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ZARZĄDZENIE

NR

Prezesa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp.

74l 2027

z

o.o.

w

Żarach z dńa

31,.12.2021,t.

DoĘczy z tozliczartia kosztów poniesionychprzez naiemców lokali na wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej we własnym zakresie zazgodąWynajmującego.
Na podstawie § 15 AktuZałożycielskiego Sp"łĘ § 1ust 2pkt.2 Regulaminu Organizaryjnego Zakadu
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żaruch oraz § ],0 ust. 2 pkt a UMO\MY GA 312019
NIEODPŁATNE UZYWANIE RZECZY I POBIERANIE Z NIE} POZYTKOW zawattej w dniu
28,06.2O19t pomiędzy Gminą Żary o stafusie miejskim a Zakładem Gospodarki MieszkaniowejSp.
z o. o, z siedzlbąw Żatach, zatządzam co następuje:
§1
rozliczeńanakładów
na:
zasady
i
kwoĘ
Ustala się następujące
1. Stolarkę okiennąw kwocie -558 ńfuz
2. ParapeĘ wewnętrzne i zewnętrzne w kwocie - 40 ńlmb
3. Stolarkę drzwiową jednoskrzydłową pehra z ościeżnicqwypetrioną pĘtą wiórową otworową
w kwocie - 850 zł
poniesionych na ich wymianQ przez Najemców lokali we własnym zakresie za zgodą
Wlmajmującego.

§2
Rozliczeniu podlegać będą kwoĘ określone w § 1 pod warunkiem, że Najemca uzyskał
uprzednią zgodęWynajmujacego na dokonanie wymiany we własnym zakresie iztealizowń ją
na warunkach określonychw niniejszym zatządzeniu,
2. Zgody wydawane będą w przypadku stwierdzenia kompletnej nieprzydatności do użytku
wynienianych elementów w kolejnościodpowiadającej stopniowi ich zuży cia.
3. W przypadku różnego stopnia zużycia elementów, o których mowa w § 1 dopuszcza się
wydanie zgody na w;rmianę wybranych elementów.
4. W sytuacjach szczególnych Prezesa Zarządu może wytazić zgodę na powyzsze rozticzenie
także w przypadku wymiany dokonanej bez uprzedniej zgody Wynajmującego.
§3
łvymiany
stolarki okiennej pod rygorem odmowy rozliczeńa
1,. Ustala się następujące warunki

1.

a)

b)

c)

kosztów wymiany:
prace związarrre z wymianę stolarki należy prowadzić zgodnie z ustawą Prawo budowlaną
Nowo montowana stolarka winna być wyposażona w urządzenia nawiewne lub posiadaĆ
możliwośćmikro-wentyLaĄi czyli celowego tozszczelńenia bez otwierania skrzydeł okiennych
w celu zapewnienia dostatecznej wymiany powietrza oraz spehriać warunki okreŚlone w § 155
Rozporządzenia Ministra Infrastrukfury zl}kwietnia}}l2, w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich syfuowanie ( Dz. U. poz.'1.065 ze zm,)
W}rmiana stolarki okiennej nie może powodować zmiany elewacji budynku, na7eży zachowaĆ
dotychczasowe wymiany i podziŃ okien.

§4

W przypadku gdy koszt 1 mb parapetów,l m2 stolarki okiennej i 1 szfuki stolarki drzwiowej
przedstawionej w fakfurze ptzez wnioskodawcę będą niższe od kwot ustalonych w § 1 - rozliczeńu
będzie podlegała kwota zawatta na fakfurze za stolarkę okienną i dtzwiowąorazpatapeĘ.
§5
Rozliczenie nakładów odbywać się będzie z naLeżnościczynszowych Wynajmującego na
warunkach i zasadach określonych w aneksie do umowy najmu w trybie aft,. 659 § 2 Kodeksu
cywilnego.

§6
}eśliprzed planowanym wykupem mieszkania nakłady Najemry nie zostaną rozticzone
w całośc|deqzja o uwzględnieniu nierozliczonych nakładów w cenie wykupu mieszkania
podejmowana będzie w oparciu o zasady obowięljąqch na terenie Gminy Żaty o stafusie miejskim w chwili jego sptzedńy.

s7

1,. Pismo informujące Najemcę o wyrazeniu zgody na wynianę stolarki okiennej we własnym
zakresie będzie zavńetać informację, o których mowa w § 1,, 3, 4 i 6 oruz miejsce na
własnoręczne potwierdzenieptzez Najemcę akceptacji zaproponowanych warunków.
2. Potwierdzenie akceptacji zaproponowanych warunków roz|iczeńa wymiany poprzedzi
podpisanie aneksu, o którym mowa w § 5.

1.
2.
3.

§8
Ustala się dla całej Spółki roczny limit kwot rozllczanych w sposób zgodny z niniejszym
ZatządzeŃem w oparciu o sumowanie nakładów koniecznych do realizacji indywidualnych
zgód wydawanych Najemcom,
Limit, o którym mowa w ust 1 ustala się na 35.000 zł (słownie: fuzydzieści pięć tysięry ńoĘch)
rocznie.
Dział Remontowo - Administracyjny prowadzi ewidencję umożliwiająca kontrolowanie
rocznego limitu tozhczeń dla Zakładu i odpowiadazajego przekroczenie.
§9
Zarządzeńe wchodzi w życie z dniem 01,.01,,2022t.

Traci moc Zatządzeńe nr 18 l

Otrzymują:

1.PFKIPFK-C
2.PFK-W
3.PRA
4,PRA-RT1/?RA-RT2

s.PRA-ARoM-1
6.PRA_ARoM-z
7.PRA-WlPz

8.PRA-L, PRA_M
9.PRA-S
10.PRA-T
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201,3

z dnia

§10
03.09.2013 r.

