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INSTRUKCJA U YTKOWANIA LOKALU
Na podstawie § 34 Statutu oraz w zwi zku z § 4 ust. 8 Regulaminu obowi zków
Spó dzielni Mieszkaniowej „Budowlani” i jej Cz onków w zakresie napraw wewn trz lokali
ustala si instrukcj u ytkowania lokalu.
ROZDZIA I
ZASADY OGÓLNE
I. Lokal powinien by u ytkowany w sposób zapewniaj cy:
1. zachowanie wymogów bezpiecze stwa;
2. utrzymanie wymaganego stanu technicznego;
3. utrzymanie stanu higieniczno-sanitarnego;
4. prawid owe funkcjonowanie instalacji i urz dze znajduj cych si w tym lokalu.
II. Sposób u ytkowania instalacji i urz dze stanowi cych wyposa enie lokalu powinien:
1. by zgodny z za eniami projektu oraz z instrukcjami u ytkowania tych instalacji
(okre lonymi poni ej) i urz dze do nich przy czonych;
2. zapewnia ochron elementów budynku i jego wyposa enia.
III.W czasie u ytkowania instalacji i urz dze nale y:
1. zapewnia ich ochron przed uszkodzeniem;
2. wykonywa zabiegi konserwacyjne i naprawy przewidziane instrukcj u ytkowania;
3. likwidowa przecieki z instalacji, w zakresie obci aj cym u ytkownika lokalu, niezw ocznie
po ich pojawieniu si ;
4. dokonywa napraw i wymian uszkodzonych lub zu ytych elementów instalacji i wyposa enia
lokalu w zakresie obci aj cym u ytkownika;
5. informowa Spó dzielni o wszelkich uszkodzeniach instalacji, których naprawa nale y do
jego obowi zków;
6. informowa Spó dzielni o wszelkich awariach na instalacjach w mieszkaniu mog cych mie
wp yw na uszkodzenia s siednich mieszka .
W przypadku wyst pienia uszkodze lub zak óce w funkcjonowaniu instalacji i urz dze
nale y niezw ocznie wstrzyma ich eksploatacj , je eli dalsze ich u ytkowanie mo e
spowodowa zagro enie bezpiecze stwa osób lub mienia albo ska enie rodowiska.

ROZDZIA II
INSTALACJA GAZOWA
I. Sposób u ytkowania instalacji gazowej przez u ytkownika lokalu powinien:
1. by zgodny z za eniami projektu tej instalacji;
2. eliminowa mo liwo wydzielania si tlenku w gla z urz dze gazowych;
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3. zapewnia bezpiecze stwo u ytkowników lokalu;
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u ytkowników
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innych

lokali

II.W czasie u ytkowania instalacji gazowej u ytkownik lokalu powinien:
1. udost pnia lokal Spó dzielni lub dostawcy gazu dla wykonywania ich obowi zków, jak
przegl dy, sprawdzenia i naprawy;
2. przestrzega zasady bezpiecze stwa jej u ytkowania oraz niezw ocznie informowa
Spó dzielni w razie stwierdzenia nieprawid owo ci w jej funkcjonowaniu;
3. zapewnia pe
sprawno
techniczn i u ytkow urz dze gazowych stanowi cych
wyposa enie lokalu;
4. w przypadku wyst pienia objawów wiadcz cych o zagro eniu bezpiecze stwa osób lub
mienia - zaprzesta u ytkowania instalacji gazowej, podj w ciwe dzia ania zaradcze i
niezw ocznie poinformowa w ciwe s by oraz Spó dzielni o wyst pieniu zagro enia;
5. zapewnia ochron instalacji i urz dze gazowych przed uszkodzeniem;
6. utrzymywa znajduj ce si w lokalu elementy instalacji gazowej, urz dze spalinowych i
wentylacyjnych oraz urz dzenia gazowe w nale ytym stanie technicznym i u ytkowym;
7. zapewni wykonanie niezb dnych czynno ci konserwacyjnych le cych po stronie
ytkownika ( przybory gazowe i instalacja do zaworu odcinaj cego lub gazomierza);
8. informowa Spó dzielni o wszelkich uszkodzeniach instalacji gazowej oraz o niew ciwym
funkcjonowaniu przewodów i kana ów wentylacyjnych i spalinowych;
9. udost pnia lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie s by kontroli instalacji i
urz dze gazowych, przewodów i kana ów spalinowych, wentylacyjnych, a tak e innych
instalacji i urz dze oraz ci le wykonywa zalecenia pokontrolne;
10. naprawa i konserwacja urz dzenia gazowego mo e by powierzona wy cznie osobom
posiadaj cym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

ROZDZIA III
INSTALACJAELEKTRYCZNA
I.Sposób u ytkowania instalacji elektrycznej w lokalu powinien:
1. by zgodny z za eniami projektu tej instalacji;
2. zapewnia bezpiecze stwo jej u ytkowania;
3. zapewnia
bezpiecze stwo oraz ochron
interesów u ytkowników
korzystaj cych z tej instalacji oraz osób trzecich.

innych

lokali

II.W czasie u ytkowania instalacji elektrycznej w lokalu u ytkownik lokalu powinien:
1. udost pnia lokal dla wykonania obowi zków obci aj cych Spó dzielni oraz dostawc
energii elektrycznej ( przegl dy);
2. przestrzega zasady bezpiecze stwa u ytkowania energii elektrycznej;
3. w przypadku stwierdzenia nieprawid owo ci funkcjonowania instalacji i urz dze
elektrycznych w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego u ytkowania mieszka ców
niezw ocznie informowa Spó dzielni ;
4. utrzymywa w ciwy stan techniczny instalacji i urz dze elektrycznych w lokalu le cych
po stronie u ytkownika (do zacisków przelicznikowych zabezpieczenia lokalu);
Instrukcja U ytkowania Lokalu

Liczba orygina ów: 3

Strona 2 z 8

Nadzorowany

Instrukcja U ytkowania Lokalu

Uchwalona przez Rad Nadzorcz w dniu
15.09.2004r Uchwa nr 46/2004

Obowi zuje od
15.09.2004r.

5. utrzymywa w ciwe warunki u ytkowania urz dze do pomiaru zu ycia energii elektrycznej
oraz niezw ocznie informowa dostawc energii elektrycznej o ich uszkodzeniu;
6. w przypadku wyst pienia objawów wiadcz cych o zagro eniu ze strony instalacji
elektrycznej zaprzesta jej u ytkowania, podj
w ciwe dzia ania zaradcze oraz
bezzw ocznie poinformowa w ciwe s by oraz Spó dzielni o wyst pieniu zagro enia;
7. zapewnia ochron instalacji elektrycznej przed jej przeci eniem i uszkodzeniem;
8. informowa Spó dzielni o wszelkich uszkodzeniach instalacji elektrycznej;
9. udost pnia lokal w celu przeprowadzania kontroli i badania instalacji elektrycznej przez
odpowiednie s by oraz ci le wykonywa zalecenia pokontrolne;
10. naprawa i konserwacja instalacji i odbiorników zasilanych energi elektryczn mo e by
powierzona wy cznie osobom posiadaj cym odpowiednie kwalifikacje.

ROZDZIA IV
PRZEWODY I KANA Y DYMOWE, SPALINOWE ORAZ WENTYLACYJNE
I. Sposób u ytkowania przewodów i kana ów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych
powinien:
1. by zgodny z za eniami projektu tych przewodów i kana ów;
2. uniemo liwia ograniczenie lub utrat ich dro no ci i szczelno ci;
3. zapewnia bezpiecze stwo u ytkowników lokalu;
4. zapewnia bezpiecze stwo oraz ochron interesów u ytkowników innych lokali do których
przylegaj te przewody i kana y.
II. U ytkownik lokalu wyposa onego w przewody i kana y dymowe lub spalinowe oraz
wentylacyjne jest obowi zany:
1. do zachowania warunków dla prawid owej cyrkulacji i wilgotno ci powietrza w lokalu;
2. zapewnia ich sprawno techniczn i u ytkow ;
3. w przypadku wyst pienia objawów wiadcz cych o zagro eniu bezpiecze stwa osób lub
mienia zaniecha u ytkowania instalacji gazowej i podj stosowne dzia ania zaradcze oraz
poinformowa w ciwe s by i Spó dzielni o wyst pieniu zagro enia;
4. systematycznie wykonywa czynno ci konserwacyjne;
5. informowa Spó dzielni o niew ciwym funkcjonowaniu urz dze
spalinowych,
dymowych lub wentylacyjnych;
6.
ytkownik lokalu korzystaj cy z przewodów i kana ów dymowych lub spalinowych oraz
wentylacyjnych mo e powierza napraw i konserwacj tych urz dze wy cznie osobom
posiadaj cym odpowiednie kwalifikacje;
7. po przeróbce lub wymianie przewody i kana y dymowe lub spalinowe oraz wentylacyjne
nale y podda kontroli osobie z odpowiednimi uprawnieniami.
III. U ytkowanie instalacji i urz dze wentylacyjnych.
1. instalacje i urz dzenia wentylacyjne powinny w okresie ich u ytkowania zapewnia
mo liwo
skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami
za onymi w projekcie;
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2. w okresie u ytkowania instalacji i urz dze wentylacyjnych nale y zapewnia odpowiedni
poziom wilgotno ci wzgl dnej (do 55%) powietrza w pomieszczeniach poprzez:
1) pe

dro no

i szczelno

przewodów i urz dze ;

2) utrzymanie pe nego wymaganego przekroju kratek wentylacyjnych, osi ganego
poprzez:
a. okresowe czyszczenie siatek przeciw owadom;
b. nie montowania wszelkiego rodzaju
aluzji i os on na kratkach,
umo liwiaj cych ograniczenia wentylacji lub zamykanie otworów kratek;
c. nie montowania wentylatorów elektrycznych i okapów (za wyj tkiem mieszka
z indywidualnymi kana ami wentylacyjnymi).
3) zapewni odpowiedni dop yw powietrza zewn trznego poprzez:
a. zagwarantowanie odpowiedniej przepuszczalno ci (infiltracji) powietrza okien i
drzwi balkonowych (okna by spe ni ten warunek musz mie wyci te
cz ciowo uszczelki lub zamontowane nawietrzniki), okresowe wietrzenie;
b. w drzwiach do WC i azienki musz by zamontowane kratki w dolnej cz ci
drzwi, których powierzchnia dla ka dych drzwi powinna wynosi 200cm2.
4) symptomy s abej wentylacji:
a. ciemne mokre plamy w okolicach nadpro y okien i drzwi balkonowych,
naro ach przy suficie i pod odze (cz sto z nalotami grzybów ple niowych);
b. wyczuwalne nieprzyjemne zapachy;
c. wyczuwalna du a wilgotno

w mieszkaniu;

d. wyczuwalny zapach st chlizny (szczególnie po otwarciu szaf);
e. skraplanie pary wodnej na wewn trznych powierzchniach szyb;
f. butwienie stolarki drewnianej (odbarwienia szczególnie na s kach);
g.

cznienie mebli (k opoty z otwieraniem);

h. lustra pozostaj d ugo zaparowane po korzystaniu z k pieli;
i.

czniki s d ugo wilgotne i nabieraj nieprzyjemnego zapachu;

j. na spoinach glazury i wokó wanny pojawiaj si ciemne naloty;
k. odklejanie si tapet;
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e samopoczucie i ogólne rozdra nienie spowodowane nadmiarem dwutlenku
gla i brakiem tlenu, nadwra liwo alergiczna.

rodki zaradcze usprawniaj ce dzia ania wentylacji i zmniejszaj ce stopie
zawilgocenia:
a.

ustawianie okien w funkcji rozszczelnienia;

b. usuni cie cz ci uszczelek przylgowych;
c. zamontowanie (na oknach) nawiewników higrosterowanych (automatycznych);
d. cz ste otwieranie okien;
e. powodowanie przeci gów (w celu szybkiego przewietrzenia mieszkania);
f. pozostawianie otwartych drzwi wewn trznych;
g. zdj cie aluzji i innych barier z kratek wentylacyjnych;
h. zamontowanie kratek wentylacyjnych o przekroju min 14x14cm;
i. gotowanie potraw pod przykryciem (przy lekko uchylonym oknie);
j. suszenie bielizny w suszarniach lub przy otwartych drzwiach i oknach;
k. usuni cie z grzejników nawil aczy powietrza (w pomieszczeniach i lokalach
gdzie wyst puj objawy zawilgoce );
l. utrzymywanie optymalnej temperatury w mieszkaniu ( 20 oC);
m. zachowanie prze witu pod drzwiami wewn trznymi ( min.1cm);
n. odsuni cie mebli od cian wewn trznych;
o. otwieranie szaf;
p. zmniejszenie ilo ci jednorazowego prania;

Wprowadzanie jakiejkolwiek zmiany w instalacji i urz dzeniach wentylacyjnych w lokalu
wymaga wcze niejszego uzyskania zgody Spó dzielni.

IV. U ytkowanie kana ów i przewodów spalinowych oraz dymowych.
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1. kana y i przewody spalinowe w okresie ich u ytkowania powinny zapewnia mo liwo
odprowadzania spalin powsta ych w procesie spalania paliw, zgodnie z za onymi
warunkami.
2. kana y i przewody spalinowe oraz dymowe w budynku powinny by utrzymywane w stanie
technicznym zapewniaj cym skuteczne i niezawodne ich funkcjonowanie.
3. w okresie u ytkowania kana ów i przewodów nale y zapewnia ich dro no
szczelno , zabronione jest uszczelnianie kana ów materia ami atwopalnymi.

oraz

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w kana ach i przewodach spalinowych lub dymowych
w lokalu wymaga wcze niejszego uzyskania zgody Spó dzielni.
ROZDZIA V
INSTALACJA CIEP EJ I ZIMNEJ WODY U YTKOWEJ
ytkowanie instalacji wody zimnej i ciep ej wody u ytkowej.
1. instalacja wody zimnej i ciep ej wody u ytkowej powinna, w okresie jej u ytkowania,
zapewnia mo liwo dostarczania wody do punktów czerpalnych, zgodnie z warunkami jej
ytkowania za onymi w projekcie.
2. w okresie u ytkowania instalacji wody zimnej i ciep ej wody u ytkowej nale y zapewnia :
1) dro no

instalacji i urz dze , zgodnie z za

eniami projektu tej instalacji;

2) realizacj napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych le cych po stronie
ytkownika (ca
instalacji wewn trz mieszkania do zaworów odcinaj cych dany
lokal wraz z urz dzeniami);
3) dost p do liczników celem kontrolnego odczytu i legalizacji w ramach wnoszonych
op at.

ROZDZIA VI
INSTALACJA KANALIZACYJNA
ytkowanie instalacji kanalizacyjnej.
Instalacja kanalizacyjna powinna w okresie jej u ytkowania by utrzymywana w pe nej
sprawno ci technicznej zapewniaj cej mo liwo odprowadzania cieków.
W okresie u ytkowania instalacji kanalizacyjnej nale y zapewnia :
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1. ochron przed wprowadzeniem do instalacji cieków zawieraj cych substancje, które mog
spowodowa uszkodzenie instalacji i sieci kanalizacyjnej lub substancje wymagaj ce
neutralizacji przed wprowadzeniem ich do tej instalacji.
2. ochron przed wydostawaniem si cieków na zewn trz instalacji i pe
jej dro no poprzez
nie wrzucanie do instalacji materia ów opatrunkowych i higienicznych, odpadów sta ych nie
rozpuszczalnych w wodzie.
3. realizacj napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych ( ca
trójnika w pionie wraz przyborami).

instalacji w mieszkaniu do

4. w budynkach, gdzie odp yw z wanny wykonany jest przez syfon podstropowy (u s siada
poni ej), w przypadku nieszczelno ci dokona zmiany sposobu odprowadzenia na syfon
nadstropowy.

ROZDZIA VII
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ytkowanie instalacji i urz dze centralnego ogrzewania.
1. instalacja i urz dzenia centralnego ogrzewania w okresie ich u ytkowania powinny by
utrzymywane w stanie technicznym zapewniaj cym we wszystkich ogrzewanych
pomieszczeniach w ciwe temperatury nie ni sze ni 20 oC w trakcie u ytkowania
mieszkania.
2. w przypadku gdy instalacja i urz dzenia nie spe niaj warunku, o którym mowa w ust. 1,
nale y powy szy fakt zg osi Spó dzielni w celu okre lenia przyczyny zak óce oraz podj cia
dzia usprawniaj cych ich funkcjonowanie.
3. Nale y prawid owo wed ug instrukcji pos ugiwa si g owic termostatyczn ;
4. Nie powodowa zak óce i awarii centralnego ogrzewania, poprzez prace szczególnie
zabronione w tym mi dzy innymi:
1) zrywanie plomb umieszczonych na g owicy i zaworze oraz dokonywanie zmian w
nastawie zaworu;
2) zrywanie plomb z podzielnika kosztów lub elementów ciep omierza;
3) demonta podzielników:
4) uniemo liwianie prawid owej pracy urz dze pomiarowych;
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5) wszelkie przeróbki w instalacji c.o. (np. wymiany: ga zek grzejnikowych, zaworów
termostatycznych, eber lub ich dok adanie).
5. nale y zapewni dost p do podzielników lub ciep omierzy celem kontrolnego odczytu,
wykonania wymiany kapilar lub baterii lub legalizacji w ramach wnoszonych op at.
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian instalacji i urz dze centralnego ogrzewania w lokalu
wymaga wcze niejszego uzyskania pisemnej zgody Spó dzielni.

ROZDZIA VIII
ROBOTY

REMONTOWE

W robotach remontowych wykonywanych w lokalu nale y stosowa wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie oraz zapewnia w ciwe funkcjonowanie
znajduj cych si w nim wspólnych instalacji lub urz dze .
W czasie wykonywania robót remontowych w lokalu nale y:
1.
2.
3.
4.

zapewni bezpiecze stwo u ytkowników innych lokali i osób trzecich.
stosowa rozwi zania eliminuj ce mo liwo ska enia rodowiska.
stosowa rozwi zania i technologie podnosz ce walory u ytkowe lokalu.
ograniczy do niezb dnego minimum uci liwo zwi zan z realizacj robót remontowych
dla u ytkowników pozosta ych lokali oraz dla osób trzecich.
5. w przypadku zmiany uk adu pomieszcze przez wyburzanie cian dzia owych, uzyska
warunki i zgod Spó dzielni.

Niniejsza „Instrukcja U ytkowania Lokalu” uchwalona zosta a przez Rad
w dniu 15.09.2004 roku Uchwa Nr 46/2004.

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ
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