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Regulamin

o zasadach u¿ywania lokali,zasadach porz¹dku domowego

i wspó³¿ycia mieszkañców oraz'zasadach pokrywania kosztów ekslpoatacji

i remontów w domach Spó³dzielniMieszkaniowej "Szare Domy"

I. Przepisy ogólne

§1

1. Przepisyreg~laminu maj¹ zastosowanie do cz³onków Spó³dzielni,osób wspólnie z nimi zamieszka³ych

lub podnajmuj¹cych czêœælub ca³y lokal (domowników i podnajemców), osób zajmuj¹cych lokale na

f podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu (najemców kwaterunkowych) oraz osób fizycznych

U i prawnych zajmuj¹cych lokal7 mieszkalne lub u¿ytkowe, zwanych dalej mieszkañcami.

2. Umowy najmu lokalimieszkalnych lub u¿ytkowychoraz gara¿y i miejsc postojowych zawierane przez

Spó³dzielniêz osobami fizycznymii prawnymi mog¹ odmiennie regulowaæzasady ich u¿ywania

z zachowaniem postanowieñ Statutu'Spó³dzielni.

§2

Mieszkañcy zobowi¹zani s¹ do przestrzegania przepisów ustawy "Prawo Spó³dzielcze", Statutu

Spó³dzielni, regulaminów i uchwa³ organów Spó³dzielni,przepisów p/po¿arowych, sanitarnych" zasad

kultury i dobrych obyczajów, dba'nia o dobro i maj¹tek Spó³dzielnijako w³asnoœcijej czhnków,

o estetyczny wygl¹d osiedla oraz o utrzymanie budynków, lokali i wszelkich urz¹dzeñ w nale¿ytym stanie

technicznymi u¿ytkowymj~kozespo³uzabytkowego. ,

§3

la szkody w maj¹tku Spó³dzielni wyrz¹dzone przez dzieci odpowiadaj¹ ich rodzice i opiekunowie, , przez

zwierzêta- ichw³aœcicielelubopiekunowie,a przezosobyodwiedzaj¹ce mieszkañców(domowników)-

ci mie.zkañcy.

11.Zasady u¿ywania lokali i przeprowadzania ich remontów

zgodnie z paragrafem 15 Statutu Spó³dzielniz 17.12.2001 r.

§4

-;?.'

-..1: Bez zgody Spó³dzielni niedozwolone s¹ przebudowy lokalinaruszaj¹ce strukturê budynku, usuwanie

drzwi zewnêtrznych, okien itp., jak równie¿ przeróbki instalacjic.o. polegaj¹ce na zmianie liczby i

usytowania i typu grzejników lub dodawaniu ¿eberek. Niedozwolone s¹ równie¿ zabudowy loggi i

tarasów oraz zmiany materia³ów i kolorystykietewacji wokó³ lokali, oraz montowanie zewnêtrznych an,ten
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I radiowo-telewizyjnychbez zgodySpó³dzielni.

2. Cz³onek Spó³dzielni '!1usiuzyskaæzgodê Zarz¹du Spó³dzielni na planowan¹ przebudowê przedk³adaj¹c

pe³n¹ dokumentacjê przewidywanych zmian, a w szczególnoœcizmian konstrukcyjnych, instalacyjnych

i wyburzeñ. Zarz¹d mo¿e za¿¹daæ opini nadzoru budowlanego i zaleciæzatwierdzenie projektu przez

w³aœciwyWydzia³,UrZêdu Dzielnicy Warszawa Mokotów.

3. W przypadku rozpoczêcia przeróbki bez zezwolenia, Spó³dzielnia mo¿e nakazaæcz³onkowi

przywrócenie lokalu do stanu pierwotnego, a w razie odmowy - wykonanie na jego koszt, je¿eli wed³ug

opinii nadzoru budowlanego przeróbka narusza przepisy prawa budowlanego lub ustawy o ochronie

dóbr kultury.

4. Remont lokalu nie mo¿e trwaæd³u¿ej ni¿ 6 miesiêcy.
(

§5
1..,/\
~:

-
Prowadz¹cy remont lokalu zobowi¹zany jest do:

1) uzgodnienia ze Spó³dzielni¹ miejsca dowo¿enia i sk³adowania materia³ów budowlanych (piasku i innych)

oraz sk³adowania i wywozu gruzu poremontowego;

2) uzgodnienia ze Spó³dzielni¹ u¿ycia cie¿kiego sprzêtu budowlanego jak betoniarki czy m³oty udarowe

du¿ej mocy; _
3) bie¿¹cego utrzymywania czystoœciklatkischodowej i otoczenia budynku;

4) ka¿dorazowego uzgodnienia ze Spó³dzielni¹ wy³¹czenia energii elektrycznej, dop³ywu wody

i gazu oraz zawiadomienia o tym zainteresowanych s¹siadów;

5) niewykonywania uci¹¿liwych dla s¹siadów prac remontowych po godz.18.00 do 9.00 rano oraz w dni

--

-.

( .,.,

œwi¹teczne;

li)@informowania Spó³dzielni i s¹siadów o zaistnia³ychw czasie remontu uszkodzeniach w lokalach s¹siadów

lub Spó³dzielni,oraz usuniêcia takich uszkodzeñ na w³asny koszt;

7) pracownicy wykonuj¹cy remonty powinni posiadaæidentyfikatorywydane przez Zarz¹d Spó³dzielni.

§6
/1

1. Do obowi¹zków Spó³dzielni w zakresie napraw, remontów i przegl¹dów wewn¹trz lokali, których

kosztyobci¹¿aj¹ Spó³dzielniê, zalicza siê:

.- . 1) remonty instalacjielektrycznej (do liczników),pionów wodoci¹gowych zimnej i ciep³ej wody (bez

odga³êzieñ do urz¹dzeñ odbiorczych) oraz remonty pionów kanalizacyjnych (bez odga³êzieñ do urz¹dzeñ

odbiorczych). Kosztyremontów rur centralnej ciep³ej wody pokrywane s¹ w ca³oœciz opiat wnoszonych

na ten cel przez u¿ytkowników centralnej ciep³ej wody;

2) remontyg³ównegoprzewodugazowegodo zaworówprzedodbiornikami;
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/" 3) r~mont ca³ej instalacji centralnego ogrzewania;

4) remonty przewodów wentylacyjnych i kominowych;

5) remonty loggi i tarasów wraz z rurami odp³ywowymi;

6) remonty polegaj¹ce na usuniêciu szkód budowlanych powsta³ych wewn¹trz lokali z winy Spó³dzielni na

skutek niewykonania nieodzownych konserwacji lub innych prac, wzglêdnie wadliwego ich wykonania.

','.'!

(

.
Spó³dzielnia mo¿e dokonaætakiego remontu we w³asnym zakresie przywracaj¹c lokal do stanu

wyposa¿enia (wykoñczenia) podstawowego (standardowego), lub zwróciæcz³onkowi Spó³dzielni koszty

remontu do wysokoœciuzgodnionej z nim uprzednio górnej granicy roszczeñz tego tytu³u;

7) okresow¹ (zgodnie z przepisami budowlanymi) kontrolê szczelnoœciinstalacji gazowej oraz urz¹dzeñ

gazowych;

. 8) okresow¹kontrolê(zgodniez przepisamibudowlanymi)dro¿noœciprzewodówwentylacyjnych

10 i spalinowych, zw³aszczaw kuchniach i ³azienkachwyposa¿onych w urz¹dzenia gazowe.

2. Termin planowanego przez Spó³dzielniê remontu winien byæuzgodniony z mieszkañcami z

odpowiednim wyprzedzeniem.

§7

1. Naprawy wewn¹trz lokali nie zaliczone do zakresu obowi¹zków Spó³dzielni nale¿¹ do obowi¹zków

cz³onka Spó³dzielni(uiytkownika lokalu), w szczególnoœcinaprawy urz¹dzeñ techniczno-sanitarnych a¿do

pionów zbiorczych, w tym niezw³oczne usuwanie niedro¿noœci,a tak¿e naprawy wewnêtrznej instalacji

elektrycznej i gazowej.

2. Naprawy i remonty wewn¹trz lokali nie nale¿¹ce do obowi¹zków Spó³dzielni obci¹¿aj¹ mieszkañców

zajmuj¹cych te lokale.

3. W szczególnoœcido obowi¹zków cz³onków w zakresie u¿ywania i remontów lokali nale¿y

wykonywanie na w³asny koszt nastêpuj¹cych prac:

1) malowanie sufitów i œcian;

2) malowanie olejne lub inne zabezpieczaj¹ce drzwi i okna wewn¹trz i - wy³¹cznie kolorem bia³ym -
. 4

Z zewn¹trz, z wyj¹tkiem powierzchni zewnêtrznych drzwi wejœciowychdo lokalu, oraz malowanie~'"

grzejników, okien, rur i innych urz¹dzeñ malowanych olejno dla zabezpieczenia przed korozj¹;

)) remonty i wymiana urz¹dzeñ techniczno-sanitarnych (wanna z bateri¹ i prysznicem, umywalka

O'

"

z zaworami, zlewozmywaki, piec k¹pielowy gazowy lub elektryczny, rezerwuar w ubikacji, miska

klozetowa itp.), w szczególnoœciciekn¹cych kranów i sp³uczek klozetowych;

4) naprawy i wymiana posadzek (pod³óg), d~wi, okien i mebli wbudowanych;

5) naprawy lub wymiany okuæ,zamków, zawiasów itp.;
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./"~~ . , 6) naprawy lub wymiany innych urz¹dzeñ gazowych lokalu wraz z licznikiem, nie obci¹¿aj¹ce Spó³dzielni

(§6 ust. 1, pkt.2), dokonywane przez uprawnionych fachowców;

7) naprawy i wymiany instalacji elektrycznej lokalu wraz z licznikiem energii elektrycznej,

zabezpieczeniami wewn¹trz lokalu, przewodami i osprzêtem, dokonywane przez uprawnionych

fachowców;

8) wymiany rur ~dprowadzaj¹cych spaliny z ³azienkowych piecyków gazowych i term kuchennych;

9) usuwanie œnieguz loggi i tarasów, oczyszczanieprzewodów odp³ywowych (rurek) na nich oraz -

utrzymywanie tam porz¹dku;

10) utrzymywanie skrzynek i doniczekz kwiatami na loggiach i tarasachw sposóbzapewniaj¹cy

bezpieczeñstwo mieszkañców i innych osób i nie niszcz¹cy elewacji.

11) utrzymywanie w nale¿ytym porz¹dku ogródków przy ma³ych domkach (ul. Fa³atai Akacjowa);

Q 12) konserwacja i WYmianainstalacji domofonowych wykonanych z inicjatywyina kosztmieszkañców

danej klatki schodowej.

§8

1. W przypadkach powa¿nych zagro¿eñ ¿ycia mieszkañców lub mienia nale¿y nTezw³ocznie zawiadomiæ

przedstawicieli organów Spó³dzielni,dozorcê,policjê,stra¿po¿arn¹ itp.;

2. Cz³onkowie Spó³C1Zielnizobowi¹zani s¹ do:

1) udostêpnienia upowa¿nionym przedstawicielom Spó³dzielni lokalu i piwnicy- po uprzednim

uzgodnieniu termiJ"J - w celu dokonania:

- przegl¹du stanu technicznego lokalu i innych pomieszczeñ oraz urz¹dzeñ celem ustalenia zakresu

(. niezbêdnych napraw (wymiany);

'Uj _niezbêdnych prac remontowych obci¹¿aj¹cych Spó³dzielniê;

- ustalenia, czy lok;;lI jest u¿ywanyzgodnie z przeznaczeniem.

W przypadkach uporczywego utrudniania dostêpu do lokalu w celu dokonania przegl¹du, stosowne

decyzje podejmuje Zarz¹d. Spó³dzielni.

2) zawiadomienia Spó³dzielni ozamiarze okratowania okien, loggi lub tarasu i uzyskania zgody Zar:t;¹du na

okreœlonysposób okratowania, a tak¿e na zainstalowanie reklamy i szyldu na budynku oraz anteny na

.dachu budynku Spó³dzielni;-

3) uzyskania pisemnej zgody Spóldzielni na zmianê przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na u¿ytkowy lub

odwrotnie, oraz na prowadzenie w lokalu okreœlonejdzia³alnoœcigospodarczej;

4) niezw³ocznego zawiadomienia Spó³dzielni o zawarciu umowy podnajmu lub oddaniu

w bezp³atne u¿ytkowanie lokalu lub czêœcilokalu. Zawiadomienie powinno zawieraæinformacjê
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o liczbie i dane personalne podnajemców (domowników), rodzaju dzia³alno§cizarobkowej prowadzonej" .;'~/Ê:;~~~
~:r.

w podnajmowanym lokalu, ze wskazaniem nazwy firmy, danych o jej zarejestrowaniu oraz o osobach

prowadz¹cych firmê;

5) usuwania wszelkich szkód wyrz¹dzonych z winy cz³onka, domownika lub innego u¿ytkownika lokalu

w urz¹dzeniach,. których konserwacja, naprawa lub wymiana obci¹¿a Spó³dzielniê lub powoduje szkodê

wspó³lokatorów;

6) niezw³ocznego informowania administracji Spó³dzielni o wszelkich awariach w dzia³aniu jej urz¹dzeñ.

.,

...

§9
;"

1. Przepisy regulaminu dotycz¹ce u¿ywania lokali stosujesiê odpowiednio do piwnic, których zajmowanie

(u¿ywanie) jest zwi¹zane z prawem do danego lokalu.( ;:-. ....

2. Z prawem do lokalu mieszkalnegozwi¹zane jest prawo do zajmowania piwnicy (piwnic)

~ o ³¹cznej powierzchni odpowiadaj¹cej §redniej powierzchni wiêkszoœcipiwnic w danej klatce schodowej,

chyba ¿e cz³onek Spó³dzielni udowodni (udokumentuje) swoje prawo do zajmowania wiêkszej

powierzchni lub liczby piwnic. Od istotnej nadwy¿ki powierzchni nale¿ysiê odrêbna op³ata, której

wysokoœæokreœlaZarz¹d Spó³dzielni.

3) Zasady okreœlone.Jv.ust. 1 i 2 nie dotycz¹ u¿ytkowników lokali powsta³ych w wyniku nadbudowy

w budynkach po³o¿onych przy ul. £owickiej 51/53, którym prawo do piwnicy nie przys³uguje:

4) U¿ytkownik lokalu polo¿rmego na parterze domów przy ul. Fa³ata7,9,11 i 13 oraz

ul. Akacjowej 2,4,6 i 8 zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do piwnicy u¿ytkownikowi

mieszkaj¹cemu ponad nim w lokalu po³o¿onym na pierwszym piêtrze. .r

III. Zasady porzadku domowego i wspó³¿ycia mieszkañców
u

§10

1. Zakazuje siê wszelkich form zak³ócania porz¹dku i spokoju mieszkañców, oraz niezgodnego

z przeznaczeniem korzystania z wszelkich urz¹dzeñ Spó³dzielni. W szczególnoœci mieszkañcy Spó³dzielni
.f.'

winni stosowaæsiê do zasad.okreœlonychw niniejszym paragrafie.

1) œmiecii inne odpady nale¿ywyrzucaætylko do pojemników opró¿nianych przez zak³ad oczyszczania,

przy czym zaleca siê segregowanieodpadów. Zakazuje siê zaœmiecaniapodwórek, klatek schodowych,

- - piwnic, ogródków przydomowych oraz innych miejsc na terenie Spó³dzielni. Usuwaj¹cy z mieszkañ lub

piwnic du¿e przedmioty jak: meble, lodówki, kuchenki, gruz poremontowy, itp., zobowi¹zani s¹ wywieŸæ

je z terenu Spó³dzielni n<lw³asny koszt z wyj¹tkiem przypadku, gdy Spó³dzielnia og³ositemin wywozu

takich przedmiotów na jej kU:7t;

2) drzewa, krzewy ozdobne, kwielniki i trawniki oraz dzikie wino na §cianach domów podlegaj¹ ochronie.
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Ich przycinanie i pielêgnacjanale¿¹ do obowi¹zków Spó³dzielni. Zabrania siê wchodzenia na trawniki

i kwietniki oraz ich nis~czeniaw inny sposób;

3) dzieci w wieku przedszkolnym powinny przebywaæna podwórkach lub inynch terenach Spó³dzielni

pod nadzorem osób doros³ych;

4) rodzice dzieci.w wieku szkolnym powinni czuwaænad w³aœciwymich zachowaniem na podwórku

podczasgier, zabaw i jazdy na rowerach i wrotkach oraz przypominaæo zakazie malowania i pisania na

œcianachdomów i klatek schodowych. Gra w pi³kê jest dozwolona do godz. 19.

5) najemcy gara¿yi miejsc postojowych obowi¹zani s¹ ka¿dorazowozamykaæbramy na klucz.

\I W uzasadnio~ych przypadkach administracja Spó³dzielni lub dozorca wydaje na czasokreœlonyklucz od

bramy czuwaj¹c nad tym, czy w konkretnej sytuacji wjazd jest konieczny;
(~.

, 6) wszystkie psy nale¿ywyprowadzaæna smyczy, natomiast psyagresywne dodatkowo

tO w kagañcach.Zakazuje siê pozostawiania ich odchodów na chodnikach, wokó³ piaskownic, placów zabaw

- ----

i innych miejsc uczêszczanychprzez mieszkañców, jak równie¿ trzymania uci¹¿liwych dla s¹siadów psów

w mieszkaniach, loggiachoraz na tarasach;

7) koty mog¹ byædokarmiane tylko w miejscach oznaczonych przez administracjê. Otwory w okienkach

piwnicznych dla kotów nie mog¹ przekraczaæw okresie zimy œrednicyniezbêdnej dla przejœciadoros³ego

kota;

8) g³oœnenastawianietelewizorów,odbiorników radiowych,wzmacniaczyitp. urz¹dzeñ

elektroakustycznych, jest nie~ozwolone przez ca³¹ dobê;

9) urz¹dzanie imprez i innych zabaw po³¹czonych ze zbyt g³oœnymgraniem, œpiewamii tañcami ze

wzglêdu na ich uci¹¿liwoœædla pozosta³ych mieszkañców Spó³dzielni jest niedozwolone;

10) w okresie dzia³ania centralnego ogrzewania nale¿yzamykaæza sob¹ drzwi wejœciowedo klatki

schodowej i okienka piwniczne;

'"

11) drzwi wejœcioweklatek schodowych z domofonami nale¿yzamykaæstale bez wzglêdu na porê roku;

12) zaleca siê nie wywieszaæbielizny na zewn¹trz lokalu.

2. Zakazuje siê:

1) parkowania i mycia samochodów wewn¹trz podwórka;

- 2) przechowywania w piwnicach, loggiach, na tarasach i w innych pomieszczeniach materia³ów

³atwopalnych, wybuchowych, truj¹cych i innych niebezpiecznych dla mieszkañców;

3) utrudniania dostêpu do urz¹dzeñ elektrycznych, ciep³owniczych, gazowych itp.;

4) prowadzenia w piwnicach d³ugotrwa³ych robót;

5) samowolnego usuwania ze œcial; "jkiego wina, wycinania drzew i krzewów bez zgody Spó³dzielni.
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IV. Zasad ania kosztów eks ó³dzielni

§ 11

1. Cz³onkowie i inni u¿ytkownicy lokaliwnosz¹ do kasySpó³dzielnico miesi¹c op³aty na pokrycie kosztów:

1) dostawy energii cieplnej na centralne ogrzewanie;

2) dostawy energii cieplnej na ogrzewanie centralnej ciep³ej wody u¿ytkowej;

3) remontów ogólnych (dachów, instalacjicentralnego ogrzewania, instalacjiwodoci¹gowej zimnej wody,

instalacjikanalizacyjnej, elewacji, loggi,rynien, rur spustowych, instalacjigazowych i elektrycznych);

4) remontów instalacjicentralnej ciep³ej wody;

. S),utrzymania administracji,.~p;z:9rcó:ñ'iko~serwatora (p³i³ca brutto. + ZUS);., ,1.. . . ..,.,.,.";:,, ;',"
'"'.: " "::":.:~A.~:--,~tr~':", ,"": .' "', . : . .. .

t', 6). dostawy zimnej wody u¿ytk.~weji odprowadzenia œcieków;

.' Q 7)wywozuœmieci; .' ('.':I;{::.2~d!;>}nil;.;V~;:<.;~'>'{':' '(' "!;"h' " ' ,.'-, -c'.'.'" ",.,

8) energii elektrycznej na cele ogólne (zasilaniepomp c.o. i pomp odwadniaj¹cych, oœwietleniaklatek

- --

schodowych, piwnic i~~dw?rek);

9) przegl¹dów i remontÓw instalacjigazowych;

1O)przegl¹dów przewodów, wentylacyjnych i kominowych;

11) utrzymania ziel~

12) us³ug materialnych (ekspertyzy, naprawy maszyn i urz¹dzeñ); ,

13) us³ug niematerialnych (podatki, ubezpieczenia, op³aty skarbowe);

14) us³ugtelekomunikacyjnych biura Spó³dzielni;

15) odpisów na fundusz nagród, socjalny i mieszkaniowy;

16) innych wydatków zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹Spó³dzielni.

2. Kosztywymienione w ust. 1 pkt 2 i 4 obci¹¿aj¹ jedynie mieszkañców przy ul. £owickiej 51/53, Fa³ata 2/4

'i

. ~. jt .
", ). .,.= ~, .

oraz Narbutta 82/84.

3. Cz³onkowie Spó³dzielni s¹ zobowi¹zani do ka¿dorazowego informowania Spó³dzielni o zmainie liq:by

osóbzamieszkuj¹cych w lokalu.
./l

4. Sposób i termin wnoszenia op³at, o których mowa W.ust. 1 oraz skutki nieterminowego ich wnoszenia

reguluje Statut Spó³dzielni (§17).

-
§12

1. Op³aty za centralne ogrzewanie s¹ pobierane w wysokoœcizapewniaj¹cej pe³ne pokrycie nale¿noœcidla

dostawcy. (Op³ata ta ustalana jest w z³otych na 1 m2 powierzchni mieszkalnej - z³/m2/m-c). Administracja

Spó³dzielni informuje cz³onków i u¿ytkownikÓwo ka¿dorazowej zmianie wysokoœciop³at oraz o wysokoœci

opiatyprzypadaj¹cej na dany lokal w terminie okreœlonymw,Statucie (§17 pkt. 5). Opiaty za c.o. uiszczane
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s¹ miesiêcznie w ci¹gu ca³egoroku.

2. W przypadku gdy ~umaop³at na centralne ogrzewanie i pobór wody wniesionych do kasy Spó³dzielni

jest wiêksza ni¿ koszty ogrzewania i zu¿ycie wody, cz³onkom i u¿ytkownikom mo¿e byæudzielona

bonifikata.

3. W przypadkl,l, gdy koszty ogrzewania i zu¿ycia wody bêd¹ wy¿szeni¿ suma op³at wniesionych przez

cz³onków i u¿ytkowników na te cele (np. z powodu bardzo ostrej i d³ugotrwa³ej zimy), Spó³dziel.niaustali

wysokoœædop³aty, któr¹ nale¿ywnieœædo kasySpó³dzielni.

§13
.'

Op³aty za ogrzewanie centralnej ciep³ej wody (dotyczy jedynie budynków Fa³ata2/4, £owicka 51/53,

Narbutta 82/84) s¹ pobierane w wysokoœcizapewniaj¹cej pokrycie kosztów dostawcy.

(" Q Gdy suma opiat wniesionych do kasy Spó³dzielni na c.w. przewy¿sza kwoty pobrane przez SPECna ten
cel, cz³onkom i u¿ytkownikom mo¿e byæudzielona bonifikata.

§14
. .,..

.,;

Op³aty za remonty instalacji centralnej wody (dotyczy domów Fa³ata2/4, £owicka 51/53, Narbutta 82/84)

s¹ wnoszone przez jej u¿ytkowników w proporcji do zajmowanej powierzchni mieszkaniowej w

wysokoœciodpowi~~niej do potrzeb u¿ytkowych. Podstaw¹ do obliczania tych op³at powinno byæ

prowadzone przez ksiêgowoœæodrêbne konto, na którym notowane s¹ wszystkiewydatki z.tym zwi¹zane

(koszty remontów c.c.w., zu¿ytych materia³ów i urz¹dzeñ oraz robocizny). Kosztytych remontów nie

obci¹¿aj¹ lokali bez centralnej ciep³ej wody.

...

....;~:

(,'

Q

§15

1. Op³aty za dostawê wody i odprowadzenie œciekówwnoszone przez cz³onków musz¹ pokrywaæ

wysokoœækwot na fakturach za tê dostawê wystawianych na podstawie odczytów wodomierzy przez

Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji.

2. Administracja Spó³dzielni zobowi¹zana jest do dokonywania okresowych odczytów wodomierzy. -

i rejestrowania zu¿ycia wódy.

a) w budynkach Fa/ata2/4, £owicka 51/53 i Narbutta 82/84 oraz odrêbnie

b) w budynkach Rakowiecka 59/59A, Fa³ata7,9,11,13,15 oraz Akacjowa 2,4,6,8,10

-' . i na tej podstawie okreœla³¹czne zu¿ycie wody, jak równie¿ œrednieop³aty miesiêczne. Rozliczenia nale¿y

wykonywaæbior¹c pod uwagê ³¹czn¹ liczbê osób zamieszka³ychw lokalach budynków wymienionych

w punkcie a) oraz odrêbnie w punkcie b) i zu¿ycie wody w tych 2 grupach budynków.

3. W przypadku zainstalowania licznika pomiaru zu¿yciawody, op³aty bêd¹ wnoszone wed³ug wskazañ

licznika.
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V. Skutki naruszania przepisów regulaminu

§16

1. Uporczywe naruszanie regulaminu mo¿e byæpodstaw¹ wykluczenia cz³onka ze Spó³dzielni. Zasady i

tryb wykluczenia cz³onka ze Spó³dzielniiz powodów, o których mowa w tym ustêpie, okreœlaStatut (§23).

2. Za dzia³ania,lub zaniechania domowników i podnajemców (§1 ust. 1) naruszaj¹ce przepisy regulaminu

odpowiada cz³onek Spó³dzielni.

3, Za szkodliwe dzia³ania lub zaniechania naprawy przez najemców kwaterunkowych (§1 ust. 1)

naruszaj¹ce przepisy regulaminu odpowiadaj¹ najemcy, tak jak cz³onkowie Spó³dzielni, z odpowiednim

zastosowaniem przepisów ustawy, o której mowa w § 11 ust. 2

4. Za dzia³ania lub zaniechania najemców (§1 ust.1) naruszaj¹ce przepisy regulaminu odpowiadaj¹ najemcy

na zasadach i w trybie okreœlonymw zawartych z nimi umowach najmu lokalu.

5. Decyzje w sprawach naruszenia regulaminu wydaje Zarz¹d.

6. Sprawê dotycz¹c¹ okreœlonegosporu pomiêdzy mieszkañcami lub pomiêdzy nimi a Spó³dzielni¹, Zarz¹d

mo¿e przekazaædo w³aœciwejK~misjiR~dyNadzorczej w celu pojednania stron sporu.

7. W wypadku braku pojednania odpowiedni¹ decyzjê podejmuje Zarz¹d.

8. Odwo³anie od_<!ecyzjiZarz¹du rozpatruje Rada Nadzorcza.

Zgodnie ze §43 pkt. 4 Statutu z 17.12.2001 r. regulamin zostaje uchwalony przez Radê N~dzorcz¹.

".

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2003 r.

.,.
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