
REGULAMIN 

 
TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSÓB PRAWNYCH DOM 

 
 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

1. W oparciu o przepisy art. 4 i art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 

oraz § 47 ust. 1 lit. b) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Osób Prawnych DOM tworzy się 

fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych Spółdzielni. 

2. Fundusz remontowy Spółdzielni podlega podziałowi na fundusze remontowe  

odrębnych nieruchomości ( zwane dalej „funduszami remontowymi”).   

3. Fundusz remontowy nieruchomos ci tworzy się z odpiso w w cięz ar koszto w gospodarki 

zasobami mieszkaniowymi. Odpisy sporządza się od wszystkich lokali połoz onych w zasobach 

Spo łdzielni Mieszkaniowej Oso b Prawnych DOM. Odpiso w na remonty nie sporządza się od 

pomieszczen  piwnicznych przynalez nych do lokali oraz od pomieszczen  piwnicznych, kto re 

zostały przydzielone odpłatnie mieszkan com danej nieruchomos ci jako dodatkowe piwnice. 

4. Podstawą sporządzenia odpisu na fundusz remontowy danej nieruchomos ci jest powierzchnia 

uz ytkowa lokali połoz onych w tej nieruchomos ci i stawka odpisu ustalona przez Radę 

Nadzorczą okres lona w zł/m2 powierzchni uz ytkowej lokali. 

5. Z tworzonego funduszu remontowego dla danej nieruchomos ci finansowane są: 

1) koszty remonto w przeprowadzonych w tej nieruchomos ci; 

2) koszty remonto w nieruchomos ci gruntowych Spo łdzielni Mieszkaniowej Oso b Prawnych 

DOM zabudowanych infrastrukturą techniczną przeznaczoną do wspo lnego uz ytku będące 

mieniem Spo łdzielni. Koszty te finansowane są proporcjonalnie do powierzchni lokali danego 

osiedla; 

3) koszty remonto w nieruchomos ci gruntowych Spo łdzielni Mieszkaniowej Oso b Prawnych 

DOM, na kto rych usytuowane są ogo lnodostępne tereny aktywnos ci oraz place zabaw 

przeznaczone do wspo lnego uz ytku. Koszty te finansowane są proporcjonalnie do 

powierzchni lokali Spo łdzielni na terenie danego osiedla.  

6. Kaz da nieruchomos c  posiada swo j fundusz remontowy osobno ewidencjonowany i rozliczany. 

 

§ 2. 

Ilekroc  w regulaminie jest mowa o: 

1) remoncie – nalez y przez to rozumiec  wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robo t budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących biez ącej 

konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobo w budowlanych innych niz  uz yto w 

stanie pierwotnym; 

2) konserwacji – nalez y przez to rozumiec  wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym prac 

mających na celu utrzymanie sprawnos ci technicznej jego elemento w; 

3) uz ytkowniku – nalez y przez to rozumiec  osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu, w tym w 

szczego lnos ci najemcę lokalu mieszkalnego ,  a takz e osobę bez tytułu prawnego do lokalu. 

 
 



ROZDZIAŁ II 

ŹRÓDŁA TWORZENIA FUNDUSZU REMONTOWEGO 

 
§ 3. 

1. Fundusz remontowy poszczego lnych nieruchomos ci, o kto rych mowa w § 1 ust. 2 tworzy się z: 

1) odpiso w w cięz ar koszto w; 

2) odpiso w dodatkowych ponad odpis podstawowy na fundusz remontowy, o kto rym mowa 

w § 1 ust. 3 w przypadku pilnej potrzeby przeprowadzenia remontu w danej 

nieruchomos ci, a przewidziany stan funduszu remontowego tej nieruchomos ci jaki będzie 

zgromadzony w najbliz szych 10-ciu latach nie zapewni s rodko w na finansowanie tego 

remontu; 

3) odpiso w dodatkowych ponad odpis podstawowy ustalony przez Radę Nadzorczą w 

wyniku inwentaryzacji wykorzystania s rodko w finansowych wnoszonych na fundusz 

remontowy w poszczego lnych budynkach docieplonych tak by stawki odpowiednio 

umoz liwiały wyro wnanie dysproporcji pomiędzy akumulacją s rodko w a wydatkami 

remontowymi w okresach poprzednich; 

4) odszkodowan  otrzymanych od jednostek ubezpieczeniowych, odszkodowan  od oso b, 

kto re spowodowały szkodę w nieruchomos ci i zobowiązane były do jej naprawienia; 

5) wpłat oso b korzystających z lokali bez tytułu prawnego; 

6) wpłat najemco w korzystających z lokali; 

7) innych wpływo w, na kto re zezwalają obowiązujące w tym zakresie przepisy. 

2. Fundusz remontowy danej nieruchomos ci, w razie wystąpienia takiej koniecznos ci, moz e byc  

zasilony kredytem bankowym. Decyzję o wysokos ci kredytu oraz terminie i sposobie jego 

spłaty podejmuje Rada Nadzorcza w formie uchwały. 

3. Fundusz remontowy danej nieruchomos ci w przypadku wystąpienia takiej koniecznos ci 

moz e byc  zasilony poz yczką wewnętrzną z funduszu rezerwowego, jez eli Spo łdzielnia posiada 

wolne s rodki.  Decyzję w sprawie poz yczki, jej wysokos ci oraz terminu spłaty podejmuje Rada 

Nadzorcza w formie uchwały. 

4. S rodki na remonty pochodzące z kredytu bankowego lub poz yczki wewnętrznej, o kto rych mowa w 

§ 3 ust. 2 i 3, podlegają spłacie wraz z odsetkami i kosztami przez kaz dorazowego najemcę, w częs ci 

przypadającej na jego lokal, na warunkach okres lonych w uchwale Rady Nadzorczej oraz – w 

przypadku kredytu – w umowie kredytu pomiędzy Spo łdzielnią a bankiem. Obciąz enia   pobierane   

od   uz ytkowniko w na poczet spłat, o kto rych mowa w § 3 ust. 2 i 3, nalicza i uruchamia Zarząd 

Spo łdzielni Mieszkaniowej Oso b Prawnych DOM. Obciąz enia te naliczane są ro wnomiernie na 

wszystkie lokale w przeliczeniu na 1m2 powierzchni. Naliczone kwoty stają się wymagalne w 

terminie najbliz szego zobowiązania czynszowego, następującego po dacie rozpoczęcia 

remontu, na kto ry zaciągnięto poz yczkę bądz  kredyt. Obowiązek spłaty kredytu lub poz yczki 

zaciągniętych w okresie obowiązywania umowy najmu ciąz y na najemcy, na rzecz kto rego po 

zakon czeniu najmu nastąpiło wyodrębnienie lokalu i przeniesienie prawa odrębnej własnos ci, 

oraz jego następcach prawnych. 

ROZDZIAŁ III 

GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM 

 
§ 4. 

1. Fundusz remontowy przeznaczony jest na finansowanie koszto w remonto w zasobo w 

mieszkaniowych, w celu utrzymania zasobo w mieszkaniowych we włas ciwym stanie 

technicznym, umoz liwiającym ich dalszą eksploatację, z uwzględnieniem § 5. 



2. Gospodarkę funduszem remontowym prowadzi Zarząd Spo łdzielni w oparciu o roczny plan 

remontowy (rzeczowo-finansowy) zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 

 
 

ROZDZIAŁ IV 

FUNDUSZ REMONTOWY NIERUCHOMOŚCI 

 
§ 5. 

1. Fundusz remontowy nieruchomos ci tworzy się i ewidencjonuje się dla kaz dej nieruchomos ci. 

Fundusz remontowy nieruchomos ci przeznaczony jest na finansowanie koszto w remonto w 

częs ci wspo lnych budynku i urządzen  danej nieruchomos ci, kto re przeznaczone są do 

wspo lnego korzystania przez osoby zamieszkujące w danej nieruchomos ci. 

2. Z funduszu remontowego finansuje się: 

1) remonty elewacji budynku, w tym m.in.: remonty fundamento w, remonty i malowanie 

elewacji, ocieplenie s cian, stropo w piwnic i stropodacho w, remonty balkono w i loggii itp.; 

2) remonty pokrycia dachowego oraz obro bki blacharskie; 

3) remonty i wymianę drzwi wejs ciowych do budynku, do pomieszczen  budynku słuz ących do 

wspo lnego uz ytkowania przez mieszkan co w np. suszarni, pralni, piwnic, pomieszczen  z 

urządzeniami technicznymi; 

4) remonty pomieszczen  budynku słuz ących do wspo lnego uz ytkowania przez mieszkan co w np. 

suszarni, pralni, piwnic, pomieszczen  z urządzeniami technicznymi, klatek schodowych, a 

takz e remonty, malowanie i wymianę stolarki okiennej  i drzwiowej  w wymienionych 

pomieszczeniach z zastrzez eniem § 5 ust. 2 pkt 3. Malowanie w/w pomieszczen  

przeprowadza się  co najmniej raz na 10 lat; 

5) remonty oraz wymianę piono w i poziomo w instalacji kanalizacyjnej wraz z tro jnikiem (bez 

podejs c  i armatury); 

6) remonty oraz wymianę poziomo w i piono w instalacji wodociągowej i centralnej 

ciepłej wody do pierwszego zaworu lokalowego łącznie z tym  zaworem; 

7) remonty i wymianę całej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania bez zaworo w 

termostatycznych. W przypadku montaz u zaworo w termostatycznych koszty zaworo w 

ponosi najemca, natomiast koszt montaz u ponosi Spo łdzielnia; 

8) remonty i wymianę instalacji gazowej do zaworu odcinającego przed odbiornikiem – 

łącznie z tym zaworem; 

9) remonty i wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach wspo lnych oraz do 

zabezpieczen  przedlicznikowych mieszkan  wraz z WLZ (wewnętrzna linia zasilająca) bez 

zabezpieczen  zalicznikowych w mieszkaniach i wewnętrznej instalacji elektrycznej; 

10) remonty kanało w spalinowych i wentylacyjnych oraz zapewnienie prawidłowej 

wentylacji nawiewno-wywiewnej i odprowadzania spalin; 

11) remonty i wymianę instalacji odgromowych; 

12) remonty i wymianę infrastruktury technicznej znajdującej się na terenie związanym z 

uz ytkowaniem danej nieruchomos ci  np.  chodniki,  dojs cia  do klatek schodowych, parkingi, 

opaski woko ł budynko w; 

13) remonty tynko w wewnętrznych w częs ciach wspo lnych budynku; 

14) remonty i wymianę instalacji domofonowej bez unifono w. W przypadku   załoz enia nowej 

instalacji domofonowej koszty materiało w wraz z kosztami zakupu ponosi najemca, 

natomiast koszty robocizny ponosi Spo łdzielnia. Koszty robocizny dotyczą częs ci wspo lnej 

budynku (klatka schodowa); 



15) remonty placo w zabaw (w tym: piaskownic, ogrodzenia i urządzen  zabawowych) 

oraz budowli zabawowo-rekreacyjnych (w tym: boiska, s ciez ki zdrowia) znajdujących się na 

poszczego lnych nieruchomos ciach, finansowany jest z funduszu remontowego osiedla, na 

kto rym się znajdują – proporcjonalnie do powierzchni budynko w mieszkalnych; 

16) montaz , legalizację i wymianę wodomierzy oraz moduło w do zdalnego odczytu 

wodomierzy (nakładki), zakupionych przez Spo łdzielnię, kto re znajdują się w lokalach. 

17) remonty i wymianę szlabano w oraz bram przesuwnych; 

18) montaz , legalizację i wymianę ciepłomierzy zakupionych przez Spo łdzielnię wraz z 

urządzeniami niezbędnymi do dokonywania odczyto w. 

19) remont, zakup i montaz  zadaszen  nad balkonami; 

20) koszty obsługi kredyto w zaciągniętych na realizację prac remontowych. 

3. Z finansowania funduszem remontowym nieruchomos ci wyłączone są remonty i naprawy 

nalez ące do obowiązko w najemco w lokali w tym zmiany instalacji w lokalach wykonane we 

własnym zakresie. 

4. Do obowiązko w uz ytkowniko w nalez y utrzymywanie nalez ytego stanu sanitarnego i 

prawidłowego stanu technicznego urządzen  i wyposaz enia swoich lokali. Uz ytkownicy we 

własnym zakresie i na własny koszt zobowiązani są zadbac  o wykonanie wszystkich napraw 

wewnątrz swoich lokali i pomieszczen  do nich przynalez nych. 

5. Do obowiązko w uz ytkowniko w nalez y w szczego lnos ci: 

1) odnawianie lokalu i pomieszczen  do niego przynalez nych w okresach gwarantujących 

utrzymanie w nich czystos ci i włas ciwego stanu technicznego poprzez: 

 - malowanie sufito w i s cian, 

 - malowanie, instalacji gazowej i c.o. wraz z grzejnikami (w celu zabezpieczenia przed 

korozją) co najmniej raz na trzy lata; 

2) konserwacja, naprawa i wymiana podło g, posadzek, wykładzin podłogowych i podłoz y 

cementowych oraz tynko w wewnątrz mieszkania; 

3) konserwacja,  naprawa i wymiana urządzen :  podgrzewaczy wody (elektrycznych i 

gazowych), wanien, mis ustępowych, desek sedesowych, spłuczek ustępowych, automato w 

spłukujących, zlewozmywako w, umywalek, syfono w, baterii i zaworo w czerpalnych, kuchni 

gazowych, instalacji wodno – kanalizacyjnych oraz innych urządzen  będących na 

wyposaz eniu lokalu. W przypadku wystąpienia przecieko w z tych urządzen  bądz  z 

wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej koszt naprawy wykonanej przez pracowniko w 

Spo łdzielni ponosi najemca lub dokonuje napraw we własnym zakresie. Lokalizacja 

przecieko w wykonana przez pracowniko w Spo łdzielni powodujących zalanie innego 

mieszkania lub piwnicy ro wniez  podlega odpłatnos ci; 

4) naprawa i wymiana całej wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i 

zabezpieczeniami zalicznikowymi. W przypadku koniecznos ci wymiany lub włączenia 

bezpiecznika przedlicznikowego spowodowanego zwarciem lub przekroczeniem poboru 

mocy w mieszkaniu koszt wymiany lub włączenia ponosi najemca; 

5) usuwanie niedroz nos ci przewodo w odpływowych od urządzen  sanitarnych w lokalu do 

piono w zbiorczych; 

6) dokonywanie wszelkich napraw biez ących stolarki okiennej i drzwi balkonowych, 

parapeto w oraz naprawa i wymiana os ciez y i skrzydeł drzwiowych wejs ciowych 

wewnętrznych, w obrębie lokalu i pomieszczen  przynalez nych; 

7) partycypowanie w kosztach wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w częs ci nie 

sfinansowanej z funduszu remontowego według zasad przyjętych w niniejszym regulaminie; 



8) w przypadku awarii instalacji wspo lnych w mieszkaniu, demontaz  i odtworzenie 

wykonanej we własnym zakresie przez uz ytkownika lokalu zabudowy instalacji wodno-

kanalizacyjnej oraz innych instalacji i innych urządzen  znajdujących się wewnątrz lokalu; 

9) w przypadku zmiany instalacji gazowej wewnątrz mieszkania, uzyskanie zgody 

Spo łdzielni, opracowanie we własnym zakresie projektu zmian instalacji i uzyskanie 

pozwolenia na budowę; 

10) poniesienie koszto w wprowadzenia zmian instalacji i urządzen  znajdujących się 

wewnątrz lokalu, dokonanych przez uz ytkownika we własnym zakresie; 

11) w przypadku stwierdzenia zmian w instalacjach i urządzeniach, znajdujących się 

wewnątrz lokalu, dokonanych przez uz ytkownika we własnym zakresie, bez zgody 

Spo łdzielni wyraz onej na pis mie, naprawa tych instalacji i urządzen  polegająca na 

doprowadzeniu ich do stanu pierwotnego; 

12) w przypadku doposaz enia przez uz ytkownika lokalu w urządzenia nieprzystosowane 

do istniejącej instalacji elektrycznej, w tym zwiększenia mocy urządzen  – pokrycie 

całkowitego kosztu napraw, wymian lub przywro cenia do stanu zgodnego z dokumentacją; 

13) pokrycie koszto w wymiany uszkodzonych mechanicznie urządzen  będących na 

wyposaz eniu mieszkania, tj. wodomierza oraz modułu do zdalnego odczytu wodomierza 

(nakładka); 

14) wymiana zaworo w termostatycznych grzejnikowych; 

15) dbanie o prawidłową wentylację nawiewno – wywiewną, wykonywanie zalecen  

pokontrolnych kominiarzy i słuz b technicznych Spo łdzielni. 

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się finansowanie remonto w i napraw nalez ących do 

obowiązko w uz ytkowniko w z funduszu remontowego. 
 

 

ROZDZIAŁ V INNE POSTANOWIENIA 

 

§ 6. 
1. Jez eli w danej nieruchomos ci zachodzi koniecznos c  przeprowadzenia remontu, kto rego 

koszty nie znajdują pokrycia w stanie funduszu remontowego tej nieruchomos ci, 

wo wczas na ten cel mogą byc  przeznaczone przejs ciowo s rodki funduszu z innej  

nieruchomos ci,  w kto rej  nie zachodzi pilna potrzeba przeprowadzenia remontu. 

2. Uzupełnienie funduszu remontowego nieruchomos ci, w kto rej przeprowadzono remont 

powinno nastąpic  w okresie 10 lat. Jez eli wpływ s rodko w na fundusz remontowy w okresie 10 

lat nie zapewni s rodko w na sfinansowanie planowanego remontu dla takiej nieruchomos ci 

powinna byc  zwiększona stawka odpisu na fundusz remontowy. 

3. Niewykorzystane s rodki poszczego lnych funduszy remontowych w ciągu roku przechodzą do 

wykorzystania na następny rok. 

4. Regulamin wchodzi w z ycie z dniem uchwalenia, tj. …. . . . . . . . .  r. 
  

 
 
 

Podpisy Rady Nadzorczej 
 
 
 

Ewa Zysnarska   Marek Zygmański              Martyna Skrzypkowska 
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