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Rada  Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu  działając  na podstawie 

ustawy z dnia 16.09.1982 r. „Prawo Spółdzielcze”, ustawy z dnia 15.12.2000 r. 

„O spółdzielniach mieszkaniowych” (z późniejszymi zmianami) oraz na 

podstawie §53 pkt. 1. ppkt. 22  Statutu Spółdzielni - ustala poniższy regulamin. 

 
I . Postanowienia ogólne 

 

§1 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa jest organizacją zrzeszającą członków w celu 

zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych oraz innych potrzeb gospodarczych, 

socjalnych i kulturalnych wynikających z zamieszkiwania we wspólnym osiedlu lub 

budynku. 

Budynki i ich otoczenie  oraz wszelkie urządzenia w osiedlach Spółdzielni stanowią  

majątek członków zamieszkałych. 

1.1. Niniejszy regulamin obowiązuje we wszystkich budynkach mieszkalnych oraz 

na terenach  pozostających w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu 

zwanej dalej „Spółdzielnią”. 

1.2. Do przestrzegania postanowień regulaminu obowiązani są: 

1.2.1. „lokatorzy” – przez których należy rozumieć osoby posiadające tytuł 

prawny do zajmowania lokalu, jak: zamieszkali Członkowie Spółdzielni, 

właściciele lokali lub posiadacze własnościowego spółdzielczego prawa 

do lokalu nie należący do Spółdzielni, najemcy (podnajemcy) mieszkań 

lub lokali użytkowych,  

1.2.2. „mieszkańcy” – przez których należy rozumieć Lokatorów oraz osoby 

zamieszkujące lub przebywające w lokalu za przyzwoleniem Lokatorów, 

jak: współmałżonkowie i inni członkowie rodzin, osoby pozostające 

faktycznie we wspólnym pożyciu z Lokatorem, wszelkie inne osoby 

przebywające w lokalu. 

1.3. Postanowienia regulaminu stosuje się odpowiednio do użytkowników garaży i 

lokali użytkowych położonych poza obrębem budynków mieszkalnych oraz do 

dzierżawców gruntów należących do Spółdzielni.  
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1.4 Członek Spółdzielni i właściciel lokalu nie należący do Spółdzielni ponosi                                               

statutową odpowiedzialność za zachowanie osób, które wraz z nim                       

korzystają z lokalu, a także osób, którym swój lokal wynajął lub oddał do         

używania.  

1.5 Członek Spółdzielni i właściciel lokalu nie należący do Spółdzielni ponoszą 

również odpowiedzialność za przestrzeganie przez osoby wymienione w pkt. 1.4.          

postanowień niniejszego regulaminu i obowiązani są do zapoznania tych osób z 

regulaminem. 

1.6 Rodzice lub opiekunowie obowiązani są dbać, aby dzieci stosowały się do 

postanowień niniejszego regulaminu. Za szkody wyrządzone na terenie posesji 

przez dzieci i małoletnią młodzież (np. niszczenie ścian, wybijanie szyb, 

dewastację urządzeń technicznych, niszczenie zieleni) odpowiadają ich rodzice 

lub opiekunowie. 

1.7  Lokator powinien bezzwłocznie zgłaszać Administracji Spółdzielni wszelkie 

zmiany mające wpływ na wysokość opłat czynszowych. Zgłoszone zmiany będą 

uwzględnione w naliczeniu opłat począwszy od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po dacie zgłoszenia zmiany. 

 

II. Przepisy  w zakresie utrzymania w należytym stanie technicznym i 
sanitarnym budynków, lokali, urządzeń i instalacji.  

 
Obowiązki Spółdzielni 

 
§ 2 

 
2. Do szczególnych obowiązków Spółdzielni w zakresie utrzymania czystości i 

porządku w pomieszczeniach wspólnych i otoczeniu budynków i posesji należy: 

2.1. sprzątanie chodników, terenów przyległych do budynków i zespołów garaży  

codziennie, korytarzy piwnicznych raz w tygodniu, zamiatanie klatek schodowych  

trzy razy w tygodniu,  

2.2. mycie klatek schodowych oraz okien na klatkach schodowych, w 

pomieszczeniach gospodarczych i korytarzach piwnicznych oraz drzwi  

wejściowych do budynków  i lamperii  w miarę potrzeb, 

2.3. pielęgnacja terenów zielonych, 

2.4. usuwanie z chodników śniegu, lodu oraz zapobieganie powstawania gołoledzi,  
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       usuwanie ewentualnych zagrożeń, które mogą wystąpić w zimie w miejscach  

       dostępnych dla mieszkańców lub innych użytkowników, 

2.5. dokonywanie w miarę potrzeb dezynfekcji  i deratyzacji pomieszczeń wspólnych 

takich jak pralnie, suszarnie, korytarze i pomieszczenia techniczne, oraz w  

szczególnych przypadkach lokali. 

§ 3 

3.  Służby techniczne Spółdzielni zobowiązane są do wykonywania następujących  

      robót:   

3.1 w zakresie instalacji centralnego ogrzewania: 

• remonty rozdzielaczy, 

• naprawa sieci c.o. w węzłach grupowych, 

• naprawy i modernizacja instalacji wewnętrznej, 

• uzupełniane wody uzdatnionej w instalacjach c.o., 

• montaż aparatury regulacyjnej, 

• wymian grzejników i zaworów w pomieszczeniach wspólnych, 

• montaż zaworów termostatycznych za odpłatnością  lokatora, 

• naprawy instalacji wewnętrznej, w tym uszkodzonych grzejników żeliwnych, 

• przeprowadzanie przeglądów okresowych zgodnie z art.62  ustawy  „Prawo 

Budowlane” , 

• dokonywanie spuszczenia i uzupełnienia wody uzdatnionej w instalacjach c.o. 

na życzenie użytkownika lokalu w okresie 01 czerwca – 15 sierpnia, a w 

innych terminach w szczególnych przypadkach za zgodą Zarządu Spółdzielni. 

Za dokonanie tych czynności Spółdzielnia pobiera opłatę pokrywającą 

poniesione koszty w wysokości ryczałtu równego kosztowi 2 roboczogodzin 

pracy konserwatora oraz zwrot kosztów usługi dostawcy ciepła w wysokości 

zgodnej z aktualnym cennikiem. 

3.2. w zakresie instalacji gazowej: 

• wymiana i uszczelnianie instalacji w oparciu zalecenia z przeglądów, 

• próby szczelności całej instalacji w budynku, za wyjątkiem sytuacji, kiedy 

konieczność wykonania próby szczelności w lokalu została zawiniona przez 

lokatora (np. samowolne przeróbki instalacji, odcięcie dopływu gazu przez 

Zakład Gazowniczy z winy lokatora). 

• przeprowadzanie okresowych przeglądów instalacji (bez urządzeń 
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odbiorczych) zgodnie z art. 62 ustawy „Prawo Budowlane”, 

 

 

3.3. w zakresie instalacji elektrycznej i odgromowej: 

• wymiana instalacji w pomieszczeniach mieszkalnych przy 50 % partycypacji 

lokatora, 

• wymiana pionów i przyłączy do licznika, 

• usuwanie awarii niezależnych od użytkowników mieszkań i lokali użytkowych, 

• wymiana żarówek w pomieszczeniach wspólnych i przed wejściami do klatek,  

• wymiana uszkodzonych wyłączników w pomieszczeniach wspólnych,  

• zapewnienie badania instalacji odgromowej w zakresie sprawności  połączeń  

i osprzętu, zabezpieczeń od korozji  oraz uziemienia  (co 5 lat), 

• zapewnienie realizacji napraw i wymiany instalacji odgromowej przez osoby  

posiadające niezbędne uprawnienia, 

• przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej  co 5 lat, zgodnie  z art. 62 ustawy 

„Prawo Budowlane”, 

3.4. w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej: 

• naprawy bieżące  i remonty głównych przewodów instalacyjnych do zaworów 

głównych włącznie, 

• udrażnianie pionów i poziomów (w tym przykanalików) instalacji sanitarnej i 

deszczowej,  

• modernizacja przykanalików  jw., 

• montaż wodomierzy za odpłatnością 100%, 

• legalizacja co 6 lat wodomierzy oraz wymiana uszkodzonych, 

• przeglądy okresowe sprawności technicznej zgodnie art. 62  ustawy „Prawo 

Budowlane”, 

3.5. w zakresie instalacji domofonowej : 

• bieżąca konserwacja i naprawa instalacji,  

• wymiana kaset domofonowych, 

3.6. w zakresie utrzymania kanałów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych : 

• zapewnienie corocznych przeglądów kominiarskich zgodnie z art. 62 ustawy 

„Prawo Budowlane”, 

• usuwanie usterek wynikających z przeglądów jw. w przypadku, gdy występują 
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usterki powstałe  bez winy użytkowników lokali, 

• zapewnienie dozoru nad realizacja zaleceń pokontrolnych  wydawanych 

przez upoważnione organy, 

3.7.  w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej : 

• wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach przy 50% partycypacji w kosztach 

przez lokatorów - jeden raz na 20 lat dla stolarki drewnianej, 25 lat dla stolarki 

PCV, po uzgodnieniu z  Zarządem Spółdzielni, 

• wymiana stolarki okiennej w przypadku zdarzeń losowych, 

• kompleksowa konserwacja, naprawa, wymiana drzwi wejściowych do 

budynku oraz pozostałych pomieszczeń wspólnych, 

• konserwacja i wymiana stolarki okiennej i naświetli  w pomieszczeniach 

wspólnych, 

• konserwacja, wymiana  samozamykaczy  drzwiowych, 

3.8. w zakresie ogólnego utrzymania lokali : 

• naprawa usterek ścian, sufitów i elementów podłoży – powstałych  w wyniku  

wad technologicznych, innych uszkodzeń bez winy lokatora  (z wyjątkiem 

robót zaliczanych do odnawiania lokali), 

3.9. w zakresie ogólnego utrzymania części wspólnych budynków  oraz posesji: 

• remonty dachów, przemurowanie  kominów, montaż nasad kominowych, 

• likwidacja zacieków w mieszkaniach wskutek nieszczelności pokryć 

dachowych, 

• bieżąca konserwacja i remonty obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,  

• naprawa zewnętrznych faktur elewacyjnych,    

• kompleksowe docieplanie ścian  i stropodachów, 

• uzupełnianie ubytków wypełnienia w złączach międzypłytowych ścian 

zewnętrznych budynków  zrealizowanych w systemie WK-70, 

• remonty boksów na nieczystości stałe, 

• remonty izolacji  ścian piwnicznych, wykonywanie drenaży opaskowych, 

• remonty dróg osiedlowych, zatok postojowych, chodników  i placów zabaw, 

• remonty schodów i balustrad na ciągach pieszych, 

• usuwanie wad ukrytych i technologicznych budynków,   

• bieżące utrzymanie zieleni i elementów  infrastruktury  parkowej, 

• remonty i modernizacja lokali użytkowych w oparciu o uzasadnione 
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przesłanki,                                        

• zapewnienie wszystkim użytkownikom łatwego dostępu do piwnicy, 

• dostarczenie wszystkim użytkownikom kluczy do drzwi wejściowych i drzwi 

piwnicznych. 

 
Obowiązki członków, mieszkańców  

i innych użytkowników lokali spółdzielczych 
 

§ 4 

Prowadzenie działalności gospodarczej w lokalach mieszkalnych wymaga zgody 

Zarządu Spółdzielni, przy czym rodzaj działalności nie może zagrażać 

bezpieczeństwu, higienie oraz zakłócać spokoju.  

Lokator jest obowiązany dbać o należytą konserwację zajmowanego mieszkania 

oraz pomieszczeń przynależnych. 

Osoba posiadająca tytuł prawny do mieszkania (lokalu użytkowego)  bez 

względu na jego status, na żądanie służb technicznych i administracyjnych 

spółdzielni obowiązana jest do każdorazowego udostępnienia lokalu celem 

przeprowadzenia  napraw i remontów instalacji oraz okresowych przeglądów 

sprawności technicznej. 

4. Do szczególnych obowiązków osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu w 

budynku Spółdzielni zalicza się:  

4.1 w zakresie instalacji centralnego ogrzewania: 

• konserwację grzejników w celu zabezpieczenia przed korozją, 

• udostępnianie lokalu w celu przeprowadzenia kontroli instalacji, 

4.2. w  zakresie instalacji gazowej: 

• naprawy i wymiana aparatów gazowych ( kuchenki, grzejniki wody 

przepływowe wraz z uzbrojeniem),  

• konserwację wewnętrznej instalacji oraz rur spalinowych od aparatów 

gazowych, 

• udostępnianie lokalu w celu przeprowadzenia kontroli instalacji, 

4.3. w  zakresie instalacji elektrycznej: 

• naprawy i wymiany osprzętu tj. gniazd wtykowych, wyłączników, żarówek i 

bezpieczników topikowych, jeśli takie zastosowano w instalacji, 

• utrzymanie we właściwym stanie technicznym urządzeń elektrycznych, 

• udostępnianie lokalu w celu przeprowadzenia kontroli i badania instalacji, 
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4.4 w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej: 

• naprawy urządzeń techniczno- sanitarnych w lokalu  łącznie z wymianą tych 

urządzeń, takich jak: zawory, prysznice, baterie, zlewozmywaki, umywalki, 

muszle, sedesy, wanny, brodziki, 

• bieżąca konserwacja i naprawy instalacji wodnej za zaworem głównym w 

lokalu, 

• udrażnianie przewodów odpływowych od urządzeń sanitarnych w lokalu  do 

pionów zbiorczych, 

• udostępnianie  lokali w celu przeprowadzenia kontroli instalacji, 

4.5.w zakresie instalacji domofonowej : 

• wymiana aparatu domofonowego, 

4.6.w  zakresie stolarki okiennej i drzwiowej : 

• bieżąca konserwacja i naprawa polegająca na usuwaniu drobnych uszkodzeń, 

• konserwacja okuć, malowanie okien, parapetów, 

• konserwacja i wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, 

4.7. w zakresie ogólnego utrzymania lokali: 

• odnawianie lokalu na własny koszt, polegające na malowaniu sufitów i ścian i 

ew. tapetowaniu lub wykonywaniu innych wypraw z częstotliwością wynikającą 

z właściwości techniczno-estetycznych  zastosowanych materiałów,  

• malowanie ścian balkonów lub loggii  przy zachowaniu wcześniej wykonanej  

kolorystyki (ew. zmycie zabrudzeń), 

• konserwacja i malowanie elementów ślusarki balkonowej, 

• konserwacja, naprawa i wymiana  wynikająca ze zużycia podłóg, posadzek  

oraz innych wykładzin (okładzin) ściennych i  podłogowych, 

4.8. w zakresie utrzymania porządku: 

• wszyscy mieszkańcy  powinni przestrzegać czystości na klatkach 

schodowych,  korytarzach i w piwnicach oraz wokół budynku, 

• zabrania się palenia papierosów na klatkach schodowych i w piwnicach, 

• odpady z gospodarstw domowych należy wynosić do przeznaczonych na ten 

cel pojemników, umieszczonych w boksach, wskazane jest segregowanie 

odpadów, 

• w przypadku rozsypania  wynoszonych odpadków lub rozlania  płynów lokator 

obowiązany jest uprzątnąć zanieczyszczony teren, 
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• do muszli klozetowych nie należy wrzucać odpadków i przedmiotów ze 

względu na możliwość spowodowania niedrożności instalacji sanitarnej, 

• zabrania się wyrzucania przez okna i z balkonów, a także przetrzymywania na 

klatkach schodowych jakichkolwiek śmieci, 

• gruz z remontów należy składować  w  odpowiednich pojemnikach nie dłużej 

niż dwa tygodnie i usuwać we własnym zakresie, 

• zabrania się składowania zbędnych mebli i sprzętu AGD  w boksach 

śmietnikowych i ich otoczeniu, korytarzach piwnicznych i pomieszczeniach 

wspólnych, 

• balkony i loggie należy utrzymywać w stanie estetycznym, z pralni domowych 

może korzystać każdy użytkowników za odpłatnością  za zużyte media (woda, 

gaz, energia elektryczna), 

• kolejność korzystania z pralni ustalają mieszkańcy budynku w porozumieniu z 

osobami opiekującymi się pralnią, 

• zabrania się suszenia wypranych rzeczy na klatkach schodowych , suszenie 

winno  się odbywać w suszarniach lub na balkonach (loggiach)  w sposób nie 

stwarzający uciążliwości dla sąsiadów,  

• montowanie anten, szyldów, reklam lub innych urządzeń na ścianach i 

dachach budynków jest możliwe za zgodą i według zaleceń służb 

technicznych  spółdzielni, 

• zabrania się spożywania napojów alkoholowych w pomieszczeniach 

wspólnych budynków i na terenach przyległych do budynków, a także 

zachowywania się w sposób zakłócający spokój mieszkańców, 

• w pomieszczeniach przynależnych zabronione jest przechowywanie zwierząt, 

4.9. w zakresie utrzymania psów i innych zwierząt : 

• posiadacz psa winien zachować stałą i bezpośrednia kontrolę nad psem, 

• posiadacz psa zobowiązany jest do usuwania zanieczyszczeń 

spowodowanych przez zwierzę, 

• pies winien być prowadzony na smyczy, psa można zwalniać jedynie w 

miejscach odosobnionych i mało uczęszczanych, 

• posiadacze psów uznanych za agresywne  winni zastosować się do 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 

15.12.1998 r., 
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• wszelkie inne małe zwierzęta winny być otoczone właściwą opieką przez 

ich właścicieli. 

 

Wykonywanie prac modernizacyjnych 

§ 5 

5.1. Instalowanie   wszelkich   urządzeń  w   pomieszczeniach  użytku  wspólnego  i    

       mających trwały charakter  wymaga zezwolenia Spółdzielni w celu uzgodnień  

       technicznych, konstrukcyjnych i w szczególności eksploatacyjnych. 

5.2.  Zabudowa lub okratowanie loggii albo balkonu, a także zmiany formy stolarki w  

       sposób naruszający wygląd elewacji, dopuszczalne są wyłącznie po otrzymaniu  

       przez Lokatora zgody Zarządu Spółdzielni. 

5.3. Nie wolno naprawiać we własnym zakresie instalacji elektrycznej, jak również      

       bezpieczników ze względu na grożące niebezpieczeństwo uszkodzenia lub  

       zniszczenia instalacji. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości  

       w  funkcjonowaniu instalacji należy niezwłocznie powiadomić administrację  

       Spółdzielni. 

5.4. Zabrania się przeróbek instalacji gazowej sanitarnej, centralnego   

       ogrzewania, domofonowej  itp. pod rygorem poniesienia  pełnej   

       odpowiedzialności za powstałe szkody   oraz zabudowywania  głównych   

       zaworów regulujących czynniki przepływu  oraz piony w  w/w   instalacjach bez  

       zapewnienia do nich łatwego dostępu.                                                                                                  

5.5. Wszelkie modernizacje mieszkania,  ponadnormatywne  wyposażenie  i wykoń- 

       czenie mające charakter trwały i podnoszące wartość  użytkową mieszkania,  

       jeżeli połączone jest  ze zmianami  w układzie funkcjonalnym lokalu  lub  

       zmianami konstrukcyjnymi, wymagają zgody  Zarządu Spółdzielni. 

 

III. Przepisy w zakresie higieny i estetyki osiedla, budynku i otoczenia 

§ 6 

Mieszkańcy obowiązani są do dbałości o budynek i jego otoczenie , zwane  

„nieruchomością” , chronienia jej przed dewastacją i zapewnieniem jej   

właściwego wyglądu estetycznego. 

6.1. Trzepanie dywanów , chodników , itp. może odbywać się wyłącznie w miejscach  

       na ten cel przeznaczonych i jedynie w godzinach od  8°° - 20°°. 

       W/w  czynności zabronione są na balkonach, loggiach, przez okna i  w  
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       pomieszczeniach wspólnych. 

6.2. Używanie  w pracach domowych i remontowych elektronarzędzi głośno  

  pracujących  może odbywać się w godzinach od  8°° - 20°°. 

6.3. Do obowiązków lokatora należy utrzymywanie loggii i balkonów  w stanie  

       estetycznym np.  poprzez  ich ukwiecanie, 

6.4. Podlewanie kwiatów na balkonach i loggiach powinno odbywać się z umiarem,  

       tak aby nie spowodować zabrudzeń na niższych kondygnacjach, 

6.5. Poleca się wszystkim mieszkańcom osiedla ( budynku) opiekę na trawnikami,  

      kwietnikami, krzewami, drzewami oraz urządzeniami na placach zabaw, 

6.6. Motocykli i rowerów nie wolno przechowywać na klatkach schodowych  i na  

       korytarzach piwnic. 

6.7. Pralni, suszarni, piwnic i innych pomieszczeń wspólnych należy używać zgodnie 

z ich przeznaczeniem. 

 

IV. Przepisy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego . 

§ 7 

7.1.Mieszkaniach i w lokalach użytkowych nie wolno przechowywać materiałów   

      łatwopalnych, 

7.2. Korytarzy piwnicznych i klatek schodowych oraz innych części komunikacji nie 

      wolno zastawiać meblami, opakowaniami, wózkami lub innymi przedmiotami  

      utrudniającymi swobodne poruszanie się, niezbędne w czasie pożaru, 

7.3.Używanie otwartego ognia w pomieszczeniach wspólnych, szczególnie  w 

      piwnicach, jest zabronione, 

7.4.W pomieszczeniach  wspólnych zabronione jest przechowywanie  substancji 

      żrących  czy cuchnących, bądź w inny sposób stwarzających zagrożenie, 

7.5. Zabrania się korzystania z grilla na balkonach i na loggiach. 

 

V. Przepisy w zakresie współżycia mieszkańców . 

§ 8 

8.1.Warunkiem zgodnego współżycia wszystkich mieszkańców osiedla (budynku) 

      jest wzajemna pomoc i nie zakłócanie sobie spokoju. 

8.2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od  22°° do  6°°. 

8.3. Niedopuszczalne jest także zakłócanie spokoju w pozostałych godzinach, jeśli     

        ma to cechy rażącej uporczywości  i nie jest podyktowane  koniecznością. 
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        Za takie zakłócanie spokoju uznaje się w szczególności: 

• zbyt głośne i uciążliwe odtwarzanie dźwięków  z  urządzeń audio, RTV, czy 

sprzętu komputerowego, 

• krzyki i głośne zachowanie na balkonach i loggiach, a także w bezpośrednim 

otoczeniu budynków, 

• używanie urządzeń powodujących drgania i wstrząsy  przenoszące się do  

sąsiednich mieszkań , 

• długotrwałe rozgrzewanie lub próbowanie silników spalinowych  samochodów, 

motocykli, motorowerów itp. w bezpośredniej  bliskości  budynków, 

• jeżdżenie po ciągach komunikacyjnych  osiedla hałaśliwymi pojazdami  w   

najbliższym sąsiedztwie okien budynków. 

8.4. Drzwi wejściowe do klatek schodowych powinny być w zasadzie zamknięte, 

       w szczególności w godzinach nocnych. 

8.5. Parkowanie pojazdów jest dozwolone w miejscach do tego wyznaczonych i nie 

może utrudniać komunikacji, a w szczególności odbioru śmieci z boksów, 

dojazdu samochodów Straży Pożarnej lub innych służb. 

  8.6. Dzieci, w miarę możliwości, powinny bawić się na najbliższym placu zabaw lub w 

innych miejscach przeznaczonych do tego celu. 

      Należy przestrzegać, aby dzieci nie bawiły się obok boksów śmietnikowych  lub  

      w piwnicach, klatkach schodowych, pomieszczeniach wspólnych itp. 

      Za niewłaściwe zachowanie dzieci odpowiedzialni są rodzice i opiekunowie. 

 8.7. O każdym przypadku choroby zakaźnej lub jej podejrzeniach mieszkańcy winni 

niezwłocznie powiadomić najbliższą stację  SANEPID-u. 

 

 

VI. Przepisy końcowe  

§ 9 

9.1. Uwagi, życzenia i zażalenia odnośnie nieprzestrzegania niniejszego regulaminu 

       przez  mieszkańców powinny być zgłaszane do administracji Spółdzielni . 

9.2. Rozpatrzenie powyższych postulatów winno nastąpić  w  terminie 30 dni przez  

       kompetentny organ Spółdzielni, a zainteresowani  powinni być powiadomieni   

      pisemnie  o sposobie załatwienia sprawy. 

9.3. W stosunku do użytkowników  mieszkań  nie przestrzegających  postanowień  
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       niniejszego regulaminu,  Zarząd Spółdzielni  winien udzielić upomnienia. 

9.4.W przypadku uporczywego i złośliwego naruszania postanowień regulaminu,     

Zarząd  Spółdzielni może składać wnioski do Rady Nadzorczej Spółdzielni  o  

      wykluczenie członka  ze Spółdzielni, natomiast w stosunku do osób niebędących 

      członkami może kierować wnioski o ukaranie do właściwych  organów. 

9.5.W przypadku naruszania obowiązujących przepisów prawa Zarząd Spółdzielni   

       zobowiązany jest do wystąpienia z roszczeniem  odszkodowawczym oraz  

powiadomić organy ścigania o popełnionych wykroczeniach bądź przestępstwach. 

 

 

Zmiany zatwierdzono  na posiedzeniu RN w dniu .................................., 

protokół nr ...................... i wchodzą one w życie z dniem ...................... 

 

 


