
PROJEKT 
 

Uchwała nr 20 / 2016 
 

Walnego Zgromadzenia Członków  
Spółdzielni Mieszkaniowej „ FAMPA” w  Jeleniej Górze  

z dnia 24 czerwca 2016 roku 
 

 
w sprawie zmiany treści zapisu § 107 ust. 1. Statutu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze. 
 

 

§  1 

 

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej 
Górze na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo 
Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 roku, poz 1443) oraz § 35a pkt 10 
Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze, uchwala co 
następuje: 
 

§ 2 

 

§ 107 ust. 1. otrzymuje nowe brzmienie: 
 

§ 107 

 

1. Zakres obowiązków Spółdzielni w dziedzinie napraw i remontów części 
wspólnej nieruchomości jest określany w Regulaminie napraw i remontów 
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze, uchwalanym przez 
Radę Nadzorczą. 
Dla ustalenia obowiązków Spółdzielni w zakresie napraw i wymiany 
instalacji,  wytycza się następujący zakres i granice jej odpowiedzialności: 
   1/ instalacja wodociągowa: do głównego zaworu w lokalu, z zaworem 
włącznie, 
   2/ instalacja ciepłej wody użytkowej: do głównego zaworu w lokalu, 
z zaworem włącznie, 
      3/ instalacja kanalizacyjna:  
 a/ przy odpływie z zastosowaniem kratki ściekowej w posadzce: do 
kratki ściekowej, z kratką włącznie, 
 b/ przy podłączeniu urządzeń do instalacji: do trójnika w pionie, 
z trójnikiem włącznie, 
   4/ instalacja gazowa: do kurka odcinającego przed licznikiem gazu, 
z kurkiem włącznie, 
       5/ instalacja elektryczna: do tablicy licznikowej lokalu, z tablicą włącznie, 
       6/ instalacja centralnego ogrzewania:  
 a/ przy podłączeniu do zdala-czynnej sieci ciepłowniczej: do zaworów 
grzejnikowych, bez tych zaworów i termostatów, 
 b/ za instalację ogrzewania etażowego oraz za urządzenia ogrzewania 
miejscowego (piece, kominki) w całości odpowiada użytkownik tego lokalu – 
osoba posiadająca prawo do tego lokalu, 



       7/ kanały kominowe:  
 a/  spalinowe i wentylacyjne:  
 - standardowe: do otworów wlotowych, z wyłączeniem rozet 
               i przewodów spalinowych oraz kratek wentylacyjnych, 
 - za wkłady kominowe, zamontowane przez użytkowników lokali 
           w związku ze zmianą sposobu ogrzewania z paliwa stałego na gazowe, 
           w całości odpowiada użytkownik lokalu – osoba posiadająca prawo do 
            tego lokalu.  
 b/  dymowe:  
 - standardowe: do otworów wlotowych, z wyłączeniem rozet  
              i czopuchów, 
 - za remont wymuszony udokumentowanym poprzez opinię 
        kominiarską stosowaniem przez użytkownika lokalu niewłaściwego 
             opału, Spółdzielnia obciąża użytkownika lokalu – osobę posiadającą 
             prawo do tego lokalu. Wysokość obciążenia określa Rada Nadzorcza 
     w Regulaminie napraw i remontów Spółdzielni Mieszkaniowej 
             „FAMPA” w Jeleniej Górze. 
 

 

§ 3 

 

W głosowaniu:  
 
   za uchwałą                         -  …..................... głosów 
 
                         przeciw  uchwale                -  …..................... głosów 
 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
..............................................................................                                      ........................................................................................................... 
   Sekretarz  W Z Cz                                Przewodniczący W Z Cz 
 
 
 
 


