
Regulamin

w sprawie udostępniania lokali na żądanie Spółdzielni ilekroć jest to niezbędne do 
przeprowadzenia konserwacji, modernizacji, remontu, usunięcia awarii, wyłączenia ciepłej 
wody użytkowej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub poszczególnych lokali 
w dodatkowe urządzenia i instalacje oraz do dokonania koniecznych przeglądów w 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „ ZORZA” w Myślenicach.

§ 1
Niniejszy Regulamin został uchwalony w oparciu o § 12 pkt 12 Statutu i ma na celu ochronę 
mienia Spółdzielni, utrzymanie nieruchomości budynkowych i urządzeń w odpowiednim 
stanie technicznym oraz prawidłowe zarządzanie nieruchomościami wspólnymi przez 
Spółdzielnię.

§ 2
1. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody oso-
ba korzystająca z lokalu jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awa-
rii. Jeżeli osoba ta jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu, Spółdzielnia ma prawo 
wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożar-
nej - także przy jej udziale.
2. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność pełnoletniej osoby z niego korzystającej, 
Spółdzielnia jest obowiązana zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy, do czasu 
przybycia tej osoby; z czynności tych sporządza się protokół. 
3. W przypadku, określonym ust. 1 i 2 - celem komisyjnego otwarcia mieszkania powołuje się 
kilkuosobową komisję, w skład której wchodzi trzech pracowników Spółdzielni ( w tym ślu-
sarz) oraz funkcjonariusz policji lub straży miejskiej, a także jeżeli jest to konieczne funkcjo-
nariusz straży pożarnej.
4. Po usunięciu awarii zostaje sporządzony protokół na okoliczność komisyjnego otwarcia lo-
kalu, w  którym należy podać przyczynę wejścia do lokalu, opisać pomieszczenia, do których 
wchodziła komisja oraz w jaki sposób usunięto awarię.  Zabezpieczenie lokalu powinno na-
stąpić poprzez zaopatrzenie drzwi wejściowych w zamki i plomby papierowe podpisane przez 
wszystkich członków komisji.
5. Klucze do lokalu winny być przechowywane w zapieczętowanej kopercie, podpisanej przez 
wszystkich członków komisji i zdeponowane w kasie pancernej w siedzibie Spółdzielni.
6. Wydanie kluczy właścicielowi do lokalu powinno odbyć się komisyjnie. Z czynności wy-
dania kluczy należy sporządzić protokół podpisany przez komisję i właściciela lokalu.
7. Użytkownik lokalu ma obowiązek niezwłocznie powiadomić właściwą jednostkę (np. po-
gotowie wodociągowe, energetyczne) oraz Spółdzielnię o awariach instalacji budynku          i 
urządzeń technicznych.
8. Użytkownik lokalu w przypadku przewidywanej dłuższej nieobecności w miejscu zamiesz-
kania, powinien zadbać o pozostawienie w Spółdzielni lub sąsiadom informacji dotyczącej 
możliwości kontaktu na wypadek zaistnienia okoliczności wskazanych w par. 1  ust. 1.  

§ 3



Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osoba korzystająca z lokalu powinna także udostęp-
nić Spółdzielni lokal w celu: 

1)   dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również 
doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia 
zakresu niezbędnych prac i ich wykonania; 

2)   wyposażenia budynku, jego części lub poszczególnych lokali w dodatkowe 
urządzenia i instalacje,

3)  dokonania okresowych i doraźnych przeglądów elementów budynku  i  insta-
lacji wymienionych w art. 62 Prawa budowlanego oraz usunięcia usterek i 
nieprawidłowości wynikających z przedmiotowych przeglądów,  

4)   zastępczego wykonania przez Spółdzielnię prac obciążających członka Spół-
dzielni albo osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługuje spół-
dzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo właściciela lokalu niebędącego 
członkiem Spółdzielni. 

§ 4
1. Użytkownik lokalu jest zobowiązany udostępnić swój lokal na żądanie Spółdzielni w przy-
padku konieczności przeprowadzenia konserwacji,  remontu, modernizacji albo przebudowy 
zarządzanym przez Spółdzielnię budynkiem o znacznym stopniu zużycia technicznego, który 
wymaga wykonania koniecznych robót po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 
2. Jeżeli rodzaj remontu budynku tego wymaga, osoby korzystające z lokalu lub budynku 
obowiązane są na żądanie i koszt Spółdzielni w uzgodnionym terminie przenieść się do lokalu 
zamiennego na okres wykonywania remontu, ściśle oznaczony i podany do wiadomości zain-
teresowanych. Okres ten nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. 
3. W okresie używania lokalu zamiennego członek spółdzielni bądź osoba niebędąca człon-
kiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo właści-
ciel lokalu niebędący członkiem spółdzielni wnosi opłaty jedynie za używanie tego lokalu. 
Opłaty za używanie lokalu zamiennego, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie 
mogą być wyższe niż opłaty za używanie lokalu dotychczasowego. 
4. Lokalem zamiennym, o którym mowa w ust. 2 i 3, jest lokal zamienny w rozumieniu 
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., Nr 31 poz. 266 ze zmianami),
. 

§ 5
1. Użytkownik lokalu jest obowiązany udostępnić lokal celem:

(1) odczytu wodomierzy w oznaczonym terminie upoważnionym pracownikom 
Spółdzielni,

(2) wymiany wodomierzy lub ich legalizacji upoważnionym pracownikom Spółdzielni 
lub innych firm legitymującym się stosownymi identyfikatorami,

(3) sprawdzenia prawidłowego podłączenia urządzenia poboru wody. Użytkownik 
lokalu zobowiązany jest umożliwić pracownikom Spółdzielni chwilowe 
uruchomienie zainstalowanych urządzeń dla stwierdzenia poboru wody i jej 
pomiaru przez wodomierze,

(4) sprawdzenia prawidłowego działania i podłączenia wodomierzy poprzez chwilowe 
uruchomienie punktu poboru wody i stwierdzenie pomiaru wody przez 
wodomierze oraz przez oględziny zewnętrzne wodomierza i plomb,

(5) wyłączenia ciepłej wody użytkowej w przypadku wystąpienia zaległości w 
opłatach za zużycie ciepłej wody  w  kwocie powyżej 200 zł, po wcześniejszym 
wyznaczeniu terminu uregulowania występujących zaległości. 



2. Udostępnienie lokalu następuje w uzgodnionym terminie  w obecności osoby pełnoletniej.
3. Wyłączenia ciepłej wody użytkowej dokonuje komisja złożona z trzech pracowników Spół-
dzielni. Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół, który podpisują członkowie 
komisji i użytkownik lokalu. 

§ 6
W przypadku gdy w lokalu znajdują się zwierzęta domowe, to na czas obecności pracownik 
Spółdzielni, użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym w 
mieszkaniu pracownikom i zamknięcia zwierząt w oddzielnym pomieszczeniu.

§ 7
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( tekst jedn. Dz.U. z 
   2003 r. Nr 119, poz.1116 ze zmianami ),
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
   gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., Nr 31 poz. 266 ze 
   zmianami),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 
  1623 ze zmianami ),
- Statut Spółdzielni.

§ 8
Niniejszy Regulamin został uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 47 w dniu 16.12.2010 r. 
i obowiązuje od dnia uchwalenia.


