Tekst jednolity z dnia 12.06.2017 r.

REGULAMIN
określający obowiązki Spółdzielni, Członków lub Właścicieli mieszkań
nie będących Członkami Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz lokali
I. Postanowienia ogólne.
II. Naprawy wewnątrz lokali obciążające Spółdzielnię.
III. Naprawy wewnątrz lokali nie zaliczone do obowiązków Spółdzielni, obciążające Członków
lub Właścicieli mieszkań nie będących Członkami Spółdzielni zajmujących te lokale.
IV. Postanowienia końcowe.
I. Postanowienia ogólne.
§1
Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą członków oraz osób nie będących
członkami, którym przysługuje w zasobach Spółdzielni spółdzielcze prawo do lokalu lub
odrębna własność lokalu, a zarząd nad nieruchomością wspólną należy do RSM „MOTOR”
§2
Naprawami – w rozumieniu niniejszego regulaminu - są roboty dotyczące remontów
i konserwacji.
§3
Regulamin wprowadza rozliczenie napraw wewnątrz lokali mieszkalnych na:
1) naprawy należące do obowiązków Spółdzielni,
2) naprawy należące do obowiązków Członków Spółdzielni lub Właścicieli mieszkań
nie będących Członkami Spółdzielni.
§4
Przez lokal należy rozumieć pomieszczenie zajmowane przez Członka Spółdzielni
lub właściciela mieszkania nie będącego Członkiem Spółdzielni, który posiada prawo do
lokalu lub prawo odrębnej własności.
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§5
Naprawy należące do obowiązków Spółdzielni finansowane są z funduszu
remontowego. Fundusz remontowy tworzony jest z opłat wnoszonych przez Członków
Spółdzielni lub Właścicieli mieszkań nie będących Członkami Spółdzielni zgodnie
z regulaminem rozliczenia GZM.
§6
1. Spółdzielnia nie wykonuje napraw

(remontów) w lokalach, które obciążane są

zaległościami z tytułu nie wnoszenia opłat eksploatacyjnych. Roboty te mogą być
wykonane dopiero po spłaceniu całego zadłużenia.
2. Z postanowień ust. 1 wyłącza się roboty, których zaniechanie powodowałyby
uszkodzenie elementów budynków lub stanowiło zagrożenie dla osób zamieszkałych w
danym lokalu lub budynku.
§7
Przy naprawach wykonywanych we własnym zakresie obowiązki wynikające
z gwarancji robót ponosi Członek Spółdzielni lub Właściciel mieszkania nie będący
Członkiem Spółdzielni.
§8
Naprawy wewnątrz lokali oraz ich odnawianie zaliczone do obowiązków Członka
lub Właściciela mieszkania nie będącego Członkiem Spółdzielni mogą być wykonane przez
Spółdzielnię tylko za odpłatnością ze strony ww. osób, dokonaną poza opłatami
eksploatacyjnymi uiszczanymi za używanie lokalu.
§9
Postanowienia niniejszego regulaminu nie dotyczą:
1) lokali mieszkalnych użytkowanych na zasadach najmu,
2) lokali użytkowych wynajmowanych od Spółdzielni,
II. Naprawy wewnątrz lokali obciążające Spółdzielnię.
§ 10
Podstawowy zakres obowiązków Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz lokali obejmuje:
1. Naprawy i wymiany wszystkich przewodów instalacyjnych w które wyposażony jest
lokal w następującym zakresie:
1) instalacja wodociągowa – woda zimna i ciepła – naprawa i wymiana pionów i
poziomów wodociągowych do
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zaworu

odcinającego wodę do

lokalu

mieszkalnego (włącznie z tym zaworem), bez wewnętrznej instalacji
rozprowadzającej wodę,
2) instalacja kanalizacyjna – naprawa i wymiana instalacji kanalizacyjnej od
pierwszej studzienki rewizyjnej przed budynkiem przez piony kanalizacyjne w
piwnicy oraz piony, włącznie z trójnikami na pionie, bez wewnętrznej instalacji
kanalizacyjnej w lokalach mieszkalnych
3) instalacja centralnego ogrzewania

- naprawa i wymiana całej wewnętrznej

instalacji c. o. zgodnie z projektem technicznym za wyjątkiem uszkodzeń
mechanicznych powstałych z winy użytkownika oraz spowodowanych
niewłaściwą eksploatacją lub wykonanych przez użytkownika przeróbek,
4) instalacja gazowa – naprawa i wymiana całej instalacji gazowej zgodnie
z projektem technicznym od głównego kurka gazowego w budynku wraz
z zaworem odcinającym przed kuchnią gazową w lokalu, z wyłączeniem
odbiorników gazu w lokalu mieszkalnym (np. kuchenki gazowe),
5) instalacja wentylacji – konserwacja i naprawa instalacji wentylacyjnej za
wyjątkiem instalacji, w których dokonano zmian w stosunku do projektu
technicznego bez zgody Spółdzielni (nie dotyczy czyszczenia lub mycia kratek
wentylacyjnych i ew. siatek na wentylacji),
6) instalacja elektryczna – naprawa i wymiana przewodu linii zasilającej
mieszkanie od licznika do zabezpieczeń zalicznikowych w mieszkaniu (bez tych
zabezpieczeń),
7) instalacja domofonowa z wyłączeniem:
a) mechanicznego uszkodzenia instalacji domofonowej wewnątrz mieszkania,
b) zmiany usytuowania kasety domofonowej,
c) modernizacji lub wymiany instalacji domofonowej.
2. Naprawa ścian i sufitów z wyjątkiem wymiany i naprawy tynków oraz robót
zaliczanych do odnowienia lokalu, wymienionych w § 11 ust.1.
3. Naprawy polegające na usunięciu uszkodzeń powstałych wewnątrz lokalu na skutek
niewykonania napraw należących do obowiązków Spółdzielni (np. usunięcie zacieków
powstałych na skutek nieszczelności dachu, awarii instalacji c.o., instalacji
wodociągowo – kanalizacyjnej, itp.).
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III.Naprawy wewnątrz lokali nie zaliczone do obowiązków Spółdzielni, obciążające
Członków lub Właścicieli mieszkań nie będących Członkami Spółdzielni
zajmujących te lokale.
§ 11
Jako podstawowy obowiązek Członka lub Właściciela mieszkania nie będącego Członkiem
Spółdzielni zajmującego lokal w budynku Spółdzielni ustala się obowiązek odnowienia
lokalu polegający na:
1) Malowaniu sufitów i ścian z naprawami albo wymianą tynków lub tapetowaniu ścian
z częstotliwością wynikającą z własności techniczno – estetycznych tapet. Gruz
pozostały po remoncie lokalu Członek Spółdzielni lub Właściciel mieszkania nie
będący Członkiem Spółdzielni zobowiązany jest niezwłocznie wywieźć z terenu
Osiedla we własnym zakresie i na swój koszt.
2) Malowaniu

olejnym

lub

akrylowym

drzwi,

mebli

wbudowanych,

ścian

przeznaczonych do malowania olejnego, grzejników, rur i innych urządzeń
malowanych na olejno do zabezpieczenia przed korozją oraz impregnowanie,
szpachlowanie i malowanie okien w miarę potrzeby ze względu na zużycie albo
odpadnięcie farby olejnej lub akrylowej chroniącej je przed zniszczeniem – jednak
nie rzadziej, niż raz na 4 lata,
3) Naprawie, wymianie i regulacji stolarki okiennej i drzwiowej oraz mebli
wbudowanych
i

uzupełnienia

wraz

z

naprawą

oszklenia

z

i

wymianą

wymianą

okuć

i

okitowania

zamków,
szyb

w

wymiana
oknach

i drzwiach, wymiana drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu,
4) Malowaniu stolarki okiennej i drewnianej lub konserwacji stolarki okiennej z PCV
i AL oraz malowaniu i konserwacji drzwi wejściowych,
5) Naprawie i wymianie podejść kanalizacyjnych pod urządzenia sanitarne, naprawie
i wymianie lokalówek wody zimnej i ciepłej doprowadzających wodę do tych
urządzeń, naprawie i wymianie zaworów odcinających (baterii i innych zaworów)
zamontowanych na w/w przewodach oraz naprawie i wymianie wodomierzy
w mieszkaniach,
6) Naprawie i wymianie urządzeń techniczno – sanitarnych (wanny, zlewozmywaki,
umywalki,

syfony

do

tych

urządzeń,

baterie

wannowe,

umywalkowe

i zlewozmywakowe, zawory czerpalne, spłuczki i miski ustępowe, deski sedesowe,
połączenia elastyczne itp.) oraz usuwanie wszelkich nieszczelności baterii, zaworów
czerpanych i spłuczek ustępowych,
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7) Wymianie kuchenek gazowych i elektrycznych oraz naprawie tych urządzeń,
polegającej na wymianie zużytych elementów (np. kurków, dysz, spirali, palników
itp.),
8) Naprawie i wymianie przewodów instalacji elektrycznej od zabezpieczenia
zalicznikowego oraz osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej odbiorczej,
9) Naprawie i wymianie aparatu odbiorczego instalacji domofonowej,
10) Naprawie i wymianie gniazda abonenckiego oraz przewodów abonenckich instalacji
telewizji kablowej,
11) Naprawie i wymianie podłóg, gdzie podłogą w rozumieniu PN-B są wszystkie
warstwy podłogowe licząc od konstrukcji stropu do warstwy wierzchniej, są to
warstwy izolacji p. wilgociowe, akustyczne i termiczne, podłoże oraz warstwa
wierzchnia np. podłoga z desek, parkietu i mozaiki drewnianej, wykładziny
z kamienia naturalnego, lastriko, terakoty, wykładziny chemicznej różnych typów,
12) Udrażnianiu przewodów odpływowych od urządzeń sanitarnych zamontowanych
w lokalu do trójnika na pionie oraz udrażnianiu pionów zbiorczych w razie
stwierdzenia zatkania ich z winy Członka lub Właściciela mieszkania nie będącego
Członkiem Spółdzielni.
§ 12
1. Wszelkie uszkodzenia wewnątrz i na zewnątrz lokalu powstałe z winy członka lub
Właściciela mieszkania nie będącego Członkiem Spółdzielni, jego domowników lub
użytkowników lokali obciążają Członka Spółdzielni lub Właściciela mieszkania nie
będącego Członkiem Spółdzielni.
2. W przypadku wykonania przez Członka Spółdzielni lub Właściciela mieszkania nie
będącego Członkiem Spółdzielni (użytkownika) zmian polegających na:
a) zmianach i przeróbkach w instalacji gazowej, wodnej i kanalizacyjnej bez pisemnej
zgody Spółdzielni i zatwierdzonego projektu technicznego,
b) doposażeniu mieszkania w urządzenia nie przystosowane do istniejącej instalacji
elektrycznej,
całkowity

koszt

napraw,

wymian

lub

przywrócenia

do

stanu

zgodnego

z dokumentacją techniczną ponosi Członek Spółdzielni lub Właściciel mieszkania nie
będący Członkiem Spółdzielni.
3. Montaż klimatyzatora lub innych urządzeń na elewacji, loggi, balkonie lub dachu przez
użytkownika lokalu jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody Spółdzielni, w której zostaną
określone szczegółowe warunki montażu. Spółdzielnia może cofnąć zgodę w przypadku gdy
nie będą spełnione warunki techniczne lub wystąpią uciążliwości związane z
funkcjonowaniem tych urządzeń.
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§ 13
1. Naprawy wewnątrz lokalu zaliczane do obowiązków Członka lub Właściciela
mieszkania nie będącego Członkiem Spółdzielni mogą być wykonane przez Spółdzielnię
tylko na zlecenie i za odpłatnością ze strony zainteresowanego Członka lub Właściciela,
poza opłatami czynszowymi (eksploatacyjnymi) uiszczanymi za używanie lokalu.
Nakłady pracy dla typowych usług hydraulicznych i elektrycznych stanowi Załącznik nr
1 do regulaminu. W przypadku wykonywania usług nie objętych w/w nakładami stosuje
się Katalog Nakładów Rzeczowych.
2. Wartość robocizny ustalana jest poprzez pomnożenie nakładów rzeczowych robocizny
przez aktualną stawkę roboczogodziny ustalaną raz w roku przez Zarząd dla danego
osiedla.
§ 14
W przypadku zajmowania lokalu na podstawie umowy najmu podział

obowiązków

w zakresie napraw jest określony w umowie najmu.
IV Postanowienia końcowe.
§ 15
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą.

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

SEKRETARZ RADY
NADZORCZEJ

inż. Tadeusz Koziński

Irena Malesa
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Załącznik nr 1
do Regulaminu

WYKAZ
TYPOWYCH USŁUG HYDRAULICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH
WYKONYWANYCH W ZASOBACH RSM „MOTOR” W LUBLINIE

LP.

PODSTAWA WYCENY

RODZAJ ROBÓT

NAKŁADY
RZECZOWE
ROBOCIZNY

1.

KNR 4-02-0121/01

Wymiana baterii umywalki, zlewozmywaka

1,08

2.

KNR 4-02-0121/04

Wymiana baterii wannowej ściennej
z natryskiem wężowym

1,61

3.

KNR 4-02-0124/01

Wymiana głowicy w baterii, założenie uszczelki
k=0,5

0,36

4.

KNR 4-02-0125/01

Wymiana uszczelki w zaworze, uszczelnienie
dławnicy k=0,5

0,43

5.

KNR 4-02-0127/01

Wymiana zaworu przelotowego Ø 15, Ø 20 na
zawór kulowy

2,08

6.

KNR 4-02-0128/01

Wymiana baterii umywalkowej

1,90

7.

KNR 4-02-0128/01

Naprawa baterii wannowej

2,44

8.

KNR 4-02-0220/05

Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa

0,61

9.

KNR 4-02-0219/02

Wymiana umywalki z syfonem z tworzywa

2,78

10. KNR 4-02-0218/03

Wymiana zlewozmywaka żeliwnego ze ścianką
i wspornikiem

3,55

11.

Wymiana miski ustępowej bez sedesu

2,14

KNR 4-02-0224/01
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12. KNR 4-02-0224/01+03

Wymiana miski ustępowej z sedesem

2,46

13. KNR 4-02-0223/03

Wymiana „Kompaktu”

7,18

14. KNR 4-02-0223/02

Wymiana miski ustępowej ze spłuczką z PCV

6,82

15. KNR 4-02-0225/04

Wymiana aparatu spłukującego k=0,5

0,29

16. KNR 4-02-0225/01

Wymiana płuczki z zaworem pływakowym

2,51

17. KNR 4-02-0226/02

Wymiana zaworu pływakowego płuczki k = 0,5

0,79

18. KNR 4-02-0226/02

Wymiana zaworu kątowego płuczki k = 0,5

0,79

19. KNR 4-02-0227/04

Wymiana lejka gumowego k = 0,5

0,47

20. KNR 4-02-0221/01

Wymiana wanny żeliwnej

5,12

21. KNR 4-02-0237/03

Przeczyszczenie podejścia odpływowego Ø 50
mm do Ø 80 mm.

0,64

22. KNR 4-02-0237/04

Przeczyszczenie podejścia odpływowego Ø 100
mm

1,25

23. KNR 4-02-0237/07

Przeczyszczenie syfonu umywalki,
zlewozmywaka z PCV

0,26

24. KNR 4-02-0236/06

Przeczyszczenie syfonu żeliwnego

0,53

25. KNR 4-02-0236/01

Przeczyszczenie przewodów kanalizacyjnych Ø
50 mm do Ø 80 mm w rurociągach pionowych

0,75

26. KNR 4-02-0236/02

Przeczyszczenie przewodów kanalizacyjnych Ø
100 mm w rurociągach pionowych

1,12

27. KNR 4-02-0105/01

Wymiana odcinka rury stal.-ocynk. W jednym
miejscu Ø 15-20 mm

1,82

28. KNR 4-02-0109/07

Wymiana wężyka o połączeniu elastycznym
metalowym k=0,5

0,66
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29. KNR 2-15-0118/01

Montaż lub wymiana wodomierza
skrzydełkowego
Ø 15-20 mm

0,45

30. KNR 4-02-0222/05

Wymiana syfonu wannowego Nadstropowego

2,35

31. ZGODNIE Z UMOWĄ

Oplombowanie wodomierza

32. KNR 4-02-0311/03

Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej

2,26

33. KNR 4-03-0305/01

Wymiana wkładki topikowej do 25A

0,058

34. KNR 4-03-0309/10

Wymiana dzwonka

0,59

35. KNR 4-03-0301/10

Wymiana gniazda bezpiecznik 3 x 25A

1,27

36. KNR 4-03-0301/09

Wymiana gniazda bezpiecznik 2 x 25A

1,04

37. KNR 4-03-0306/02

Wymiana gniazda wtykowego p/t

0,33

38. KNR 4-03-0307/11

Wymiana wyłącznika instal. 10A

0,36

39. KNR 4-03-0603/04

Wymiana oprawy żarowej sufitowej

0,79

40. KNR 4-03-0507/05

Wymiana gniazda wtyczkowego natynkowego
uszczelnionego 3-biegunowego do 16A na
betonie

1,05

41. KNR 4-03-0507/08

Wymiana gniazda wtyczkowego natynkowego
uszczelnionego 3-biegunowego do 16A

0,91
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