REGULAMI N
INDYWIDUALNEGO KORZYSTANI A Z P OMIESZCZEŃ OGÓ LNEGO
UŻYTKU I INNYCH CZĘŚCI WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI
W KARPACKI EJ SP ÓŁDZI ELNI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU - BIAŁEJ

PODSTAWA PRAWNA

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:
1. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 845),
2. ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1285),
3. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 716),
4. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025),
5. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn.
zm.)
6. Statut Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.

I. CZĘŚĆ PIERWSZA - POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Regulamin określa zasady indywidualnego (na wyłączność) korzystania przez
użytkowników lokali z pomieszczeń ogólnego użytku i części wspólnych nieruchomości,
a także warunki i zasady dokonywania zabudowy części wspólnych nieruchomości,
w tym przejść korytarzowych i galerii o charakterze niemieszkalnym oraz korytarzy
piwnicznych.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
2.1. Spółdzielni – należy przez to rozumieć Karpacką Spółdzielnię Mieszkaniową
w Bielsku-Białej
2.2. Użytkowniku lokalu (lub/i Użytkowniku) – należy przez to rozumieć:
a. właściciela (współwłaścicieli) lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot
prawa odrębnej własności, bez względu na to czy jest lub też nie, członkiem
Spółdzielni,
b. osobę (osoby), której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego,
c. osobę (osoby), której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
mieszkalnego,
2.3. Mieszkańcu lokalu (lub/i Mieszkańcu) – należy przez to rozumieć:
a. osoby wymienione w pkt 2.2.,
b. każdą inną osobę, która swe prawa do zamieszkiwania wywodzi od
Użytkowników lokali – w szczególności Mieszkańcami są członkowie rodzin
i inne osoby bliskie zamieszkałe wspólnie z Użytkownikami lokali oraz osoby
używające lokal na podstawie umowy zawartej z Użytkownikami lokali,
2.4. Najemcy – należy przez to rozumieć użytkownika lokalu (użytkowników lokalu),
posiadającego zawartą ze Spółdzielnią umowę najmu pomieszczenia ogólnego użytku
lub innej części nieruchomości wspólnej na warunkach określonych Regulaminem,

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Nieruchomości- należy przez to rozumieć nieruchomość stanowiącą budynek wraz
z gruntem przynależnym do tego budynku,
Części (lub/i powierzchni) wspólnej nieruchomości– należy przez to rozumieć te
części nieruchomości, które nie służą do wyłącznego użytku poszczególnych
właścicieli lokali, lecz stanowią współwłasność wszystkich właścicieli lokali w danej
nieruchomości,
Pomieszczeniu ogólnego użytku – należy przez to rozumieć pomieszczenia
znajdujące się w części wspólnej nieruchomości przeznaczone co do zasady do
ogólnego korzystania przez Mieszkańców lokali w danej nieruchomości,
Współwłaścicielu – należy przez to rozumieć Spółdzielnię oraz właścicieli
lokali, stanowiących przedmiot prawa odrębnej własności, bez względu na to czy są
lub też nie, członkami Spółdzielni,
Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin indywidualnego
korzystania z pomieszczeń ogólnego użytku i innych części wspólnych
nieruchomości.
§ 2.

1. Mieszkaniec ma prawo korzystania z części (powierzchni) wspólnych nieruchomości oraz
pomieszczeń ogólnego użytku na zasadach określonych Regulaminem i w takim zakresie,
w jakim nie narusza to praw innych Mieszkańców.
2. Pomieszczeniami ogólnego użytku są:
2.1. Pomieszczenia gospodarcze stanowiące komórki pozsypowe;
2.2. Dodatkowe pomieszczenia piwniczne;
2.3. Pomieszczenia suszarni, wózkowni, rowerowni, pralni itp.;
2.4. Inne pomieszczenia gospodarcze.
§ 3.
1. Użytkowanie na wyłączność jakiegokolwiek pomieszczenia ogólnego użytku lub
pomieszczenia wydzielonego z części wspólnej nieruchomości przez jedną lub więcej
osób, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, może nastąpić wyłącznie odpłatnie, na
podstawie umowy najmu zawartej pomiędzy Najemcą (Najemcami) będącym
Użytkownikiem (Użytkownikami) lokalu, a Spółdzielnią i na zasadach określonych
w tej umowie.
2. Regulacji określonej w ust. 1 nie stosuje się do wydzielonych komórek piwnicznych,
z których bezpłatnie mogą korzystać wyłącznie Mieszkańcy lokalu mieszkalnego, do
którego dana komórka jest przyporządkowana. Korzystanie bezpłatne dotyczy jednej
komórki piwnicznej przyporządkowanej do każdego z lokalu znajdującego się w zasobach
Spółdzielni. Korzystanie z dodatkowego pomieszczenia piwnicznego podlega zasadom
określonym w ust. 1.
3. Pomieszczenia ogólnego użytku lub pomieszczenia wydzielone z powierzchni wspólnej
mogą być wykorzystywane do przechowywania w nich innych rzeczy niż te, o których
mowa w § 9 Regulaminu lub określonych w umowie najmu obowiązującej w chwili
wejścia w życie Regulaminu, wyłącznie po wcześniejszym dostosowaniu pomieszczeń
przez Użytkownika (Użytkowników) lokalu do wymogów ochrony przeciwpożarowej na
własny koszt i na warunkach ustalonych z Zarządem Spółdzielni z uwzględnieniem zasad
określonych w Regulaminie.

II.
CZĘŚĆ DRUGA – DODATKOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE
KORZYSTANIA
Z
KOMÓREK
PIWNICZNYCH
UŻYTKOWANYCH
NIEODPŁATNIE
§ 4.
1. Komórki piwniczne przydzielone do danego mieszkania, wydzielone do korzystania przez
Użytkowników i Mieszkańców lokali w danym budynku (dalej w zakresie tej części:
Użytkownik) w ramach części nieruchomości wspólnej, służą do przechowywania
zapasów i przedmiotów na użytek własny.
2. Obowiązkiem Użytkownika komórki piwnicznej jest przestrzeganie przepisów BHP dla
tego rodzaju pomieszczeń, jak również przepisów ochrony przeciwpożarowej.
3. Użytkownik powinien dbać o porządek w komórce piwnicznej i jej obrębie oraz o jej stan
techniczny jak również zamykać komórkę po każdym wyjściu.
4. Zabrania się samowolnych napraw urządzeń elektrycznych jak i przemieniania
faz, watowania bezpieczników, wykonywania innych czynności w szafkach
zabezpieczających elektryczność budynku oraz blokowania wyłączników oświetlenia
korytarzy i piwnic.
5. Użytkownik lokalu przy zbyciu lokalu mieszkalnego ma obowiązek poinformowania
nabywcy lokalu, która komórka piwniczna została przyporządkowana do sprzedawanego
lokalu.
§ 5.
1. Wyznaczeni przez Zarząd Spółdzielni pracownicy Działu AdministracyjnoGospodarczego, – w miarę potrzeby – prowadzą okresową inwentaryzację komórek
piwnicznych w danym budynku w ramach zarządzania nieruchomością wspólną,
polegającą na ustaleniu Użytkowników lokali, korzystających z komórek.
2. Czynności, określone w niniejszym paragrafie wykonują pracownicy Spółdzielni,
o których mowa w ust. 1 oraz Z-ca Prezesa Zarządu do spraw GZM.
3. Użytkownicy komórek piwnicznych Spółdzielni są zobowiązani na każde wezwanie
podawać, z której komórki piwnicznej korzystają.
4. W celu dokonania inwentaryzacji komórek piwnicznych, dokonuje się co najmniej
dwukrotnego wezwania do udzielenia informacji o zajmowanych przez Użytkownika
lokalu komórkach piwnicznych.
5. W razie braku zinwentaryzowania komórek piwnicznych w danym budynku w toku
procedury, o której mowa w ust. 2 i 3 powyżej, oraz braku informacji o użytkowniku
komórki piwnicznej, pochodzącej z innego źródła, dokonuje się ogłoszenia na tablicach
ogłoszeń w danym budynku lub dodatkowo na stronie internetowej Spółdzielni oraz na
wydrukach czynszowych informacji o niezinwentaryzowanych komórkach piwnicznych
w budynku, wzywając ostatecznie do udzielenia informacji o Użytkownikach
niezinwentaryzowanych komórek piwnicznych.
6. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji komórek piwnicznych, w stosunku do pomieszczeń,
które pozostają zamknięte, a ich Użytkownicy pozostają nieznani, przeprowadza się
procedurę, obejmującą:
6.1.
Powiadomienie Mieszkańców danego budynku o konieczności opróżnienia
poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń, drzwiach wejściowych do
pomieszczeń oraz ewentualnie na stronie internetowej Spółdzielni i na wydrukach
czynszowych danej nieruchomości.
6.2.
Po
wyznaczonym
terminie
dokonuje
się
komisyjnego
otwarcia
i wejścia do zamkniętych pomieszczeń komórek piwnicznych. Skład co najmniej
3-osobowej komisji ustala Zarząd Spółdzielni. Komisja ze swoich czynności
sporządza protokół i dokumentację zdjęciową.

6.3.

Jeśli po wejściu okaże się, że pomieszczenie danej komórki piwnicznej jest puste,
zostanie ono zamknięte i przeznaczone do dalszego zagospodarowania przez
Zarząd Spółdzielni w ramach zarządzania nieruchomością wspólną.
6.4.
Jeśli po wejściu okaże się, że w pomieszczeniu komórki piwnicznej znajdują się
przedmioty, pomieszczenie zostanie zamknięte i zaplombowane, do czasu
ujawnienia właścicieli przedmiotów, jednak nie dłużej niż na okres 3 lat. Po tym
czasie pomieszczenie zostanie opróżnione, a przedmioty zostaną sprzedane
w drodze licytacji lub wywiezione na wysypisko.
Informacja o znalezieniu przedmiotów i wezwaniu właścicieli do ujawnienia
zostanie zamieszczona na tablicach ogłoszeń, drzwiach wejściowych do
pomieszczeń oraz ewentualnie dodatkowo na stronie internetowej Spółdzielni.
6.5.
Ujawniony Użytkownik zaplombowanego niezinwentaryzowanego pomieszczenia
piwnicznego, innego niż przyporządkowane do danego lokalu, zostanie obciążony
opłatą w wysokości przewidzianej dla najmu takich pomieszczeń decyzją Zarządu
za cały okres, jednak nie dłużej niż za 3 lata.
7. Procedurę, określoną w ust. 5 powyżej dla pomieszczeń komórek piwnicznych, stosuje się
odpowiednio do pomieszczeń suszarni, rowerowni oraz innych pomieszczeń ogólnego
użytku, z tym że:
7.1.
W pierwszej kolejności do wszystkich Użytkowników lokali w budynku zostanie
skierowane pismo określające, co może się znajdować w tych pomieszczeniach,
z jednoczesnym wezwaniem do ujawnienia właścicieli rzeczy oraz usunięcia
pozostałych przedmiotów, niezgodnych z obowiązującymi przepisami ppoż lub
przeznaczeniem pomieszczenia.
7.2.
W
sytuacji
braku
ujawnienia
właściciela,
przedmioty
niezgodne
z obowiązującymi przepisami ppoż lub przeznaczeniem pomieszczenia, będą
traktowane jako porzucone przez właściciela i zostaną niezwłocznie usunięte
z pomieszczenia.
8. Pozostawione przedmioty łatwopalne lub wykonane z łatwopalnych materiałów
zagrażające bezpośrednio życiu lub/ i zdrowiu Mieszkańców będą usuwane bez
zastosowania procedury określonej w niniejszym paragrafie.
§ 6.
Zapisy niniejszej części stosuje się odpowiednio do dodatkowych komórek piwnicznych,
o których mowa w części trzeciej o ile przepisy tej części nie stanowią inaczej.

III. CZĘŚĆ TRZECIA – SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE
KORZYSTANIA
Z
POMIESZCZEŃ
OGÓLNEGO
UŻYTKU
I POZOSTAŁYCH CZĘŚCI (POWIERZCHNI) WSPÓLNYCH
ROZDZIAŁ 1. POMIESZCZENIA OGÓLNEGO UŻYTKU
§ 7.
1. Pomieszczenia ogólnego użytku, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1 i pkt 2.2
Regulaminu, przeznaczone są w Spółdzielni pod wynajem indywidualny dla
Użytkowników lokali.
2. Wynajęcie pomieszczeń, o których mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany przeznaczenia
części wspólnej nieruchomości i nie stosuje się do tych pomieszczeń postanowień
§ 8 Regulaminu i przepisów, do których paragraf ten odsyła.

§ 8.
1. Pomieszczenia ogólnego użytku, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.3 i pkt 2.4
Regulaminu, w tym usytuowane na ostatniej kondygnacji budynków mogą być
wynajmowane w celu ich użytkowania na wyłączność, o ile istniejące warunki techniczne
tego pomieszczenia umożliwiają zmianę sposobu jego użytkowania i przeznaczenia, jak
również pod warunkami, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Wynajem pomieszczeń, o których mowa w ust. 1 jest możliwy pod warunkiem:
2.1.
Uzyskania przez Użytkownika Lokalu zainteresowanego wynajęciem takiego
pomieszczenia zgody co najmniej 70% Użytkowników lokali w danej klatce,
w której pomieszczenie się znajduje.
2.2.
Podjęcia przez współwłaścicieli nieruchomości, w której znajduje się takie
pomieszczenie uchwały wyrażającej zgodę na zmianę przeznaczenia części
wspólnej nieruchomości i udzielającej Zarządowi Spółdzielni pełnomocnictwa do
zawarcia umowy najmu w formie prawem przewidzianej.
3. Postępowanie w sprawie wynajmu pomieszczeń, o których mowa w ust. 1 jest
następujące:
3.1.
Zarząd Spółdzielni, po
otrzymaniu wniosku Użytkownika lokalu
zainteresowanego wynajęciem pomieszczenia ogólnego użytku,
wywiesza
stosowną informację o takim wniosku na tablicy ogłoszeń oraz na
przedmiotowym pomieszczeniu, na okres 2 tygodni.
3.2.
Po okresie wywieszenia informacji, o której mowa w pkt 3.1. zainteresowany
Użytkownik we własnym zakresie uzyskuje zgodę 70% Użytkowników lokali
w danej klatce i przedstawia ją Zarządowi Spółdzielni.
3.3.
Po otrzymaniu informacji o zgodzie, o której mowa w pkt 3.2. Zarząd Spółdzielni
rozpoczyna procedurę związaną z podjęciem przez współwłaścicieli
nieruchomości uchwały, o której mowa w pkt 2.2.
4. Sposób podejmowania przez współwłaścicieli uchwały, o której mowa w pkt 2.2.
i 3.3. reguluje art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zw. z art. 22 i 23
ustawy o własności lokali.
5. Do wynajmu pomieszczeń określonych w niniejszym paragrafie i w zakresie w nim
nieuregulowanym mają odpowiednie zastosowanie § 17-§ 19 Regulaminu.
6. Po uzyskaniu zgód, o których mowa w niniejszym paragrafie Zarząd Spółdzielni zawiera
z Użytkownikiem lokalu umowę najmu.
§ 9.
1. Wynajmowane pomieszczenia ogólnego użytku mogą służyć wyłącznie do
przechowywania przedmiotów ogólnego użytku – za wyjątkiem materiałów pędnych,
łatwopalnych, cuchnących, ulegających zepsuciu artykułów spożywczych oraz wszelkich
innych, mogących stwarzać jakiekolwiek zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia
innych Mieszkańców.
2. Niedopuszczalne jest stosowanie w pomieszczeniu ogólnego użytku materiałów
łatwopalnych na ściany, podłogi, sufity itp.
3. Prowadzenie w pomieszczeniu działalności gospodarczej lub zawodowej wymaga
uzyskania odrębnej zgody Zarządu Spółdzielni oraz odpowiedniego zabezpieczenia
pomieszczeń zgodnie z zapisami Regulaminu.
4. Spółdzielnia nie odpowiada za przedmioty pozostawione w pomieszczeniu przez
Najemcę.

§ 10.
1. Do obowiązków Najemcy pomieszczenia ogólnego użytku, poza innymi określonymi
w Regulaminie, należy w szczególności:
1.1 Utrzymanie czystości w pomieszczeniu.
1.2 Użytkowanie pomieszczenia w sposób nienaruszający warunków zamieszkiwania
innych Mieszkańców nieruchomości.
1.3 Używanie pomieszczenia z należytą starannością i zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz stosowanie się do przedmiotowego Regulaminu.
1.4 Użytkowanie pomieszczenia zgodnie z przepisami BHP i ppoż
1.5 Niedokonywanie bez pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni zmian w pomieszczeniu,
w szczególności naruszających substancję pomieszczenia.
1.6 Nieoddawanie pomieszczenia w podnajem albo do bezpłatnego używania innym
osobom bez pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni.
1.7 Udostępnienie wyznaczonym przez Zarząd Spółdzielni osobom oraz uprawnionym
organom pomieszczenia celem dokonania niezbędnych kontroli, przeglądów, napraw
i konserwacji, jak również w innych uzasadnionych wypadkach.
1.8 Przeprowadzanie na własny koszt konserwacji, odnawiania i drobnych napraw
pomieszczenia, w tym drzwi, bez prawa żądania zwrotu kosztów tych czynności od
Spółdzielni.
1.9 Zamykanie pomieszczenia.
2. Koszty usuwania szkód powstałych w pomieszczeniu z przyczyn dotyczących Najemcy
lub jego domowników obciążają Najemcę i powinny być usunięte w terminie 7 dni od
daty zaistnienia szkody.
3. W szczególności naruszenie zapisów ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi podstawę do
wypowiedzenia przez Zarząd Spółdzielni umowy najmu bez zachowania okresu
wypowiedzenia.
§ 11.
1. Dopuszczalne jest zabezpieczenie przez Najemcę pomieszczenia np. przez zainstalowanie
ruchomych krat w oknach i drzwiach wejściowych lub też w inny sposób pod
warunkiem, że Najemca wykona zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Spółdzielni.
2. Najemca pomieszczenia komórki pozsypowej, która nie została zabezpieczona przez
przedstawicieli Spółdzielni, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie
z warunkami ochrony przeciwpożarowej, zobowiązany jest do dokonania takiego
zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt. Wymagania odnośnie takiego
zabezpieczenia określa umowa najmu.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do innych wynajmowanych pomieszczeń
znajdujących się na klatkach schodowych np. suszarni, o ile w umowie określona
zostanie zmiana przeznaczenia takiego pomieszczenia.
§ 12.
1.

W przypadku poboru energii elektrycznej w celu oświetlenia pomieszczenia – w razie
takich technicznych możliwości – Najemca będzie ponosił opłaty za oświetlenie
w ramach czynszu najmu – opłata ryczałtowa.
2. W razie pobierania energii elektrycznej w innym celu niż określony w ust. 1 – w razie
takich technicznych możliwości – Najemca zobowiązany jest do zamontowania na swój
koszt odrębnego licznika. Najemca w takim wypadku uiszcza opłatę w oparciu o umowę

zawartą we własnym imieniu ze stosowną jednostką zajmującą się ww. kwestią i ma
obowiązek przedstawienia takiej umowy w Spółdzielni.
§ 13.
1. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie określa umowa najmu pomieszczenia ogólnego
użytku oraz odnoszące się do takiego wynajmu przepisy ogólnie obowiązujące.
2. W imieniu Spółdzielni umowę najmu zawiera Zarząd, który również określa wysokość
czynszu najmu.
ROZDZIAŁ 2.
POMIESZCZENIA WYDZIELONE Z CZĘŚCI WSPÓLNEJ
NIERUCHOMOŚCI
§ 14.
1. Dopuszczalna jest zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnych w postaci
części galerii, części przejść korytarzowych o charakterze niemieszkalnym oraz części
korytarzy piwnicznych.
2. Zmiana przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 oznacza zabudowę części galerii lub
korytarzy przylegających bezpośrednio do lokali mieszkalnych, jak również korytarzy
piwnicznych – o ile możliwa jest ich zabudowa i wyłączenie z ogólnego korzystania
Mieszkańców, celem oddania ich w najem indywidualnie Użytkownikowi lub
Użytkownikom lokalu i na warunkach określonych w Regulaminie.
§ 15.
1. Przez zabudowę korytarza lub galerii rozumie się zabudowanie części korytarza/galerii
budynku w części przyległej do lokalu Użytkownika, wnioskującego o zabudowę
(wykonanie pomieszczenia wydzielonego z części wspólnej nieruchomości):
1.1 W sposób umożliwiający likwidację zabudowy w przypadkach określonych
w Regulaminie oraz w umowie najmu np. poprzez ustawienie w poprzek
korytarza/galerii kraty lub ścianki działowej z jednostronnie zamykanym
wejściem.
1.2 Celem ograniczenia osobom trzecim dostępu do wydzielonej części.
2. Nie dopuszcza się włączania dokonanej zabudowy do powierzchni mieszkalnej poprzez
zabudowę dotychczasowego wejścia i otwarcie dostępu do niego z części mieszkalnej,
celem powiększenia mieszkania, chyba że umowa najmu stanowi inaczej.
3. Powstałe wskutek zabudowy pomieszczenie ma służyć wyłącznie do celów prywatnych,
związanych z posiadanym prawem do lokalu bez prawa do adaptacji na cele mieszkalne
chyba że umowa najmu stanowi inaczej.
4. Zapisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zabudowy korytarzy piwnicznych.
§ 16.
1. Zabudowie nie podlegają te części wspólne nieruchomości, w których znajdują się
urządzenia ogólnego przeznaczenia, np. hydranty ppoż itp. chyba że rodzaj zabudowy
będzie umożliwiał dostęp do urządzeń w przypadkach przewidzianych w umowie najmu
i nie będzie to zagrażało bezpieczeństwu Mieszkańców i ich mienia.
2. Zabudowa galerii lub korytarza wraz z odpowiednim zabezpieczeniem zabudowanej
części powinna spełniać co najmniej następujące warunki:
2.1.
Zamontowane drzwi muszą otwierać się do środka.

2.2.

3.
4.

5.
6.

Montaż drzwi musi nastąpić jak najdalej od skrzynki z instalacją przeciwpożarową
znajdującej się na przejściu korytarzowym/galerii.
2.3.
W razie możliwości technicznych zabudowy części, gdzie znajdują się piony
instalacji ppoż. oraz rury odprowadzające wody opadowe z dachu musi zostać
zapewniony dostęp pracownikom Spółdzielni i działających na jej zlecenie
Wykonawców do ww. urządzeń, na wypadek awarii bądź remontu.
W przypadku niezapewnienia dostępu do ww. urządzeń Najemca ponosi
wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek prowadzonych prac
oraz na skutek niezapewnienia dostępu ww. osobom. Spółdzielnia nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas usuwania awarii lub wymiany
instalacji przebiegających przez powierzchnię zabudowaną (np. pionów wodnokanalizacyjnych, gazowych itp.)
2.4.
Wykonanie zabudowy i zabezpieczenia musi nastąpić we własnym zakresie i na
własny koszt Najemcy,
2.5.
Wykonane prace muszą być zgodne z warunkami technicznymi, którym powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
2.6.
Zakończenie wykonania prac musi zostać zgłoszone w Dziale TechnicznoInwestycyjnym Spółdzielni.
Pozostałe warunki zabudowy określa Zarząd Spółdzielni.
Prowadzone prace w związku z zabudową nie powinny stanowić uciążliwości dla
pozostałych Mieszkańców z uwzględnieniem postanowień Regulaminu Porządku
Domowego.
Zabudowa nie może naruszać estetyki i funkcjonalności przestrzeni nieruchomości,
w którym jest dokonywana.
Zapisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do zabudowy korytarzy piwnicznych.
§ 17.

1. Z wnioskiem o zabudowę, o której mowa w § 14-§ 16 Regulaminu może wystąpić
wyłącznie Użytkownik (Użytkownicy) lokalu, a dodatkowo w zakresie zabudowy części
korytarzy lub galerii tylko Użytkownik (Użytkownicy) lokalu, który przylega do
planowanej zabudowy.
2. Pomiaru powierzchni przeznaczonej do zabudowy dokonuje Dział TechnicznoInwestycyjny Spółdzielni. Wyniki powyższego pomiaru stanowią podstawę do ustalenia
wysokości opłat czynszowych. Dział Techniczno-Inwestycyjny sporządza również
uproszczoną dokumentację projektową (szkic) z oznaczeniem miejsca zabudowy oraz
przedstawia techniczne warunki zabudowy.
§ 18.
1. Po złożeniu wniosku, o którym mowa w § 17 Regulaminu Zarząd Spółdzielni dokonuje
wyboru procedury podjęcia przez współwłaścicieli w nieruchomości, gdzie ma nastąpić
zabudowa uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia części
nieruchomości wspólnej i udzielenia Zarządowi pełnomocnictwa do zawarcia umowy
najmu w formie prawem przewidzianej,
2. Zarząd Spółdzielni ustala szacunkowe koszty podjęcia przez współwłaścicieli uchwały,
o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w oparciu o stawki opłat pocztowych oraz
ilość współwłaścicieli nieruchomości, gdzie ma nastąpić, jak również ilość pism, które
zgodnie z odrębnymi przepisami Spółdzielnia zobowiązana jest skierować w związku
z podejmowaniem przedmiotowej uchwały. Szacunkowy koszt Zarząd Spółdzielni

przekazuje do akceptacji Użytkownikowi (Użytkownikom) lokalu starającemu się
o uzyskanie zgody na zabudowę.
3. Sposób podejmowania przez współwłaścicieli uchwały, o której mowa w ust.
1 niniejszego paragrafu reguluje art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
w zw. z art. 22 i 23 ustawy o własności lokali.
§ 19.
1. Po złożeniu wniosku, o którym mowa w § 17 Regulaminu oraz dokonaniu czynności
określonych w § 18 Regulaminu, Zarząd Spółdzielni udziela wstępną zgodę na
wykonanie zabudowy pod następującymi warunkami:
1.1 Pisemnej akceptacji przez Użytkownika (Użytkowników) lokalu, starającego się
o uzyskanie zgody na zabudowę warunków dokonania zabudowy, określonych
przez Zarząd Spółdzielni w oparciu o zapisy Regulaminu,
1.2 Pisemnego zobowiązania się Użytkownika (Użytkowników) lokalu, starającego się
o uzyskanie zgody na zabudowę do:
1.2.1 Pokrycia kosztów, jakie Spółdzielnia musi ponieść w związku
z koniecznością podjęcia uchwały, o której mowa w § 18 Regulaminu
przez współwłaścicieli
nieruchomości, gdzie ma nastąpić zabudowa
(koszty doręczenia korespondencji do współwłaścicieli) lub:
1.2.2 Osobistego doręczenia pisma Zarządu Spółdzielni wraz z projektem
uchwały, o której mowa w § 18 Regulaminu do współwłaścicieli
nieruchomości gdzie ma nastąpić zabudowa wraz z innymi zobowiązaniami
wynikającymi z tego trybu. Wzór takiego zobowiązania użytkownika
stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu. Wnioskodawca w razie wyboru
niniejszego trybu otrzymuje od Zarządu Spółdzielni stosowne
upoważnienie umożliwiające mu wykonanie ww. czynności.
1.3 Ustalenia z Użytkownikiem (Użytkownikami) lokalu, starającym się o uzyskanie
zgody na zabudowę, treści umowy najmu, co najmniej w zakresie postanowień,
o których mowa w § 21-§ 24 Regulaminu,
1.4 Uzyskania pozytywnej opinii właściwych służb kontroli i nadzoru (np. ppoż,
budowlanego), jeżeli przepisy prawa wymagają dokonania przedmiotowych
uzgodnień z uwagi na miejsce planowanej zabudowy.
1.5 Wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia części wspólnych nieruchomości przez
współwłaścicieli w nieruchomości gdzie ma nastąpić zabudowa w drodze uchwały,
o której mowa w § 18 Regulaminu.
2. Brak spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powoduje, że
wstępna zgoda Zarządu Spółdzielni traci moc.
3. W uzasadnionych przypadkach przed podpisaniem umowy najmu Zarząd Spółdzielni
może żądać od Użytkownika (Użytkowników) lokalu, uzyskania decyzji administracyjnej
wydanej przez organ architektoniczno-budowlany w zakresie planowanej zabudowy –
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Przyszły Najemca uzyskuje decyzję administracyjną we własnym zakresie i na swój
koszt. Brak uzyskania decyzji, o której mowa w niniejszym paragrafie powoduje, że
umowa najmu nie zostaje zawarta.
4. O podjęciu uchwały, o której mowa w § 18 Regulaminu oraz jej treści Zarząd Spółdzielni
zawiadamia zainteresowanego Użytkownika (Użytkowników) lokali, jak również
właścicieli nieruchomości, której uchwała dotyczyła. Zawiadomienie właścicieli
następuje wraz z najbliższym wydrukiem czynszowym z jednoczesną informacją
o możliwości zapoznania się z treścią uchwały w siedzibie Spółdzielni.

§ 20.
1. Po spełnieniu warunków, o których mowa w § 19 Regulaminu zostaje zawarta umowa
najmu.
2. Wykonanie pomieszczenia wydzielonego z części wspólnej nieruchomości powinno
nastąpić na warunkach określonych w umowie najmu w terminie 3 miesięcy od dnia
zawarcia umowy. Niepodjęcie lub niezakończenie prac w tym terminie skutkować będzie
rozwiązaniem przez Zarząd Spółdzielni umowy najmu bez zachowania okresu
wypowiedzenia oraz wygaśnięciem zgody, o której mowa w § 19 Regulaminu.
§ 21.
1. Pomieszczenia wydzielone z części wspólnej nieruchomości mogą służyć wyłącznie do
przechowywania przedmiotów ogólnego użytku – za wyjątkiem materiałów pędnych,
łatwopalnych, cuchnących, ulegających zepsuciu artykułów spożywczych oraz wszelkich
innych, mogących stwarzać jakiekolwiek zagrożenie dla życia lub mienia innych
Mieszkańców.
2. Niedopuszczalne jest również stosowanie do wykonania zabudowy oraz w urządzaniu
pomieszczenia wydzielonego z części wspólnej nieruchomości materiałów łatwopalnych.
3. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia wydzielonego z części wspólnej
nieruchomości, bez zgody Zarządu Spółdzielni jest niedopuszczalna.
4. Niedopuszczalne jest poprzez wykonanie zabudowy zmniejszenie światła drogi
komunikacyjnej oraz zmniejszenie minimalnych wymiarów korytarzy/galerii a także
ograniczenie drogi ewakuacyjnej.
5. Spółdzielnia nie odpowiada za przedmioty pozostawione w pomieszczeniu przez
Najemcę.
§ 22.
1. Do obowiązków Najemcy części wspólnej nieruchomości, poza innymi określonymi
w Regulaminie, należy w szczególności:
1.1 Pokrycie wszelkich kosztów wykonania zabudowy (prace adaptacyjne mogą być
wykonywane wyłącznie we własnym zakresie i na koszt Najemcy).
1.2 Niezwłoczne zgłoszenie zakończenia prac związanych z wykonaniem zabudowy do
Działu Techniczno-Inwestycyjnego Spółdzielni.
1.3 Utrzymanie czystości w pomieszczeniu wydzielonym z części wspólnej
nieruchomości.
1.4 Użytkowanie pomieszczenia wydzielonego z części wspólnej nieruchomości w sposób
nie naruszający warunków zamieszkiwania innych Mieszkańców nieruchomości.
1.5 Używanie pomieszczenia wydzielonego z części wspólnej nieruchomości z należytą
starannością i zgodnie z jego przeznaczeniem oraz stosowanie się do niniejszego
Regulaminu.
1.6 Użytkowanie pomieszczenia wydzielonego z części wspólnej nieruchomości zgodnie
z przepisami BHP i ppoż.
1.7 Niedokonywanie bez pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni zmian w pomieszczeniu
wydzielonym z części wspólnej nieruchomości, w tym poprzez zwiększenie
powierzchni zabudowy.
1.8 Nieoddawanie pomieszczenia w podnajem albo do bezpłatnego używania innym
osobom.
1.9 Dokonywanie w razie konieczności bieżących remontów i konserwacji pomieszczenia
wydzielonego z części wspólnej nieruchomości we własnym zakresie, zgodnie z
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odrębnymi przepisami, w tym obowiązującymi w ww. zakresie w Spółdzielni, bez
prawa żądania zwrotu kosztów tych czynności od Spółdzielni.
1.10 Zamykanie pomieszczenia wydzielonego z części wspólnej nieruchomości.
1.11 Udostępnienie osobom wskazanym przez Zarząd Spółdzielni oraz uprawnionym
organom zabudowanej części nieruchomości wspólnej dla dokonania niezbędnych
kontroli, przeglądów, napraw i konserwacji, jeśli w zabudowanej części znajdują się
piony instalacji ppoż, rury odprowadzające wody opadowe z dachu itp.
1.12 Likwidacja zabudowy (pomieszczenia wydzielonego z części wspólnej
nieruchomości) w przypadkach określonych w umowie najmu, w szczególności
w przypadku nakazania Spółdzielni likwidacji zabudowy przez uprawnione do tego
organy.
1.13 Umożliwienie przejścia innym Mieszkańcom w przypadkach losowych, w tym
w szczególności podczas prowadzenia działań ewakuacyjnych.
Niezgłoszenie zakończenia prac związanych z wykonaniem zabudowy uprawnia Zarząd
Spółdzielni do ustalenia tej okoliczności we własnym zakresie, w tym ustalenia własnego
terminu zakończenia prac, z uwzględnieniem wszystkich skutków określonych w
Regulaminie, w tym w zakresie rozwiązania umowy najmu, o którym mowa
w § 20 ust. 2 Regulaminu.
W przypadku braku zapewnienia dostępu i przejścia, o których mowa w pkt 1.11
i pkt 1.13, Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie powstałe z tego
tytułu szkody jak również pozostałą odpowiedzialność określoną w odrębnych przepisach
np. ppoż
Koszty usuwania szkód powstałych w pomieszczeniu wydzielonym z części wspólnej
nieruchomości lub w części wspólnej nieruchomości gdzie jest wykonywana zabudowa
z przyczyn dotyczących Najemcy lub jego domowników albo osób, którym zleca
wykonanie zabudowy, obciążają Najemcę i powinny być usunięte w terminie 7 dni od
daty zaistnienia szkody.
W szczególności naruszenie zapisów ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi podstawę do
wypowiedzenia przez Zarząd Spółdzielni umowy najmu bez zachowania okresu
wypowiedzenia.
§ 23.

1. Najemca uprawniony jest do podłączenia źródła poboru energii elektrycznej dla celów
korzystania z pomieszczenia wydzielonego z części wspólnej nieruchomości
(np. oświetlenie) wyłącznie do instalacji objętej licznikiem poboru energii elektrycznej
dla lokalu mieszkalnego zajmowanego przez Najemcę. Opłaty z tego tytułu będą płacone
przez Najemcę w ramach opłat za zajmowany przez niego lokal mieszkalny.
2. Do zabudowy korytarzy piwnicznych w zakresie określonym w ust. 1 niniejszego
paragrafu odpowiednie zastosowanie ma § 12 Regulaminu.
3. Wynajmujący dopuszcza możliwość dodatkowego zabezpieczenia przez Najemcę
pomieszczenia wydzielonego z części wspólnej nieruchomości, pod warunkiem, że
Najemca wykona zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zarządu Spółdzielni.
§ 24.
1. Po rozwiązaniu umowy najmu, z zastrzeżeniem § 27 Regulaminu i ust. 2 niniejszego
paragrafu lub nakazaniu Spółdzielni likwidacji przedmiotu zabudowy, Najemca ma
obowiązek przywrócenia części wspólnej nieruchomości do stanu pierwotnego,
tj. likwidacji zabudowy – pomieszczenia wydzielonego z części wspólnej nieruchomości

na własny koszt i ryzyko, w terminie wskazanym przez Zarząd Spółdzielni, na podstawie
protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Jeżeli zabudowa dotyczy części korytarza piwnicznego, Spółdzielnia może przejąć
wykonaną zabudowę w takim stanie, w jakim się znajduje w chwili zakończenia umowy
najmu na mocy jednostronnego oświadczenia woli.
3. Spółdzielnia w żadnym wypadku nie dokonuje Najemcy zwrotu kosztów poniesionych
z tytułu zabudowy lub innych poniesionych na pomieszczenie wydzielone z części
wspólnej nieruchomości.
§ 25.
1. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie określa umowa najmu pomieszczenia
powstałego wskutek wykonania zabudowy oraz odnoszące się do takiego wynajmu
przepisy ogólnie obowiązujące.
2. W imieniu Spółdzielni umowę najmu zawiera Zarząd, który również określa wysokość
czynszu najmu.
ROZDZIAŁ 3. INNE CZĘŚCI WSPÓLNE NIERUCHOMOŚCI
§ 26.
1. Wynajmowanie innych części (powierzchni) wspólnych nieruchomości, nie
wymienionych wprost w Regulaminie następuje na analogicznych warunkach, jak
określone w Regulaminie.
2. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio do innych części wspólnych, które
mogą podlegać wynajmowi, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.
ROZDZIAŁ 4. POSTANOWIENIA POZOSTAŁE
§ 27.
1. W przypadku zmiany Użytkownika (Użytkowników) lokalu będącego Najemcą, umowa
najmu może trwać nadal pod warunkiem, że osoba ta wyrazi gotowość do przejęcia
wszystkich praw i obowiązków wynikających z dotychczasowej umowy najmu, na
podstawie umowy najmu zawartej ze Spółdzielnią.
2. Dopuszczalna jest cesja praw i obowiązków wynikających z dotychczasowej umowy
najmu zawarta pomiędzy dotychczasowym Najemcą, a nowym Użytkownikiem
(Użytkownikami) lokalu pod warunkiem przekazania treści takiej umowy Spółdzielni
najpóźniej w terminie 7-u dni od dnia zmiany osoby Użytkownika (Użytkowników)
lokalu będącego Najemcą.
3. Niezachowanie postanowień ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu powoduje wygaśnięcie
umowy najmu wraz ze wszystkimi skutkami określonymi w Regulaminie,
przewidzianymi na wypadek rozwiązania umowy najmu.

CZĘŚĆ IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 28.
Współwłaściciel nieruchomości ma prawo czerpania pożytków z wynajmowanych
pomieszczeń ogólnego użytku i części (powierzchni) wspólnych nieruchomości
proporcjonalnie do udziału powierzchni lokalu mieszkalnego. Przychody z wynajmu stanowią

przychody danej nieruchomości, które służą pokrywaniu wydatków zgodnie z art. 5 ust. 1
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i są ewidencjonowane na poszczególnych
nieruchomościach.
§ 29.
1. W okresie 1-go roku od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu
Dział Administracyjno-Gospodarczy Spółdzielni dokona inwentaryzacji pomieszczeń
ogólnego użytku i zabudowanych części (powierzchni) wspólnych nieruchomości celem
ustalenia, które z nich zajmowane są na podstawie umowy najmu zawartej ze
Spółdzielnią, a których zajęcie lub zabudowa nie zostały zgłoszone w Spółdzielni.
2. Po dokonaniu inwentaryzacji określonej w ust. 1 odpowiednie zastosowanie znajdą
postanowienia § 5 Regulaminu z uwzględnieniem treści niniejszego paragrafu oraz
charakteru zajętych pomieszczeń i wykonanych zabudów.
3. W razie samowolnego zajęcia pomieszczenia ogólnego użytku lub dokonania zabudowy
części (powierzchni) wspólnej nieruchomości, ustalony Użytkownik lub Mieszkaniec
dokonujący takiego zajęcia będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółdzielni
odszkodowania za bezumowne korzystanie z części (powierzchni) wspólnej
nieruchomości lub pomieszczenia ogólnego użytku w wysokości określonej przez Zarząd
Spółdzielni.
4. Niezależnie od zapisów ust. 3 ustalony Użytkownik lub Mieszkaniec będzie zobowiązany
do zawarcia odpowiedniej umowy najmu ze Spółdzielnią, o ile będzie to możliwe
zgodnie z zapisami Regulaminu i z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Zarząd Spółdzielni niezwłocznie po ustaleniu Użytkownika lub Mieszkańca, o którym
mowa w ust. 3 wystąpi do Niego z żądaniem opuszczenia samodzielnie zajętej części
(powierzchni) wspólnej nieruchomości lub/ i pomieszczenia ogólnego użytku, a w razie
konieczności na drogę postępowania sądowego, w przypadku:
5.1.
Odmowy podpisania umowy najmu.
5.2.
Braku zgody Zarządu Spółdzielni na dalsze zajmowanie pomieszczenia ogólnego
użytku lub/i zabudowanej części(powierzchni) wspólnej nieruchomości.
5.3.
Braku możliwości zawarcia umowy najmu zgodnie z postanowieniami
Regulaminu.
§ 30.
1.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Rady Nadzorczej
nr 109/RN/12/2018 z dnia 19.12.2018 r.
2. Postanowienia Regulaminu stosuje się do pomieszczeń ogólnego użytku i części
(powierzchni) wspólnych nieruchomości wynajmowanych po raz pierwszy po dniu wejścia
w życie Regulaminu, z tym że Zarząd Spółdzielni – w miarę możliwości prawnych – dokona
zmian w obowiązujących umowach najmu uwzględniających postanowienia Regulaminu.

