REGULAMIN
uzywania lokali, obowiazki w zakresie napraw wewnsjtrz lokali
w Mlodrieiowej Spoidzielni Mieszkaniowej w Toruniu.
/ tekst jednolity wedhig stanu na dzien 25.05.2015r./
L POSTANOWIENIA OGOLNE
§1
1. Uzytkownicy lokali spoidzielczyeh Mlodziezowej Spoidzielni Mieszkaniowej
obowia^ek przestrzegania postanowien niniejszego regulaminu.
2. Przez uzytkownika rozumie si? czionka Spoidzielni oraz inne osoby zamieszkujace w lokalu
spoidzielezym.
3. Przez lokal spoidzielczy rozumie si? mieszkanie, lokal uzytkowy lub garaz.
§2
Regulamin niniejszy stosuje si? odpowiednio do najemcow lokali o ile umowa lub obowiazujace
przepisy nie stanowia. inaczej.
II. ZASADY UZYWANIA LOKALI
§3
1. Uzytkownikowi lokalu nie wolno bez zgody Spoidzielni wyrazonej na pismie:
a/ dokonywac jakichkolwiek przerobek zmieniajacyeh funkcjonalno- uzytkowy ukiad lokalu,
wzgl?dnie jego walory estetyczno-uzytkowe/jak np. zakiadanie krat w oknach, przebudowa
loggii i balkonow, wyburzanie lub ustawianie w innym miejscu scian dziaiowych, wykuwania
lub zamurowywanie otworow okiennych/ jak rowniez ponadnormatywnego wyposazania i
wykonczenia lokali,
b/ przerabiac lub demontowac instalacje:
wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe,
wentylacyjne, centralnego ogrzewania i inne, w tym zainstalowane na nich urzadzenia
pomiarowe,
c/ zajmowac dla wiasnych potrzeb pomieszczen wspolnego uzytku /strychow, pralni, suszarni,
wozkowni, korytarzy, wn?k licznikowych, itp./,
d/ instalowac sieci komputerowych , anten telewizyjnych, satelitarnych i radiowych na zewn^trz
budynkow, dachach oraz widocznych wieszakow do suszenia bielizny w loggiach i na
balkonach,
e/zabudowac loggii odkrytych i instalowac zadaszen nad balkonami,
f7 umieszczac na budynku lub terenie Spoidzielni szyldu reklamowego.
2. W zadnym przypadku uzytkownikowi nie wohao zmieniac miejsca odprowadzenia spalin ani
tez zaslaniac kratek wentylacyjnych w lokalu oraz montowac wentylatorow wyci^gowych z
nap?dem elektrycznym i okapow nadkuchennych z wentylatorem elektrycznym, bowiem grozi
to niebezpieczenstwem smiertehiego zatrucia. Nie wolno takze zamurowywac - likwidowac
drzwiczek wyczystnych przewodow kominowych.
§4
Wszelkie uszkodzenia wewnatrz lokalu oraz poza nim powstaie z winy uzytkownika lub jego
domownikow, obciazaj^ uzytkownikow lokalu.
§5
O zauwazonych uszkodzeniach urzadzen i instalacji uzytkownik powinien bezzwiocznie
zawiadomic admirustracje osiedla lub gospodarza budynku, a takze - w przypadku uzytkownika
lokalu wolnostojacego - odpowiedni dzial Spoidzielni - w przeciwnym razie ponosi on
odpowiedzialnosc za szkody i straty wynikie z tego powodu w jego lokalu lub w lokalach
sasiadujacych.
W przypadku stwierdzenia ulatniania si? gazu nalezy natychmiast zamkn^c kurki przy
gazomierzu lub urzadzeniu gazowym - po czym zawiadomic pogotowie gazowe, MSM i
administracje osiedla.
§6
1. Pracownicy Spotdziehii i jednostek z ni^ wspoipracujaeych uprawnieni s^ do kontrolowania
podiaczen urzadzen i instalacji w lokalach.

2. Uzytkownik lokalu obowiazany jest umozliwie osobom, o ktorych mowa w ust. 1, lub
osobie upowaznionej przez administracje osiedla — wejscie do lokalu w celu skontrolowania
stanu wewnetrznych urzadzen i stanu ogolnego lokalu oraz wykonania niezbfdnych prac
konserwacyjno- remontowych.
3. Uzytkownik lokalu w przypadku przewidywanej dhizszej nieobecnosci powinien zadbac o
pozostawienie infonnacji w administracji dotyczaeej mozliwosci kontaktu w przypadku
zaismienia awarii w lokalu mogaeej zagrozic innym lokalom /budynkowi/.
§7
1. W razie awarii wywohijacej szkod? lub zagrazajaeej bezposrednio powstaniem szkody,
uzytkownik jest obowiazany do natychmiastowego udostepnienia lokalu i wszystkich
pomieszczen bedacych w uzytkowaniu /np. piwnice, boksy itp. /w celu jej usuniecia. Jezeli
uzytkownik jest nieobecny albo odmawia udostepnienia lokalu, administracja osiedla ma
prawo wejsc do lokalu w obecnosci ftmkcjonariusza policji lub strazy miejskiej, a gdy wymaga
to pomocy strazy pozarnej takze przy jej udziale.
2. Jezeli otwareie lokalu nastapilo pod nieobecnosc uzytkownika lub peinoletniej osoby stale z
nim zamieszkujacej, administracja osiedla jest obowiazana zabezpieczye lokal i znajdujace sif
w nim rzeczy do czasu przybycia uzytkownika. Z czynnosci tych sporz^dza sie protokoi.
§8
Na okres zimowy kazdy lokal powinien bye zabezpieczony przed stratami ciepla przez
uszczelnienie stolarki okiennej i drzwiowej uwzglfdniaj^e koniecznosc prawidlowej
wentylacji. Dotyczy to takze pomieszczen piwnicznych i komorek.
§9
1. Osoby przebywajace w lokalu mieszkalnym maja obowiazek zgiosic zameldowanie
/wymeldowanie/ zgodnie z obowiazuj^cymi przepisami o ewidencji ludnosci.
2. Uzytkownik lokalu ma obowiazek powiadamiac w ciagu 3 dni administracj? osiedla o
zmianie ilosci osob zamieszkafych w lokalu.
in. OBOW1AZIQ SPOLDZIELNI I UZYTKOWNIKOW LOKALI UZYTKOWYCH
I MIESZKALNYCH WZAKRESIE NAPRAW WEWNATRZ LOKALI.

§10
Naprawami w rozumieniu niniejszego regulaminu sq roboty remontowe oraz wymiana zuzytych
lub uszkodzonych elementow wykonczenia wyposazenia wewn^trz lokali.
§11
1 .Spoidzielnia jest obowiazana do zapewnienia sprawnego dzialania urz^dzen technicznych
budynku.
2.Do obowiazkow Spoldzielni nalez^:
I/ naprawa przewodow instalacji wodociq.gowej wchodzacych w zakres podstawowego
wyposazenia lokalu do pierwszego /glownego/ zaworu odcinajaeego w mieszkaniu wraz z tym
zaworem. Wymiana, legalizacja i naprawa wodomierzy zaistniaia z przyczyn niezaleznych od
uzytkownika mieszkania nalezy do obowiazkow
Spoldzielni. Stwierdzone przypadki
uszkodzenia wodomierzy z winy uzytkownika powoduj^ iz koszty legalizacji lub wymiany tego
urz^dzenia pokrywa w calosci uzytkownik mieszkania.
2/ naprawa pionow kanalizacyjnych wchodzacych w zakres podstawowego wyposazenia lokalu
/ bez przewodow odplywowych urzadzen sanitarnych/,
-poza pionami remonty instalacji wodoci^gowej i kanalizacyjnej moze wykonac Spoldziemia
na koszt lokatora,
37 naprawa przewodow instalacji gazowej wraz z kurkiem gazowym przed urz^dzeniem,
47 naprawa calej wewnetrznej instalacji centrahiego ogrzewania iacznie z grzejnikami, zaworami
termoregulacyjnymi oraz podzielnikami kosztow ogrzewania z wylaezeniem uszkodzen
powstalych z winy uzytkownika,
57naprawa, wymiana i legalizacja ciepfomierzy mieszkaniowych przeprowadzana jest na koszt
uzytkownikow mieszkan w terminach uzgodnionych z Administracjami Osiedli.

67 naprawa instalacji elektrycznej i tablicy mieszkaniowej bezpiecznikowej wraz z wymiana^
staiych elementow tablicy mieszkaniowej (zabezpieczenie typu S, Bi, wylacznik roznicowopradowy,
II naprawa tynkow scian, sufitow oraz podiozy podlog, ktorych uszkodzenie nastapiio nie z winy
uzytkownika,
87 remont loggii i balkonow ujety do planu remontowego MSM,
91 remont, a w razie koniecznosei wymiana stolarki okiennej - zgodnie z ,,Zasadami udziaiu
finansowego czionkow MSM w robotach remontowych i modernizacyjnych zasobow
mieszkaniowych". Wymiana szyb zespolonych realizowana jest przez Spoldzielni? na koszt
lokatora,
107 remont a w razie koniecznosci wymiana drzwi do pomieszczen wspolnego uzytku (suszarnie,
wejscia do piwnic, wozkowni itp.),
ll/ konserwacja i naprawa instalacji doprowadzajacej sygnai TV kablowej z wylaczeniem
gniazda antenowego w mieszkaniu,
127 naprawa i konserwacja instalacji domofonowej z wylaczeniem unifonow,
13/ naprawa i konserwacja instalacji zasilajacej dzwonki elektryczne z wyjatkiem urzadzen
dzwoniacych,
147 naprawy polegajace na usunifciu zniszczen powstaiych wewnatrz lokalu na skutek
niewykonywania napraw nalezaeych do obowiazkow Spoldzielni 7np. zacieki powstaie z powodu
nieszezelnosei dachu/. Spoldzielnia nie jest obowiazana do usuwania szkod, za ktore
uzytkownik otrzymai odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej.
§12
Sprawy zwiazane z wymiana^ stolarki okiennej zostaty uregulowane w odrebnym regulaminie
§13
17 Spoldzielnia obowiazana jest dokonywac okresowych przegl^dow — kontroli instalacji
wewn^trz lokalu 7np. gazowycb/ oraz przewodow kominowych 7 kanalow/ spalinowych i
wentylacyjnych z cz^stotliwosci^ okreslon^ przez prawo budowlane oraz inne przepisy.
27 Przeprowadzanie przegladow wentylacyjnych i gazowych odbywa sie raz w roku i
dokonywane jest przez przedstawicieli firm, ktorym MSM zleciia wykonanie tych prac.
37 Data przegladu dla kazdego budynku ustalona jest w hannonogramie opracowanym przez te
firmy z Administracjami MSM. Terminy przegladu podawane s^ kazdorazowo do wiadomosci
uzytkownikow lokali z wyprzedzeniem
siedmio (7) dniowym poprzez zamieszczenie
stosownych ogioszen w gablotach na klatkach schodowych budynkow Spoldziehii.
47 W przypadku braku mozliwosci dokonania przeglqdu z powodu nieudostejpnienia przez
uzytkownika lokalu w terminie ustalonym w hannonogramie przeglad nastapi w kolejnym
terminie ustalonym z uzytkownikiem.
57 W przypadku, gdy uzytkownik lokalu mimo pisemnego wezwania doreczonego przez
gospodarza domu nie udostfpni lokalu celem przeprowadzenia okresowego przegladu instalacji
wentylacyjnej i gazowej, SpoldziehTia wystapi do Sadu o nakazanie udostepnienia lokalu w celu
wykonania przegladu instalacji gazowej i wentylacyjnej.
67 W przypadkach okreslonych w pkt. 4 Spoldzielnia uprawniona jest do obciazenia
uzytkownika lokalu wszystkimi kosztami zwiazanymi z przeprowadzeniem dodatkowego
przegladu w wysokosci wynikajqicej z zapiaconych przez Spoidzielni^ faktur7 rachunkow
§14
1 .Uzytkownik lokalu ma obowiazek udostf pnic miejsca naprawy, a Spoidziemia ma obowiazek
doprowadzic miejsce naprawy do stanu przed awaria^. Z zastosowaniem „ Regulaminu porz^dku
domowego i wspoizycia mieszkancow w MSM Torun" rozdz. II § 4.
2.Udostejpnienie lokalu nastepuje kazdorazowo w dniach i godzinach uzgodnionych z
pracownikami MSM i jednostkami (firmami) z nia wspoipracuj^cymi.
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§15
LUzytkownik lokalu jest obowiazany dbac o nalezyta^ konserwacj? zajmowanego lokalu i
innych przydzielonyeh mu pomieszczen oraz dokonywac na wtasny koszt napraw lub wymiany
urzadzen technicznych i wyposazenia lokalu.
2.Naprawy wewnatrz lokali nalezace do obowiazkow uzytkownika:
I/ odnawianie lokalu poprzez :
a/ malowanie sufitow i scian w lokalu i innych przynalezacych pomieszczeniach /komorki,
itp./ w miar? takiej potrzeby, tapetowanie scian z cz^stotliwoscia wynikajaca^ z wiasciwosci
techniczno-estetycznych tapet, usuwanie drobnych uszkodzen tynku
b/ malowanie stolarki okiennej /od strony zewn^trznej uwzgkjdniajaeej kolorystyke/ budynku
c/ malowanie drzwi wejsciowych z umieszczeniem nr lokalu, piwnicy itp.
d/ malowanie grzejnikow, rur c.o., wod - kan. i innych elementow dla zabezpieczenia ich
przed korozj^ oraz mebli wbudowanych przeznaczonych do malowania itp. - w miarf potrzeby,
e/ malowanie i konserwacja podiog oraz naprawa i wymiana podlog /piytki PCV, wykladziny
roznego rodzaju, parkiet, deski itp. / wraz z oblistwowaniem,
& malowanie loggii i balkonow iacznie z elementami metalowymi uwzglfdniajac kolorystyke
budynku,
21 drobne naprawy i biezaea konserwacja okien i drzwi, podokiennikow i szaf wbudowanych,
stanowiaeyeh podstawowe wyposazenie lokalu jak np. smarowanie i oliwienie zarnkow,
zamkni^c, zawiasow, uzupeinienie kitu w oknach itp,
3/ wymiana zuzytych lub uszkodzonych uszczelek w stolarce okiennej i drzwiowej,
4/ naprawa lub wymiana uszkodzonych zamkow i zamknifc oraz okuc w drzwiach, oknach i
wbudowanych szafach,
5/ wymiana i naprawa drzwi wewnetrznych i zewn^trznych do lokalu,
61 naprawa lub wymiana instalacji wodociagowej od zaworu odcinajacego oraz instalacji
kanalizacyjnej od pionu kanalizacyjnego,
11 informowanie Administracji Osiedlowej o uszkodzeniach lub wymianie wodomierza wraz z
podaniem aktuahiego stanu licznika, oraz numerow wodomierza,
8/ czyszczenie kratek sciekowych, syfonow itp., zapchanych przewodow kanaUzacyjnych do
pionu kanalizacyjnego,
9/ przegl^dy, naprawa i konserwacja grzejnikow wody przeplywowej /gazowych, elektrycznych/
podgrzewaczy wody, wanien, brodzikow, mis ustejpowyeh, z sedesem
i sphiczk%
zlewozmywakow i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworow ezerpalnych oraz innych
urzadzen techniczno-sanitarnych, w ktore lokal jest wyposazony, iacznie z ich wymiana^
10/ wymiana wstawek bezpiecznikowych Bi, naprawa lub wymiana osprzetu elektrycznego,
11/ wymiana zuzytych /uszkodzonych/ kratek wentylacyjnych,
12/ wymiana rury spalinowej /odprowadzenie spalin z gazowego grzejnika wody/,
§16
W razie zaniedbania przez uzytkownika czynnosci okreslonych w § 15 Spoldziehiia po
bezskutecznym wezwaniu, ma prawo dokonac niezb^dne prace na koszt uzytkownika.
§17
1. Uzytkownik lokalu przeprowadzajacy prace remontowe lub modernizacyjne powodujace
zakioeenia w runkcjonowaniu urzadzen i instalacji w budynku - obowiazany jest o ich terminie
uprzedzic sasiadow osobiscie lub pisemnie oraz administracjf osiedla.
2. Gruz i inne pozostaiosci po robotach modernizacyjnych uzytkownik obowiazany jest wywiezc
na wlasny koszt na wysypisko smieci.
3. Prace modernizacyjne i remontowe nalezy wykonac w terminie okreslonym w pisemnej
zgodzie na wykonanie tych prac zgodnie z ,,Regulaminem porzadku domowego i wspoizycia
mieszkancow MSM".
4. Spoidziehiia nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstale w wyniku awarii i urzqdzen
ponadnormatywnego wyposazenia lokalu wykonanego przez uzytkownika.

IV. OBOWIAZKI SPOLDZ1ELNI I UZYTKOWNIKOW LOKALI
UZYTKOWYCH. GARAZY I MIEJSC POSTOJOWYCH.
§18
1. Uzytkownik lokalu uzytkowego, ktory nie wnosi odpisu na remonty wszystkie prace
remontowe i konserwaeyjne wykonuje na wiasny koszt.
2. W przypadku niewykonania remontow i biezacej konserwacji powodujaeych zagrozenie dla
stanu technicznego lokalu, Spoidzielnia moze wykonac remont a kosztami obciazy
uzytkownika.
§19
W zakresie napraw wewnatrz lokali uzytkowych, garazy i miejsc postojowyeh stosuje si?
odpowiednie postanowienia niniejszego regulaminu.
l.Do obowia^kow uzytkownikowj.w. nalezy:
I/ wyposazenie lokalu na wiasny koszt:
a/ niezb?dny sprz?t p.poz,
b/ licznik energii elektrycznej,
c/ wodomierze,
d/ gazomierz,
e/ podzielniki kosztow ciepia lub cieplomierze,
II przestrzeganie ezystosei i porzadku w pomieszczeniach wspolnych (korytarze, klatki
schodowe, ciaji komunikacyjne itp.),
3/ usuwanie nieczystosci z lokalu oraz utrzymanie porzadku w lokalu i jego najblizszym
otoczeniu,
4/ prowadzenie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w lokalu,
5/ w okresie zimowym usuwanie sniegu i lodu z chodnikow oraz stosowanie srodkow
usuwania gololedzi,
6/ peinego pokrycia szkod powstaiych z winy uzytkownika zarowno w lokalu jak i
pomieszczeniach wspolnych.
2. Uzytkownik lokalu uzytkowego jest zobowiazany dbac o nalezyt^ konserwacj? zajmowanego
lokalu i innych przydzielonych mu pomieszczen oraz dokonywac na wiasny koszt napraw
zwiazanych z utrzymaniem wlasciwego stanu technicznego lokalu, a w szczegolnosci:
- naprawf i konserwacjf instalacji wod-kan;
- napraw? i konserwacj? podlog, drzwi i okien;
- napraw? i konserwacj? urzqdzen gazowniczych i elektrycznych;
napraw? i konserwacj? elewacji, drzwi, dachu.
3. W przypadku niewykonywania remontow i biezacej konserwacji powodujacych zagrozenie
dla stanu technicznego lokalu uzytkowego Spoldzielnia moze wykonac remont a kosztami
obciazy uzytkownika.
V. POSTANOWIENIA KONCOWE
§20
Uzytkownik zwalniajacy lokal wyposazony w urz^dzenia pomiarowe wskazuj^ce ilosc zuzytego
ciepia i wody /zuzytych GJ na ogrzewanie lokalu na podstawie indywiduahiego licznika
zuzycia ciepia oraz m3 centralnej cieplej wody i zimnej wody na postawie wskazan wodomierza
lokalu/ jest zobowiazany do sporzqdzenia protokohi przy udziale pracownika Administracji
Osiedla oraz uzytkownik zasiedlaj^cego lokal. W sporz^dzonym protokole powinna bye podana
informacja na temat ilosci GJ , m3 ciepiej wody i m3 zimnej wody ustalona na dzien zwohiienia
lokalu. Protokol powinien podpisany przez:
a. zwamiaj^cego lokal,
b. zasiedlajacego lokal,
c. pracownika Administracji Osiedla
i stanowi dokument umozliwiaj^cy rozliczenie kosztow ciepia i wody z uzytkownikiem
zwamiaj^cym
lokal oraz ustalenia stanu wyjsciowego do rozliczen z uzytkownikiem
zasiedlajqicym.

§21
1. Uzytkownik zwalniajacy lokal opomiarowany w podzielniki kosztow ciepla uiszcza oplat? za
centralne ogrzewanie za okres uzytkownika lokalu tj. do dnia przekazania lokalu, w kwocie
ustalonej na podstawie dokonanego rozliezenia za okres poprzedni. Zasady rozliezen
unonnowane s^ w ,,Regulaminie ustalania i rozliczania kosztow gospodarki oraz oplat za
uzytkowanie lokali w MSM".
2. Uzytkownik zasiedlajacy lokal opomiarowany w podzielniki kosztow ciepia wnosi opiaty za
centralne ogrzewanie od dnia przejecia lokalu w postaci oplaty miesiecznej na podstawie
dokonanego rozliezenia za okres rozliezenia za 12 miesiecy z ewentualnoscia^ wystapienia
doplat lub nadplat.
§22
1.Uzytkownik zwalniajacy lokal nieopomiarowany uiszcza oplaty za okres uzytkowania lokalu.
Po zwolnieniu lokalu nie ponosi dodatkowych kosztow wynikaj^cych z rozliezenia rocznego
c.o., c.c.w., i zimnej wody.
2.Uzytkownik zasiedlaj^cy lokal nieopomiarowny wnosi opiaty ryczaitowe od dnia przejecia
lokalu.
§23
1.Z dniem 31.07.2006r uchyla sie regulamin uzywania lokali, obowiazkow w zakresie napraw
wewn^trz lokali, przekazywanie i zwalnianie lokali, rozlicze6 z czionkami zwalniaj^cymi lokale
zdnia22.09.2003r/prot 12/2003/.
2.Niniejszy regulamin zostal uchwalony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 31.07.2006r
/protokol nr 8/2006 / i obowiazuje z dniem uchwalenia,
3. Tekst jednolity zawiera zmiany uchwalone przez Rad? Nadzorcz^ Mtodziezowej Spoldzielni
Mieszkaniowej w Toruniu w dniu 25.05.2015r (protokol nr 5/2015).

dzorcza

