REGULAMIN
okre laj cy zasady przydzia u pomieszcze gospodarczych zlokalizowanych
w budynkach nr 1, 2, 3, 4 w s siedztwie szybów windowych
na Osiedlu S oneczny Stok w Rzeszowie.
§1
Pomieszczenia gospodarcze zlokalizowane w budynkach nr 1, 2, 3 i 4 w s siedztwie szybów
windowych na Osiedlu S oneczny Stok zwane w dalszej cz ci pomieszczeniami.
§2
1. Przydzia pomieszcze
dokonywany jest w oparciu o pisemne zg oszenie
zainteresowanego z uwzgl dnieniem n/w zasad:
a) pierwsze stwo maj w ciciele mieszka , których lokale mieszkalne przylegaj
bezpo rednio cianami do tych pomieszcze ,
b) decyduje kolejno z onych poda .
2. Nie przydzielone pomieszczenia zgodnie z pkt 1 mog by przedzielone na podstawie
ustale Komisji w oparciu o z one wnioski.
3. Do mieszkania mo e by przydzielone jedno pomieszczenie.
§3
Wysoko
op at eksploatacyjnych i funduszu remontowego okre la Uchwa a Rady
Nadzorczej podejmowana przy zatwierdzaniu planu rzeczowo-finansowego Spó dzielni.
§4
ytkownik mo e na w asny koszt i w asnym staraniem dokona
pomieszczenia do licznika energii elektrycznej jego mieszkania.

pod czenia tego

§5
1.

ytkownik jest zobowi zany do utrzymania pomieszczenia we w ciwym stanie
technicznym i sanitarnym oraz do przestrzegania przepisów wewn trzspó dzielczych,
2.
ytkownik nie mo e dokonywa zmian w pomieszczeniu bez zgody Spó dzielni.
3.
ytkownik zobowi zany jest przestrzega przepisy „Regulaminu porz dku domowego”
w szczególno ci utrzymanie bezpiecze stwa, higieny i estetyki budynków i ich otoczenia.
4.
ytkownik jest zobowi zany do wnoszenia do Spó dzielni op at z tytu u u ytkowania
pomieszczenia do dnia 15-go ka dego miesi ca.
§6
Spó dzielnia mo e pozbawi prawa do korzystania z tego pomieszczenia w przypadku:
a) korzystania z pomieszczenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
b) dokonania zmian naruszaj cych substancj budynku,
c) prowadzenia w pomieszczeniu dzia alno ci gospodarczej, us ugowej lub innej o
podobnym charakterze.
d) naruszenia postanowie ‘Regulaminu porz dku domowego” ,

2
e) zalegania z nale nymi op atami za okres 2 miesi ce,
f) wynajmowania lub oddawania w bezp atne u ywanie pomieszczenia bez zgody
Spó dzielni.
g) gdy zachodzi potrzeba wykorzystania przez Spó dzielni pomieszczenia w celu
zarz dzania i administrowania budynkiem.
7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maj
wewn trzspó dzielcze.
§8
Niniejszy Regulamin wchodzi w ycie z dniem podpisani

Na oryginale podpisy Cz onków Zarz du

przepisy

