ZalEcznik
do Zarzqdzenia Nr 8912019
B urmi strza D zier Zoniow a
z dnia 4 lutego 2019 roku

REGULAMIN REMONTOW GMINI\-YCH LOKALI MIESZKALNYCH
w oparciu o ustawg z dnia2l czerwca2}}I r. o ochronie praw lokator6w, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
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w Re gulaminie okreSlenia oznaczajq:
l.
remont - roboty budowlane polegaj4ce na odtworzeniu stanu pierwotnego elementu
wyposaZenia technicznego lokalu z zastosowaniem material6w obecnie stosowanych. Remont nie
powoduj e zsrtian w uZytkowaniu lokalu.
2. awaria - losowe uszkodzenie elementu lokalu powoduj4ce przerwg w jego uZytkowaniu,
ograniczaj4ce jego uZytkowanie lub powoduj4ce szkodg na mieniu. Usuwanie awarii polega na
doruhnej naprawie maj4cej na celu odtworzenie stanu zdatnoSci.
3. konserwacja - zabiegi zapewnrajQce sprawnE eksploatacjg element6w technicznych lokalu
polegaj4ce na wykonywaniu drobnych czynno6ci takich jak: regulacja skrzydel, zawias6w,
uszczelnianie, malowanie itp.
4. eksploatacja - racjonalne korzystanie z lokalu poprzez dbanie o stan techniczny urzqdzeh
technicznych, ich droZnoS6, szczelnoSd, utrzymywanie prawidlowego przeplywu powietrza,
odpowiedniej temperatu ry oraz opalanie paliwem odpowiednim do rcdzajtt pieca.
5. element techniczny - integralna czg(i6 lokalu umoZliwiaj4ca podstawow4 eksploatacjg,
aw szczeg6lnoSci okna, drzwi wejSciowe, piece grzewcze, podlogi, instalacje, t'r'nki.
6. plan remont6w - zestawienie adres6w lokali mieszkalnych, w kt6rych w danym roku
kalendarzowym zostanE wykonane remonty element6w technicznych lokali wraz zokreSleniem
zakres6w prac i z prognozowanymi kosztami remont6w. Plan remont6w tworzony jest przez
DzierZoniowski Zarz4d Budynk6w Mieszkalnych Sp6lkg z o.o. izatwierdzany jest przez
Burmistrza Miasta. Plan remont6w tworzony jest w oparciu o analizg potrzeb remontowych, w
oparciu o wielkoS6 Srodk6w finansowych planowanych na dany rok oraz w oparciu o zasady
wykonywania remont6w okreSlonew rozdziale II i il Regulaminu.
U zyte

Rozdzial I
Wykonywanie remont6w na ztsadzie refundacji koszt6w
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l. Wnioski w sprawie wykonania remont6w w lokalach mieszkalnych, w kt6rych najemcy
vtyrazili wolg partycypowania w finansowaniu przedsigwzigcia, poddane s4 ocenie technicznej
w celu uznania zasadnoSci przeprowadzenia remont6w.
2. Partycypacja koszt6w remont6w i jej procentowy udzial okre5la porozumienie zawarte
pomigdzy najemc4 a wynajmuj4cym. Refundowane bgdq tylko te remonty, na kt6re zawarto
porozumienie. Porozumienia nie bgd4zawierane z lokatorami posiadaj4cymizadluhenie.
3. Do prac budowlanych podlegaj4cych refundacjinale?q:

l) wymiana stolarki okiennej wrMzparapetami,
2) wymiana stolarki drzwiowej do lokalu mieszkalne go wraz z zamkami,
3) wymiana podlogi polegaj4ca na wykonaniu nowej posadzki w calym pomieszczeniu,
bez wykladzin podlogowych,
r' 4) wymiana instalacji gazowej od licznika do odbiornik6w,
5) wymiana instalacji elektrycznej wewngtrznej,bezprzeN4cznik6w orczLrodeN Swiatla,
6) wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej od pion6w do odbiornik6w,
7) wymiana tynk6w wewngtrznych z odgrzybianiem Scian, bez malowania,
8) budowa instalacji centralnego ogrzewania gzowego wrzz grzejnikami i piecem,
9) budowa eleklrycznego centralnego ogrzewariawraz z grzejnikami,
10) monta? ogrzewania na podczerwief,
I l)
montaZ grzejnik6w elektrycznych,
12) budowa wewngtrznej instalacji c.o. orM c.w.u. zasilanej z sieci miejskiej,
I 3) wymiana piec6w akumulacyjnych,
14) budowa toalet dla lokali, kt6re nie posiadaj4 toalet w budynku.
4. Maksymalna wysokoS6 wsp6lhnansowania remontu przeprowadzonego na zlecenie najemcy
nie mo2e przewylszad nastgpuj 4cych wielkoSci :
l) 50% koszt6w wymiany stolarki okiennej, nie wigcej jednak niz 500 zN za jedno oL<no
i maksymalnie 3000 zlzacale mieszkanie,
2) 50% koszt6w wymiany stolarki wej Sciowej do lokalu, nie wigcej niz 7 50 zl za szfiikg,
3) 50% koszt6w przy pracach okreslonych w $ 2 ust. 3 pkt 8, 9, 10, ll, 12 regulaminu,
nie wigcej jednak ni? 5000 zL,
4) 50% koszt6w przy pozostalychpracach, nie wigcej jednak ni? 1500 zL.
5. W przypadku stwierdzenia zawyhonych koszt6w remont6w, DzierZoniowski Zarzqd
Budynk6w Mieszkalnych sp. z o.o. moze dokona6 refundacji na podstawie kosztorysu
wykonanego przez DZBM sp. z o.o.
6. Refundacja przeprowadzona bgdzie w formie bezgot6wkowej jako zaliczenie na poczet
przyszNychoplatczynszowych(bezoplatzamedia).
7. Wykonanie remontu (ulepszenia) spoczywa na najemcy lokalu po okresleniu przez
wynajmuj4cego zasad wykonania remontu, o kt6re lokator wystgpuje przed dokonaniem prac
oraz podpisaniu porozumienia, o kt6rym mowa w $ 2 ust. 2.
8. Refundacji koszt6w remont6w nie otrzymuje sig przypadkt, gdy:
1) osoby otrzymaly lokal mieszkalny przeznaczony do remontu we wlasnym zakresie. Okres
karencji wynosi 3lata.
2) osoby dokonaly dobrowolnej zaniarry lokali. Okres karencji wynosi 3lata.
3) osoby zajm:jqlokal socjalny,
4) osoby chc4 dokona6 wymiany elementu technicznego lokalu, kt6rego stan nie wykazuje
potrzeby wymiany,
5) remont przeprowadzony ma by6 w lokalu znajdujqcym sig w budynku, kt6rego stan
techniczny nie rokuje przynajmniej 3 letniego u4rtkowania,
6) osoby nie uzyskaly warunk6w technicznych wykonania remontu i nie dokonano odbioru
elementu technicznego w ci4gu 6 miesigcy od daty wystawienia faktury,
7) osoby z-loIyNy wniosek o wykupienie lokalu.
9. Osoby, kt6re otrzymaly lokal mieszkalny do remontu we wlasnym zakresie oraz osoby, kt6re
dokonaly dobrowolnej zamiany lokali mog? ubiega6 sig o refundacjg 50Yo koszt6w przy pracach
okreslonych w $2 ust. 3 pkt 8, 9, 10, ll, 12 regulaminu, nie wigcej jednak niz o 5000 zl..
10. Remonty, utrzymywanie oraz ewentualna wymiana elementu technicznego, kt6ry zostal
refundowany nalehel bgd4 w przyszloSci do lokatora, kt6ry dokonal wymiany na zasadach
refundacji.
ll.Refundacja mohe dotyczy1 wyl1cznie wymiany elementu, kt6ry zostal zu?yty zprzyczyn
technicznych.

I

Rozdzial

II

remont6w i modernizacji w lokalach mieszkalnych przezDZBN{ sp.z o.o.

YU""-anie

lokalach mieszkalnych przeprowadzane na zlecenie i pod nadzorem DZBM
z o.o. ujgte w Planach Remont6w nie bgd4 przeprowadzarLe w przypadku, gdy najemcy:
zalegaj4zoplatarni czynszowymi i ich pochodnymi,
dopuScili sig dewastacji bqdL przez zaniechania swoich obowi4zk6w okre6lonych

Remonty

1)
2)

sp.
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w

w rozdziale III doprowadzili do zriszczenia elementu technicznego lokalu mieszkalnego,
3) uzyskali lokal w wyniku wzajemnej dobrowolnej zamiany (yrzez okres 3 lat),
4) uzyskali lokal w wyniku wskazania przez Spoleczn4 Komisjg Mieszkaniow4, gdzie
warunkiem podpisania umowy najmu bylo wykonanie temontu lokalu wtrasnym staraniem i na
wlasny koszt,

5)

posiadaj4 lokal mieszkalny w budynku przezrtaczonym do rozbi6rki (zv,,ylqczeniem
remontu zab ezpieczaj 4ce go),
6) posiadaj4 lokal socjalny i w wyniku remontu chc4 podwyhszy1 standard lokalu - w takiej
sytuacji lokal nie moze w dalszym ci4gu pozostai lokalem socjalnym,
7) zlozyNy wniosek o wykupienie mieszkania.

$4
Stolarka okienna wymieniana jest z drewnianej zespolonej lub skrzynkowej na PCW. Stolarka
okienna wymieniana jest wraz zparapetarni.

$s
t.

l)
2)

Stolarka drzwiowa wymieniana jestz drewnianej na drzwi:
plycinowe wraz z oScieZnic4, okuciami, klamkami i zankami,
drewniane wrazz oScie2nic4, okuciami, klamkami i zamkami.

2. Stolarka

drzwiowa, kt6rej vvymiary nie odpowiadaj4 aktualnym norrnom, zostan4
znormalizowane do wielkoSci normowej poprzez wykonanie zamurowania lub nowego

przesklepienia.
3. Rodzaj drrwiprzyjgtych do wymiany zaledbEdzie od budynku,poloheria lokalu w budynku
i bgd4 dobierane indywidualnie.
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l.Podtogi i posadzki w lokalach mieszkalnych wymienia sig w nastgpujEcy spos6b:
1) oderwanie istniejqcej podtogi z desek, p\rt lub skucie posadzki betonowej,
2) odci4zenie stropu poprzezusunigcie polepy zalegajEcej pomigdzy legarami,
3) w przypadku zlego stanu legar6w - wzmocnienie ich,

4)

ocieplenie Slepego pulapu,
5) odeskowanie nowymi deskami podlogowymi lub plytami-bez wykladzin podlogowych.
2.W przypadku lokali mieszkalnych znajduj4cych sig naparterze wymiana podlogi nastgpuje na
ocieplon4 posadzkg cementow4, bez v,ryhJadzin podlogowych, tj . :
1) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
2) wykonanie izolacji cieplnej,
3) wykonanie podkladu betonowego,
4) wykonanie posadzki.
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l.
Piece kaflowe przebudowywane bgdq w lokalach mieszkalnych, w kt6rych wykonanie
alternatyvmego ogrzewania nie bgdzie moZliwe, a najemcy vtykazuj4 duz4 dbalo66 o lokal,
widiiczne sQ w lokalu Slady konserwacji, a stan techniczny pieca spowodowany jest jego
wyeksploatowaniem spowodowanym wiekiem. Powyhsze powinno by6 potwierdzone opini4
kominiarsk4 lub zdurisk4.
2. W lokalach mieszkalnych, kt6rych najemcy nie zalegajqz oplatami czynszowymi orczkt6re
s4 racjonalnie eksploatowane, wykonywane teL bgdq remonty ,,Srednie" piec6w polegaj4ce na
wykonywaniu nowych kanal6w wewn4trz pieca.
3. Piece stalopalne wymieniane bgd4 w lokalach, kt6re:
l) posiadaly poprzednio piece stalopalne,
2) posiadaly piece kaflowe, kt6rych pogorszenie stanu spowodowane jest zl4 eksploatacj1.
PowyZsze powinno byi potwierdzone opini4 kominiarsk4lub zdurisk4.
l.
Piece typu Ekonomik wymieniane bgd4 w lokalach, kt6re:
1 ) posiadaj4 takie 2r6dla ciepla,
2) sqzadlu2one w oplatach czynszowych.
l.
Kuchnie wgglowe dostarczane bgd4 do lokali nie posiadaj4cych alternatyvmych ir6det
przygotowywania posilk6w (brak gazu).
2. Piece akumulacyjne mogq by6 wymieniane w lokalach, kt6re posiadaly poprzednio takie
samo 2r6dlo ciepla.
3. Instalacje c.o. oraz zmiana sposobu ogrzewania na gazowe nastgpowa6 bgdzie tylko
na zasadzie refundacj i koszt6w wykonania.
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1. Preferowana przez wla5ciciela Gming Miejsk4 Dzieraoni6w - jest wymiana piecy
kaflowych, piecy stalopalnych typu Ekonomik, kuchni wgglowych na instalacje elektryczne
(grzalki, piece akumulacyjne, napromienniki), na podstawie planu przygotowanego przez

-

zarz1dc7 nieruchomoSci w kolejnoSci

l)

:

zly stan techniczny lbrak mo2liwoSci eksploatacji,

2) najstarsze zamontowane ir6d\o ciepla.
2. Z tyfinn wykonania prac okreslonych w $ 8 ust. 1 najemca bgdzie obciqZony zgodnie
zart.8a ust.4b pkt lb ustawy o ochronie praw lokator6w, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego.
3. W przypadku, gdy najemca nie akceptuje wykonania zmiany sposobu ogrzewania zgodnie
z $ 8 ust. 1, mohe dokona6 zmiany na zasadzie refundacji zgodnie z 5 2 lub skorzysta6
zwewngtrznych program6w Gminy jak Program Malych Ulepszeri.
4. N'qczna pomoc uzyskana od Gminy (refundacja, dotacje) na wymiang dotychczasowego
ogrzewania lokalu na ekologiczn4 instalacjg c.o. nie moZe przektoczy6 kwoty okreSlonej w $ 2

ust. 4 pkt 3.

5. Z tytulu dokonania przez najemcg zmiany sposobu ogrzewania na ekologiczne,
nie przewiduje sig podwyzki czynszu.
6. Po wymianie pieca c.o. gtlzowego i elektrycznego wykonanego przez wlaSciciela lokalu
tj. Gming Miejsk4 Dzier2oni6w, remonty element6w technicznych lub zakup nowego wzqdzenia
grzewczego nale2e6 bgdzie do naj emcy.
$e
Instalacje elektryczne wymieniane bgd4 z aluminiolvych na miedziane wraz zwl4cznikami
i gniazdkami w standardowej jakoSci i ilo5ci.
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l.

Instalacje wodno-kanalizacyjne wymieniane bgd4 w caloSci od odbiornik6w do pion6w
zbior cry ch, b ez b ateni, zLew 6w, mi sek ustgp owyc h, pfuczek, wani en.
2. W.C. w lokalach mieszkalnych wykonywane bgdq na zasadzie refundacji koszt6w
wykonania.
$ ll
Instalacje gazowe wymieniane b9d4 od licznika w lokalu do odbiornik6w -. kuchenki gazowej
i GPPW bez ich wvmianv.

$12
Roboty murarskie polegaj4ce na wymianie tynk6w, odgrzybienia rtp. wykonywane bgd4 jako
roboty awaryjne, dotyczy to takhe rob6t polegaj4cych na uszczelnieniu instalacji gazowej
i usuwaniu skutk6w awarii halaria\.
Rozdzial III
Prace wykonywane przez lokatora
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Do remont6w wykonywanych przez najemc6w naleh1 prace polegaj4ce na utrzymaniu lokalu w

aw szczeg6lnoSci:
konserwacja stolarki okiennej wrazzparapetami polegajEca na malowaniu stolarki okiennej,
wymiana okui, zawias6w; parapet6w, uszczelnianie stolarki, szklenie,
2) konserwacja drzwi wejSciowych do lokali poprzez malowanie stolarki, wSrmiana zantk6w,
oku6, klamek, zawias6w, uszczelnianie drzwi, szklenie,
3) wymiana drnviwewn4trzlokalowych,
4) naprawa czgSciowa podlogi do powierzchni 5 m2,
5) naprawa instalacji elektrycznej, wymiana bezpiecznik6w,2ar6wek, gniazdek, wl4cznik6w,
stanie niepogorszonym oraz usuwanie awarii,

1)

przelqcnnk6w,
6) czg6ciowa wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z wymian4 kran6W zlew6w,
umywalek, wanien, syfon6w, baterii, zawor6w czerpalnych, misek klozetowych, dolnopluk6w,
g6rnoptuk6w.UdraZnianieinstalacjikanalizacyjnej,
7) wymiana GPPW kuchenek gazowych,
8) wymianawykladzinpodlogowychorazposadzek,
9) wymiana okladzin Sciennych - gIaz,try,
10) naprawa, odpowietrzanie indywidualnej instalacji c.o.
I l)
naprawa, konserwacja piec6w wgglowych i akumulacyjnych lqcznie zwymian4 zuffich
element6w;
12) naprawa i wymiana wbudowanych mebli,
13) naprawa tynk6q wymiana tapet,
14) malowanie Scian i sufit6w.
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