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Zasady dokonywani.a wymiany stolarki okiennej w SpoMziel ni Mie-szka niowej 
LOkatorsko-Wlasnosciowej oraz rozlic7.ania kosztow wymiany z utYlkownikami lokali 

1. Sp6Idzielnia Mieszkaniowa lokatorsko-Wlasno~iowa w Opolu lubelsklm dokonuje wymiany 
stolarki oldennej zgodnie 1 uchwal~ or 6 Zebrania Przedstawkieli SMl·W W Opolu lubelskim 1 dnia 
17,06. 1996r. 

2. Wymlana stolarki okiennej w lokalach mleSllcalny<:h w danym budynku dolo;:onywana jest na 
podslawle uchwalonych przez Rld~ Nadlercz ... SpOIdzielni oraz zatwierdZOfly<:h pnez Walne 
Zgromadzenie klerunk6w dzia/anla na dany rok kalendanowy. 

3. Sp6Idzielnia rrillizuje wymiiln~ stola rki okiennej ze t rodk6w funduSlU remontowego ponoSlitC 
koszty zakupu olden. 

4 . U!ytkownicy lokali mieszkalnych ponosz~ oplaty za robocizne lwi<lzan~ I wymian~ slolarki okiennej 
(demonlai: starveh okien, montai nowych wralZ obrobkamil w wy5okoki okre~lonej w kOSltorysie 
ofertowym wykonawcy. 

5. Lokatorzy posiadaj~cy Iytul prawnv do lokalu, ktorlV dokonali wymianv stolar ki o kiennej we 
wlasnym zakresie lub n"byli lokall wymienion<l stolark~ przez poprlednlcgo wla~clcjela, otrzymuj<l 
zwrot kosztow nowej stolarki wyliezonv na podstawie stawek okre~lonych w kOSltorysie ofertowym 
wykonawcy wyionionego przel SpOIdlielnie dla danego budynku w drodze przetargu. 
Wla!.clciel takiego lokalu winien wyst<lPic do Sp6tdzielni z odpowiednim wnioskiem w lej sprawie. 

6. Zwrot kosztow w pld S do!yCzy tylko stolar1;1 spemiaj<lcej co najmniej wymagania Jak~iowe 
okre~lone przel Sp6tdlieln~. 

7. Wymlana stolarki okiennej dokonywana jest tylko w lokalach, kt6re nie maj .. zadlui:efl wobec 
Sp6tdzielni oraz ith uiytkownicy w ustalonym terminie wnie~li oplat~ na peczet pokrycia kosnow 
roboeilny Zwi<llanej z wymlan<l stolarkl okiennej w ieh lokalu. 

8. W przypadku splaty ladluienia o$Oba posiadai<lC<l Iytul prawny do Iokalu wymienia stolarke 
o kienn" we wlasnym lakresie il l wrot kosztow moi:e otrzymat cd Sp6Idzlelni dopiero po 
zakoflczeniu procesu wymlany w eatv<h zasobach Sp6Idzielni, po przcdloten lu wniosku w lej 
sprawie. W t"kim przvpadku stosuje sl~ zasady rOlliezania lakie same jak pkl .S 
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