
INFORMACJA O UBEZPIECZENIU CZ CI WSPÓLNYCH NIERUCHOMO CI                 
I MIENIA  WSPÓLNEGO , TRYBIE I SPOSOBIE  ZG ASZANIA SZKÓD  I  WNIOSKÓW  

O ODSZKODOWANIE 
 
 

1. Spó dzielnia  Mieszkaniowa „PROJEKTANT”  w Rzeszowie  posiada ubezpieczenie  
maj tku  w  towarzystwie  ubezpieczeniowym wy onionym w drodze przetargu. Obecnie 
zasoby Spó dzielni ubezpieczone s  w  Towarzystwie Ubezpiecze   „UNIQA” SA  Oddzia  
w Rzeszowie. 

2. W ramach zawartych  polis Spó dzielnia posiada:   
-   ubezpieczenie  mienia od ognia i innych zdarze  losowych  obejmuj ce cz ci wspólne 
budynków mieszkalnych wraz z pergolami mietnikowymi oraz wyposa eniem placów 
zabaw , a tak e budynki i obiekty ma ej architektury z tytu u wandalizmu (dewastacji ) w tym 
szkody estetyczne - graffiti , oraz ubezpieczenie szyb oraz innych przedmiotów szklanych 
znajduj cych si  w cz ciach wspólnych budynków od st uczenia, 
-   ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej w zwi zku z posiadaniem mienia i 
zarz dzaniem nieruchomo ciami ,  
-  ubezpieczenie od odpowiedzialno ci  cywilnej z tytu u prowadzenia dzia alno ci lub 
posiadania mienia. 

UWAGA : Przedmiotowe ubezpieczenie – obejmuje wy cznie  ubezpieczenie  cz ci wspólnych 
nieruchomo ci budynkowych, oraz  budowle w obr bie danego osiedla.   

OSOBY POSIADAJ CE LOKALE MIESZKALNE, U YTKOWE, GARA E I INNE 
WINNY UBEZPIECZY  TE  LOKALE WE W ASNYM ZAKRESIE.                        

ISTNIEJE MO LIWO  UBEZPIECZNIE LOKALU W TOWARZYSTWIE  „UNIQA”  ZE 
SKA DK  P ATN  PRZY CZYNSZU.  

Bli sze informacje na temat ubezpieczenia mieszkania przy czynszu  mo na  uzyska                  
w  Administracji Osiedla przy ul. Odrzyko skiej 4 tel. 17 717-50-02,  Biurze Obs ugi 
Mieszka ców przy ul. Krajobrazowej 4  tel. 17 717-50-01, lub Biurze Obs ugi Mieszka ców 
przy ul. Rymanowskiej 17  tel. 17 717-62-37.  
 
OKRE LENIE  GRANICY  POMI DZY CZ CI  WSPÓLN  BUDYNKU 
A  LOKALEM 
 
1.   W celu ustalenia  odpowiedzialno ci Spó dzielni  za szkod   okre la si  granice  cz ci 
wspólnych budynku którymi s : 
1. 

1. Cz ci konstrukcyjne budynku tj. fundamenty, mury konstrukcyjne i inne elementy no ne, 
2. Dachy cznie z ich pokryciem i odwodnieniem ( rynny i rury spustowe), 
3. Przewody wentylacyjne, spalinowe, 
4. Elewacja budynku - bez okien, 
5. Korytarze piwnic , klatki schodowe, wiatro apy, 
6. Pomieszczenia w ów  cieplnych, przy czy wody i inne, 
7. Pomieszczenia gospodarcze (schowki, pomieszczenia sprz taczek, wózkownie, 

pomieszczenia pod schodami ) 
2.   Instalacje w budynku, gdzie granic  cz ci wspólnej okre la si : 
       1. Dla instalacji zimnej wody – zawór z urz dzeniem pomiarowym, 



       2. Dla instalacji kanalizacyjnej – miejsce w czenia do pionu kanalizacyjnego, 
       3. Dla instalacji gazowej – zawór odcinaj cy przed urz dzeniem odbiorczym, 
       4. Dla instalacji c. o. 
           - zawór odcinaj cy za pionem c. o. w przypadku instalacji rozprowadzanej pod  
              posadzk  lokali, 
           - miejsce monta u zaworów przygrzejnikowych w przypadku instalacji z pionami c. o.  
              usytuowanymi w lokalach, 
 

3. Szkody  spowodowane z w/w cz ci wspólnych  lub  w w/w cz ciach wspólnych pokrywane s  z  
polis Spó dzielni. 

 
TRYB  POST POWANIA W PRZYPADKU  POWSTANIA  SZKODY 
 

1. W przypadku wyst pienia w mieszkaniu szkody zalaniowej mieszkaniec  winien jak 
najszybciej  ustali  przyczyn  zalania w celu jej usuni cia  aby rozmiary szkody nie 
powi ksza y si .  

 
2. W sytuacji zalania  z  lokalu  po onego na kondygnacji wy szej poszkodowany winien 

niezw ocznie poinformowa  o tym fakcie sprawc  szkody.  Na t  okoliczno   nale y spisa  
wiadczenie sprawcy szkody w którym uznaje on  , e do zalania dosz o z jego lokalu. 
wiadczenia takie  b dzie podstaw  dla poszkodowanego  do  dochodzenia roszcze . 

Dokument powinien  zawiera  równie   opis skutków  zalania 
Uwaga:  
Zgodnie z przepisami  art. 415 Kodeksu cywilnego  kto z winy swej wyrz dzi  drugiemu 
szkod , obowi zany jest do jej naprawienia. W wietle  tego przepisu odpowiedzialno  za 
zalanie mieszkania   po onego ni ej kszta tuje si  na zasadzie winy, a to oznacza, e aby 
ubiega  si  o odszkodowanie za zniszczenia, poszkodowany powinien wykaza  win  sprawcy, 
czyli w ciciela lokalu po onego  na wy szej kondygnacji.  Nale y pami ta  , e w czasie 

ytkowania lokalu do obowi zków w ciciela nale y wykonywanie zabiegów 
konserwacyjnych i napraw zu ytych elementów instalacji i wyposa enia lokalu, w tym 
likwidowanie przecieków z instalacji niezw ocznie po ich pojawieniu si .  

WSZYSTKIE TE PRACE POWINNY BY  WYKONYWANE  PRZEZ W CICIELA  
I  NA  JEGO KOSZT. 

Ustalenie  winnego szkody uzale nia otrzymanie odszkodowania. Je li  nie da si  ustali  
niczyjej winy za zalanie, poszkodowany  b dzie zmuszony  dokona  remontu z w asnych 
rodków,  lub je li  posiada ubezpieczenia mieszkania obejmuj ce ryzyko zalania z w asnego 

ubezpieczenia mieszkania. 
 

3. O zaistnia ej szkodzie poszkodowany niezw ocznie  zawiadamia  Administracj  Osiedla przy 
ul.  Odrzyko skiej 4  lub Biuro Obs ugi Mieszka ców wg. miejsca wyst pienia szkody. 
 

4. Zg oszon  szkod  pracownik Administracji Osiedla lub  Biura Obs ugi Mieszka ców 
odnotowuje w prowadzonym przez Biuro rejestrze szkód. 

 
5. O wszelkich szkodach kradzie owych i wandali mie poszkodowany ( mieszkaniec , lub          

w przypadku mienia Spó dzielni pracownik Biura Obs ugi) niezw ocznie zawiadamia policj . 
 

6. Zawiadomienie o szkodzie powinno zawiera  informacj  o czasie i miejscu oraz 
okoliczno ciach zdarzenia oraz  okre la  przedmiot szkody . W/w zg oszenie winno by   
sporz dzone tak e w przypadku szkód osobowych . 



 
7. Pracownik Administracji Osiedla lub  Biura Obs ugi Mieszka ców  po wcze niejszym 

ustaleniu terminu z poszkodowanym mieszka cem spisuje notatk  w miejscu powstania 
szkody  okre laj c przyczyn  szkody , rozmiar szkody, a w przypadkach spornych sporz dza 
dokumentacj  fotograficzn . 

 
8. W przypadku korzystania z w asnej  polisy ubezpieczeniowej poszkodowany  zg asza szkod  

wg. procedur obowi zuj cych w danym towarzystwie ubezpieczeniowym. 
  

9. Do obowi zków mieszka ca nale y okre lenie na wype nianym druku wielko ci szkody  ( 
przedmiot szkody, wymiary zalanej powierzchni w m2 ,  szacunkow  warto  wg    w asnej  
oceny nak adów na naprawienie szkody. 

 
10. Poszkodowany mieszkaniec osobi cie dostarcza druk zg oszenia szkody do siedziby firmy 

ubezpieczeniowej . 
 

11. W przypadku szkody powsta ej z cz ci wspólnych obj tych ubezpieczeniem  Spó dzielni 
poszkodowany mo e skorzysta  z: 
 

a.  ubezpieczenia Spó dzielni , w takim przypadku poszkodowany winien zg osi   
szkod  pisemnie bezpo rednio do Spó dzielni. Takie zg oszenie Spó dzielnia przeka e 
wraz ze stosownym o wiadczeniem  potwierdzaj cym odpowiedzialno  Spó dzielni 
do ubezpieczyciela celem likwidacji szkody.  

b.  w asnego ubezpieczenia (wg. procedury  opisanej w pkt 8,9,10), które nast pnie 
pokryte zostanie na podstawie regresu  przez ubezpieczyciela Spó dzielni. W takim 
przypadku ubezpieczyciel poszkodowanego przesy a do Spó dzielni druk                     
„ Potwierdzenia  zg oszonej szkody” , który jest przekazywany do Administracji 
Osiedla lub odpowiedniego Biura Obs ugi Mieszka ców. Pracownik GZM  na 
podstawie posiadanych zg osze  potwierdza wyst pienie szkody i wskazuje 
przyczyn  jej wyst pienia .  Na  podstawie   takich dokumentów  zostaje przekazane  
do ubezpieczyciela o wiadczenie  Spó dzielni o przyj ciu odpowiedzialno ci  za 
zaistnia  szkod . Jednocze nie Spó dzielnia przekazuje dyspozycj  do w asnego 
ubezpieczyciela o pokrycie regresu z  jej ubezpieczenia 

 
      12.   Je li  sprawc  szkody jest mieszkaniec lub szkoda by a spowodowana  usterk   
              w mieszkaniu które jest ubezpieczone – szkod  wyp aca ubezpieczyciel mieszka ca 
               z jego polisy. 
 
      13.   Je li poszkodowany jest ubezpieczony , a osoba która  spowodowa a szkod   
              nie jest ubezpieczona odszkodowanie  wyp aca  ubezpieczyciel poszkodowanego z jego 
              polisy. 
 

14.    Je li adna ze stron  nie posiada ubezpieczenia – mieszka cy ustalaj  pomi dzy sob   
        sposób zado uczynienia.  

 
 
Rzeszów, dnia 17.10.2016 
Sporz. Krystyna Kozak tel. 17 85-80-499 


