych napraw.

3. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do uzyskania zgody Spółdzielni na 
dodatkowe wyposażenie i wykończenie lokalu oraz wszelkich zmian, 
które związane są:

a) ze zmianami w układzie funkcjonalno-użytkowym lokalu,
b) ze zmianami konstrukcyjnymi,
c) ze zmianami pionów i poziomów instalacyjnych ,
d) ze zmianami poboru mocy elektrycznej i cieplnej,
e) ze zmianami elewacji budynku.

4. Użytkownik lokalu zobowiązany jest zapewnić bezkolizyjny dostęp do 
pionów i poziomów instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, c.o., 
elektrycznej, przewodów kominowych i innych elementów budynku, w 
celu ich naprawy lub wymiany w przypadku, gdy naprawa lub wymiana 
należy do obowiązków Spółdzielni. Użytkownik lokalu zobowiązany jest 
również usunąć istniejące zamurowania, okładziny z płytek 
ceramicznych i inne wyposażenie ponadnormatywne zarówno w 
lokalach mieszkalnych jak i na tarasach, balkonach, loggiach bez prawa 
do odszkodowania.

5. Użytkownik lokalu jest zobowiązany do uzyskania zgody Spółdzielni na 
zmianę sposobu użytkowania lokalu lub jego części.

§ 4. 

1. Użytkownik lokalu obowiązany jest do:

a) Odnawiania lokalu i przynależnych do niego pomieszczeń oraz loggii i 
balkonów z częstotliwością gwarantującą utrzymanie lokalu w 
należytym stanie technicznym poprzez: malowanie drzwi wejściowych, 
okien i drzwi balkonowych z obu stron, zgodnie z pierwotną kolorystyką 
stolarki, ścian i podłóg przeznaczonych do malowania oraz grzejników, 
rur i innych urządzeń malowanych dla zabezpieczenia przed korozją, 
malowania krat i balustrad balkonowych z obu stron oraz ścian loggii, 
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po uzgodnieniu kolorystyki ze Spółdzielnią. 

b) Konserwacji, naprawy lub wymiany urządzeń technicznych i innych 
elementów lokalu tj.:

 wylewek pod posadzki, posadzek, podłóg, drzwi i mebli 
wbudowanych, wykładzin podłogowych oraz okładzin ściennych i 
ceramicznych,

 drzwi wewnętrznych i wejściowych, parapetów wewnętrznych, 
stolarki okiennej z zachowaniem pierwotnego wymiaru i 
podziału,

 urządzeń  i  instalacji  wodociągowych  oraz  innych  elementów 
od  zaworu  odcinającego  takich  jak:  wanna,  umywalka, 
zlewozmywak  i  baterie,  zawory  wodne  i  gazowe,  krany 
czerpalne, miska  klozetowa  wraz  ze  zbiornikiem  płuczącym, 
deska  sedesowa,  poziomy  instalacji  wodno-kanalizacyjnej, 
połączenia  giętkie,  kratki  ściekowe,   wężyki  zasilające  spłuczki 
ustępowe,

 urządzeń i   instalacji  gazowych wraz z osprzętem  i  odbiornikami 
gazowymi,  w  tym  okresowych  przeglądów  urządzeń  gazowych 
przeprowadzanych   zgodnie  z   instrukcją   użytkowania   tych  urządzeń,

 urządzeń i  instalacji  elektrycznych wraz z  osprzętem takim jak 
gniazdka, wyłączniki, bezpieczniki wraz z gniazdami 
bezpiecznikowymi,

 naprawy lub wymiany instalacji elektrycznej w lokalu począwszy od 
licznika,

 przewodów odpływowych z urządzeń sanitarnych aż do pionów 
zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,

 wymiany uszczelek, grzybków i głowic w zaworach czerpalnych, 
regulacji lub wymiany pływaków i armatury zbiornika płuczącego 
oraz wymiany uszczelek w spłuczkach ciśnieniowych  oraz 
wężyków zasilających spłuczki ustępowe, 

 naprawy uszkodzonych tynków ścian i sufitów oraz ich 
malowania lub tapetowania,

 kratek   wentylacyjnych    oraz    przewodów    odprowadzających 
spaliny z gazowych urządzeń grzewczych do pionu przewodu 
spalinowego,

 utrzymanie w należytym stanie technicznym i sanitarnym 
pomieszczenia przynależnego do lokalu oraz prawidłowego jego 
zabezpieczenia,

 naprawy wszelkich urządzeń wewnątrz lokali powstałych z winy 
użytkowników lokali lub osób wspólnie z nimi zamieszkałych,

 naprawy lub wymiany piecy grzewczych kaflowych.
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2. Użytkownik lokalu obowiązany jest również do:

a) utrzymania w czystości drzwi wejściowych do lokalu od strony klatki 
schodowej,

b) utrzymania czystości na zajmowanych loggiach, balkonach i 
tarasach, usuwania z nich śniegu, lodu i wody,

c) zgłaszania Spółdzielni wszelkich awarii i uszkodzeń jakie wystąpią w 
instalacjach gazowych, elektrycznych, centralnego ogrzewania, 
wodno-kanalizacyjnych oraz innych uszkodzeń, wad i usterek,

d) zgłaszania  nieprawidłowości  funkcjonowania  przewodów 
kominowych,

e) natychmiastowego zamknięcia zaworów przy gazomierzu oraz 
zawiadomienia pogotowia gazowego i Spółdzielni w przypadku 
ulatniania się gazu,

f) natychmiastowego zgłaszania do Administracji lub pogotowia 
energetycznego w przypadku awarii instalacji elektrycznej,

g) utrzymywania  normowej temperatury w mieszkaniu, zamykania 
drzwi wejściowych do budynku, okienek na klatkach schodowych i w 
piwnicach w okresie zimowym,

h) przestrzegania zasad właściwej eksploatacji mieszkań wyposażonych 
w urządzenia gazowe, a w szczególności:
- systematycznego wietrzenia lokalu w celu zapewnienia  
   odpowiedniej ilości powietrza do spalania gazu oraz prawidłowego   
   funkcjonowania przewodów wentylacyjnych i spalinowych,
- w mieszkaniach wyposażonych w nawiewniki podokienne  dbania o 
   ich stałą drożność  ( nie wolno przesłaniać i zamurowywać ),
- utrzymania kratek wentylacyjnych w należytej czystości i   
   zachowania ich drożności. Zabrania się przesłaniania kratek 
   wentylacyjnych i nawiewów w drzwiach łazienkowych.

Zakres obowiązków użytkowników lokali o innym przeznaczeniu, którym 
przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i prawo odrębnej 
własności zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych.  

§ 5.

1. Do obowiązków wyżej wymienionych użytkowników lokali mają 
zastosowanie zasady określone w § 4 pkt 1 i 2.

2. W  przypadku  stwierdzenia  zaniedbań  w  wykonywaniu  w/w 
obowiązków  Spółdzielnia  wykona  niezbędne  prace  po  uprzednim 
wezwaniu do  usunięcia  zaniedbań  na  koszt  osoby,  której  przysługuje 
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spółdzielcze  własnościowe  prawo  do  lokalu  lub  prawo  odrębnej 
własności.

3. Konieczne prace konserwacyjne Spółdzielnia wykona we własnym 
zakresie obciążając kosztami użytkowników lokali.

Postanowienia  ogólne
§ 6.

1. Wykonanie naprawy należącej do obowiązków Spółdzielni w konkretnym 
lokalu może być odroczone do czasu uregulowania przez użytkownika 
zaległości  w opłatach za używanie lokalu lub spłaty kredytu chyba, że 
takie  odroczenie  grozi  bezpieczeństwu  lub  życiu  mieszkańcom,  albo 
może prowadzić do dalszych szkód w substancji budynku.

2. Naprawy wszelkich urządzeń wewnątrz lokalu jak i w pomieszczeniach 
przynależnych powstałych z winy osób zamieszkałych w lokalu obciążają 
użytkownika lokalu.

3. Naprawy wewnątrz lokali zaliczone do obowiązków użytkownika 
lokalu, oraz odnowienie lokalu mogą być wykonane przez Spółdzielnię 
tylko za odpłatnością zainteresowanego, poza opłatami uiszczanymi za 
użytkowanie lokalu.

4. W przypadku powstania awarii lub usterek w budynku lub lokalu, gdy ich 
usunięcie wiązałoby się z koniecznością ingerencji w ponadnormatywne 
wyposażenie lokalu – osoba, której przysługuje prawo do lokalu ma 
obowiązek udostępnić lokal i zapewnić dostęp do elementów 
budynku lub lokalu, w celu usunięcia awarii lub usterek bez prawa do 
odszkodowania.

§ 7.

W razie niewykonania niezbędnych napraw, lub wymian, przez 
użytkowników lokali, Spółdzielnia po bezskutecznym wezwaniu, może 
przeprowadzić naprawy lub wymiany na ich koszt.

Regulamin niniejszy został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Nr 15  z dnia 
21.05.2015 r. i obowiązuje od dnia uchwalenia.

Traci moc Regulamin w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie 
napraw wewnątrz lokali z dnia 19.09.1996 r.
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