
Regulamin 
określający obowiązki Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Górnik’ w Jaworznie i członków
w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad

rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi
lokale

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 10.09.1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 30, poz.210)

Zmiana do Ustawy – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. Nr 90/94, poz.419).
- Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie.



I. Podział napraw wewnątrz lokali na obciąŜające Spółdzielnię oraz członków.

§ 1

W ramach opłaty eksploatacyjnej Spółdzielnia obowiązana jest  zapewnić  utrzymanie
budynków  w  naleŜytym  stanie  technicznym  i  estetycznym  oraz  sprawne
funkcjonowanie wszelkich instalacji i urządzeń w budynkach.

§ 2

Naprawami w rozumieniu niniejszego regulaminu są roboty konserwacyjno-remontowe
oraz  wymiany  zuŜytych  lub  uszkodzonych  elementów  wykończenia  i  wyposaŜenia
wewnątrz lokali.

§ 3

Podstawowy zakres  obowiązków  Spółdzielni  w  dziedzinie  napraw  wewnątrz  lokali
finansowanych z funduszu na remonty i konserwację obejmuje:
1) naprawę  wewnętrznej  sieci  wodociągowo  –  kanalizacyjnej  i  ciepłej  wody,  za

wyjątkiem  przyłączy  doprowadzających  wodę  z  sieci  do  urządzeń  sanitarno  –
technicznych  tj.:  umywalki,  wanny,  brodziki  i  inne  zbiorniki  znajdujące  się
wewnątrz  lokalu,  (w  przypadku  zabudowania  przez  lokatora sieci  wodno  –
kanalizacyjnej, kosztami demontaŜu np. kafelek, zostaje obciąŜony lokator),

2) naprawę całej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania łącznie z grzejnikami,
3) naprawę  przewodów instalacji  gazowej za wyjątkiem kuchenek gazowych, term i

piecyków grzewczych,
4) naprawę instalacji elektrycznej znajdującej się w lokalu z wyłączeniem elementów

określonych w § 6c,
5) naprawę  ścian,  sufitów  oraz  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  z  wyjątkiem  robót

zaliczonych do odnawiania lokali,
6) naprawę lub wymianę stolarki okiennej w przypadku przedwczesnego zuŜycia nie z

winy członka na podstawie protokołu komisji,
7) naprawy polegające na usunięciu zniszczeń  powstałych  wewnątrz  lokalu  z  winy

Spółdzielni , (np. usunięcie zacieków powstałych na skutek nieszczelności dachu z
wyłączeniem  szkód,  za  które  lokator  otrzymał  odszkodowanie  z  firmy
ubezpieczeniowej),

8) do  naprawy  podłoŜa  (posadzki)  w  przypadkach  spękania  lub  zapadnięcia
spowodowanego nie z winy członka, a wymiana wykładzin podłogowych w tych
wypadkach obciąŜać będzie częściowo Spółdzielnie a częściowo członka, przy czym
procent ustali komisja w zaleŜności od stopnia zuŜycia i czasookresu zajmowania
mieszkania.

§ 4

W przypadku stwierdzenia zmian w instalacji  dokonanym przez lokatorów naprawa
polegać  będzie na doprowadzeniu instalacji  do stanu pierwotnego na koszt  lokatora,
jeŜeli zmiany zostały wykonane bez zgody Spółdzielni.
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§ 5

Wszelkie  naprawy  niezaliczone  do  obowiązków  Spółdzielni  obciąŜają  członków
Spółdzielni  –  uŜytkowników  lokali,  niezaleŜnie  od  warunków  prawa  do  lokalu:
(lokatorskie, własnościowe, umowa najmu).

§ 6

Jako szczegółowe obowiązki członka zajmującego lokal w budynku Sp-ni ustala się:
a) obowiązek odnawiania lokalu polegający na:

1) malowaniu  sufitów i  ścian  co  najmniej  raz  na 4  lata  lub tapetowaniu  ścian  z
częstotliwością  wynikającą  z  właściwości  techniczno  –  estetycznych  tapet,
usuwaniu drobnych uszkodzeń tynku do 1m2,

2) malowaniu olejnym drzwi i stolarki okiennej znajdującej się w lokalu od wewnątrz
i  zewnątrz,  mebli  wbudowanych, ścian i  podłóg przeznaczonych do malowania
olejnego nie rzadziej niŜ raz na 4 lata,

3) malowanie logii, balkonów oraz balustrad, ścianek aŜurowych, wnęk raz na 4 lata
z wyłączeniem zewnętrznych stron płyt betonowych na balkonach,

4) malowaniu olejnym grzejników, zlewozmywaków, spłuczek, wanien, rur, balustrad
balkonów i innych urządzeń malowanych olejno dla zabezpieczenia przed korozją
–  w  miarę  potrzeby  ze  względu  na  zuŜycie  lub  odpadnięcie  farby  olejnej
ochraniającej je przed zniszczeniem , jednak nie rzadziej niŜ raz na 4 lata.

b) dokonywanie  drobnych  napraw  lub  wymian  zamków  okiennych  i  drzwiowych,
pawlaczy, szafek wbudowanych stanowiących wyposaŜenie mieszkania,

c) naprawy  urządzeń  techniczno  –  sanitarnych  w  lokalu  łącznie  z  wymianą  tych
urządzeń;  (pieców  gazowych,  elektrycznych,  węglowych,  pieców  kąpielowych
gazowych,  węglowych  term  gazowych,  zlewozmywaków,  umywalek,  wanien,
baterii  zlewozmywakowych,  wannowych,  umywalkowych,  zaworów czerpalnych,
spłuczek z wyposaŜeniem, węŜyków doprowadzających i odprowadzających wodę i
ścieki,  muszli  klozetowych  z  sedesami,  kratek  odpływowych,  osprzętu  i
zabezpieczeń  instalacji  elektrycznej  lokalu,  (opraw  elektrycznych,  gniazdek,
wyłączników, przełączników, bezpieczników),

d) usuwanie zatkania przewodów odpływowych sanitarno – kanalizacyjnych,
e) cyklinowanie posadzek drewnianych (deszczułki, parkiet mozaikowy),
f) naprawy i wymiany podłóg wraz z olistwowaniem z moŜliwością zastosowania 

§ 3 ust.8.
g) uzupełnienie oszklenia drzwi i okien.

§ 7

Wszelkie uszkodzenia wewnątrz lokalu powstałe z winy lokatora lub jego domowników
obciąŜają członka Spółdzielni, lub najemcę lokalu.

§ 8

Naprawy polegające na usunięciu zniszczeń powstałych w lokalu własnym i sąsiednich
na skutek nie wykonania napraw wewnątrz lokalu naleŜących do obowiązków członka,
jak  równieŜ  powstałych  na  skutek  uŜywania  lokalu  i  urządzeń  niezgodnie  z
przeznaczeniem i obowiązującymi normami obciąŜają członka Spółdzielni, lub najemcę
lokalu.
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§ 9

Naprawy wewnątrz lokalu zaliczane do obowiązków członka oraz odnawianie lokalu
mogą  być  wykonane przez Spółdzielnię  tylko na zlecenie, za odpłatnością  ze strony
zainteresowanego członka, poza normalnymi opłatami za uŜywanie lokali.

§ 10

O powaŜniejszych uszkodzeniach urządzeń  i  instalacji, uŜytkownik – członek winien
bezzwłocznie  zawiadomić  administrację  osiedla,  w  przeciwnym  razie  ponosi  on
odpowiedzialność za szkody i straty wynikłe z tego powodu w zajmowanym lokalu lub
w lokalach sąsiednich.

II. Rozliczenie  finansowe  Spółdzielni  z  członkami  zwalniającymi  lokale
zajmowane na warunkach lokatorskiego prawa do lokalu.

§ 11

Rozliczeń  z  członkami  Spółdzielni  zwalniającymi  lokale  z  tyt.  udziału  wkładu
mieszkaniowego  opłat  za  uŜywanie  lokalu  dokonuje  się  wg  zasad  określonych  w
Statucie Spółdzielni, oraz „Regulaminu w sprawie zasad ustalania wysokości wkładów
mieszkaniowych i budowlanych oraz rozliczeń z członkami z tytułu wkładów”.

§ 12

Członek zwalniający lokal zobowiązany jest:
a) przekazać  Spółdzielni  lokal  odnowiony  lub  pokryć  koszt  odnowienia  go  przez

Spółdzielnię.  Przez  odnowienie  rozumie  się  pomalowanie  (bez  śladów  pędzla  i
zasieków,  farba  nie  moŜe  pękać  i  złuszczać  się),  lub  wytapetowanie  ścian  w
zaleŜności od rozwiązania zastanego w momencie objęcia mieszkania,

b) usunąć  lub pokryć  koszty  usunięcia  usterek  urządzeń  lokalu powstałych  z  winy
członka lub jego domowników,

c) pokryć  koszty  zuŜycia  bądź  wymiany  urządzeń  techniczno  –  sanitarnych  i
materiałów  podłogowych  oraz  innych  elementów  wykończenia  mieszkania
zainstalowanych  w  ramach  kosztu  budowy  lokalu  i  stanowiących  normatywne
wyposaŜenie lokalu,

d) pokryć koszty zuŜycia bądź wymiany podłóg stosownie do komisyjnej oceny stopnia
zuŜycia,

e) opłacić  czynsz za okres trwania remontu w mieszkaniu wg zasad określonych w
Statucie Spółdzielni.

§ 13

Jako podstawę do wyceny urządzeń techniczno – sanitarnych i materiałów podłogowych
przyjmuje  się  ich  wartość  w  stanie  nowym,  ustaloną  wg  cen  detalicznych
obowiązujących  w  momencie  zwalniania  lokalu,  podwyŜszonych  o  koszt  instalacji
urządzeń lub wymianę podłogi.
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§ 14

JeŜeli brak jest aktualnej ceny urządzeń (np. z uwagi na zaprzestanie produkcji),  dla
ustalenia  wartości  w stanie  nowym przyjmuje  się  ceny urządzeń  podobnych  co  do
wartości uŜytkowych i estetycznych.

§ 15

Członek  zwalniający  lokal  zobowiązany jest  pokryć  faktyczne  koszty  zuŜycia  bądź
wymiany urządzeń techniczno – sanitarnych i materiałów podłogowych. Ocena stopnia
zuŜycia urządzeń i materiałów podłogowych o których mowa wyŜej dokonywana jest
komisyjnie tj. przez przedstawiciela Spółdzielni, członka zwalniającego i obejmującego
lokal w trakcie wizytacji lokalu (na podstawie stanu faktycznego). Ustalenia powinny
być wpisane w protokole zdawczo – odbiorczym.

§ 16

Stopień  zuŜycia urządzeń  techniczno – sanitarnych i materiałów podłogowych ustala
komisja w składzie podanym w § 15.

§ 17

W przypadku rozbieŜności  w ocenie zuŜycia naleŜy pomocniczo wykorzystać  tabelę
orientacyjną  czasookresów uŜytkowania poszczególnych urządzeń.  Tabela ta stanowi
załącznik Nr 1 niniejszego regulaminu.

§ 18

Środki wpłacone przez członka zwalniającego lokal z tyt. zuŜycia urządzeń techniczno –
sanitarnych  i  materiałów  podłogowych,  Spółdzielnia  stawia  do  dyspozycji  członka
obejmującego  lokal  pod  warunkiem  pisemnego  oświadczenia  o  przyjęciu  na  siebie
całości  zobowiązań  finansowych  z  wymianą  urządzeń  techniczno  –  sanitarnych  i
materiałów podłogowych.

§ 19

Spółdzielnia  moŜe  odstąpić  od  ustalonych  wyŜej  zasad  rozliczania  z  członkiem
zwalniającym lokal,  o  ile  członek  przyjmujący lokal  złoŜy pisemne oświadczenie o
dokonaniu  takiego  rozliczenia  bezpośredni  z  członkiem  zwalniającym  lokal.
Oświadczenie  to  jest  równoznaczne  z  przyjęciem  przez  niego  całości  zobowiązań
finansowych związanych z odnowieniem lokalu oraz wymianą urządzeń.

§ 20

Urządzenia techniczno – sanitarne uznane komisyjnie za zuŜyte w 100% przez członka
zwalniającego lokal, Spółdzielni stawia do jego dyspozycji. DemontaŜu tych urządzeń
dokonuje we własnym zakresie, bowiem Spółdzielnia nie moŜe odpowiadać za stan tych
urządzeń po demontaŜu.
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§ 21

W sytuacji, gdy urządzenia techniczno – sanitarne w zwolnionym lokalu uznane zostały
za częściowo zuŜyte, nowoobejmujący zwalniany lokal moŜe dokonać ich wymiany na
nowe (w ramach otrzymanych środków) we własnym zakresie lub przez Spółdzielnię o
ile  Spółdzielnia  będzie  posiadać  te  urządzenia  pod  warunkiem  pełnego  pokrycia
kosztów wymiany.

§ 22

Rozliczenie  finansowe  Spółdzielni  z  osobami  zwalniającymi  lokale  zajmowane  na
warunkach najmu, dokonywane są wg zasad określonych w § 11 - § 21.

§ 23

Tynki muszą mieć polikwidowane uszkodzenia po gwoździach, kołkach, przekłuciach,
itp. (dotyczy to równieŜ kołków po karniszach).

§ 24

Stolarka okienna i  drzwiowa ma być  pomalowana bez zacieków i  złuszczeń.  Szyby
umyte, nie porysowane, całe.

§ 25

Parapety lastrykowe, oraz posadzki  lastrykowe winny być  umyte,  bez śladów farb i
innych uszkodzeń mechanicznych.

§ 26

Posadzka  drewniana  (parkiet,  mozaika  parkietowa)  winna  być  wycyklinowana  bez
śladów farb, lakierów i innych uszkodzeń. Progi drewniane oszlifowane – umocowane,
listwy  przypodłogowe  drewniane  i  z  tworzyw  sztucznych  całe,  niepoplamione  –
umocowane.

§ 27

Instalacja  elektryczna  kompletna,  podejścia  do  lamp  zakończone  kostkami
połączeniowymi, gniazdka wtykowe z bolcami, osadzone trwale – kompletne.

§ 28

Rury metalowe, grzejniki – malowane farbami olejnymi na kolor ścian.

§ 29

Urządzenia sanitarno – techniczne, zamontowane baterie – umyte, kompletne.
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§ 30

Zawory odcinające instalację  wodną  i  gazową  winny być  sprawne i  dostępne. Rury
gazowe połoŜone na tynku.

§ 31

Drzwi  wejściowe  –  nieuszkodzone,  ościeŜnice  trwale  osadzone,  wizjer  kompletny,
otwory po zamku dodatkowym zakołkowane.

§ 32

Przy rozliczeniu wkładu mieszkaniowego Spółdzielnia w uzasadnionych przypadkach
moŜe  zatrzymać  kwotę  odpowiednią  na  nieprzewidziane  roboty  związane  z
doprowadzeniem lokalu do ponownego zasiedlenia.
Spółdzielnia  zobowiązana  jest  do  dokonania  ostatecznego  rozliczenia  z  członkiem
zatrzymanej kwoty w terminie 30 dni od daty rozliczenia i wypłacenia niezatrzymanej
części wkładu. Środki pozostawione przez członka zwalniającego lokal z tytułu zuŜycia
urządzeń  techniczno  –  sanitarnych,  Spółdzielnia  stawia  do  dyspozycji  członka
obejmującego  ten  lokal,  w  momencie  gdy  zachodzi  konieczność  wymiany  tych
urządzeń.  Wypłaty  dokonuje  się  w  wysokości  urealnionej  do  poziomu  cen
obowiązujących w dniu przekazania członkowi lokalu, po uwzględnieniu stopnia ich
zuŜycia.

III. Rozliczenia  finansowe  Spółdzielni  z  członkami  zwalniającymi  lokale
zajmowane na warunkach własnościowego prawa do lokalu.

§ 33

Rozliczeń z członkami zwalniającymi lokal z tyt. udziału, wkładu budowlanego oraz
opłat  za  uŜywanie  lokali,  Spółdzielnia  dokonuje  wg  zasad  określonych  w  Statucie
Spółdzielni  oraz  w  Regulaminie  w  sprawie  zasad  ustalania  wysokości  wkładów
mieszkaniowych i budowlanych oraz rozliczeń z członkami z tytułu wkładów.

§ 34

Członek zwalniający lokal własnościowy i pozostawiający go do dyspozycji Spółdzielni
obowiązany jest przekazać lokal w stanie odnowionym lub pokryć koszt odnowienia go
przez Spółdzielnię na warunkach określonych w Rozdziale II.

§ 35

Spółdzielnia  moŜe  odstąpić  od  ustalonych  wyŜej  zasad  rozliczania  z  członkiem
zwalniającym lokal na prawach własnościowych, o ile członek przyjmujący lokal złoŜy
pisemne  oświadczenie  o  dokonaniu  takiego  rozliczenia  bezpośrednio  z  członkiem
zwalniającym lokal.
Oświadczenie  to  jest  równoznaczne  z  przejęciem  przez  niego  całości  zobowiązań
finansowych związanych z odnowieniem lokalu oraz wymianą  urządzeń  sanitarno –
technicznych (tzw. dobrowolna zamiana).
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IV. Dodatkowe wyposaŜenie mieszkań.

§ 36

Przez  dodatkowe  wyposaŜenie  mieszkań  rozumie  się  nakłady  poczynione  przez
członków z własnych środków na ponadnormatywne wyposaŜenie oraz wykończenie
mieszkań  mające charakter  trwały i  podnoszące wartość  uŜytkową  mieszkania.  Jako
podstawowy  zakres  ponadnormatywnego  wyposaŜenia  i  wykończenia  mieszkania
uznaje się:
- połoŜenie  podłogi  z  deseczek  (deszczułek  drewnianych  względnie  parkietu

mozaikowego),
- wykonanie typowych mebli wbudowanych względnie dostawionych (szafy wnękowe,

pawlacze),
- wykonanie zmywalnych wykładzin ściennych (glazura, boazeria itp.),
- obudowa węzłów urządzeń sanitarnych,
- instalowanie umywalek oraz osobnej armatury dla wanien i umywalek w łazienkach,
- stosowanie w łazienkach i  w.c.  zamiast  lastryko – innych właściwych materiałów

podłogowych np. terakoty.

§ 37

Ponadnormatywne wyposaŜenie i wykończenie mieszkań, jeŜeli nie jest wykonane za
pośrednictwem  Spółdzielni  –  wymaga  zgody  Zarządu  Spółdzielni  wówczas,  gdy
połączone  jest  ze  zmianami  w  układzie  funkcjonalnym  lokalu  lub  zmianami
konstrukcyjnymi. Za wynikłe szkody w związku z dokonanymi zmianami bez zgody
Spółdzielni pełną odpowiedzialność ponosi uŜytkownik. Przyjmuje się zasadę, Ŝe prace
takie  członek  moŜe  przeprowadzić  po  3-letniej  eksploatacji  budynku,  celem
umoŜliwienia pełnego egzekwowania usunięcia usterek ze strony wykonawcy.

§ 38

Wartość nakładów o których mowa w § 36 nie jest zaliczana na wkład mieszkaniowy
(budowlany).

§ 39

Przy ustalaniu równowartości dodatkowego wyposaŜenia pozostawionego przez członka
zwalniającego lokal uwzględnić naleŜy obowiązujące ceny materiałów i robocizny, oraz
zuŜycie.

§ 40

W  odniesieniu  do  zwalniających   się  mieszkań  typu  lokatorskiego,  Spółdzielnia
obowiązana  jest  do  protokolarnej  oceny  wartości  urządzeń  wyposaŜenia
ponadnormatywnego  uznanego  przez  nią  za  przydatne,  chyba,  Ŝe  członkowie
zwalniający lub  obejmujący lokal  złoŜą  pisemne oświadczenie  o dokonaniu między
sobą rozliczeń z tego tytułu.
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§ 41

Za  urządzenie  i  wyposaŜenie  ponadnormatywne  uznane  przez  Spółdzielnię  za
przydatne, członek zwalniający lokal otrzymuje zwrot kwoty określonej w protokole od
członka obejmującego lokal.

§ 42

Urządzenia  i  wyposaŜenie  ponadnormatywne  zaliczane  do  zakresu  podstawowego
uznane  za  nieprzydatne  i  nie  nadające  się  do  uŜytku,  członek  zwalniający  lokal
obowiązany jest zabrać, przywracając lokal do stanu pierwotnego.

§ 43

Zwolnione mieszkanie, w którym wykonano wyposaŜenie ponadnormatywne powinno
być  w  miarę  moŜliwości  przydzielone  członkom,  którzy  wyraŜają  zgodę  na
uregulowanie naleŜności z tyt. ponadnormatywnego wyposaŜenia.

§ 44

JeŜeli nie jest moŜliwy przydział lokalu przy uwzględnieniu zasady o której mowa w
§41 i członek nowoobejmujący zwolniony lokal nie wyraŜa zgody na przyjęcie któregoś
z elementów wyposaŜenia ponadnormatywnego, członek zwalniający lokal obowiązany
jest to wyposaŜenie zabrać przywracając stan pierwotny lokalu.

§ 45

Rozliczenia  finansowe  z  tyt.  ponadnormatywnego  wyposaŜenia  i  wykończenia
mieszkań  typu  własnościowego  zbywanych  przez  członków,  dokonywane  są
bezpośrednio między zainteresowanymi osobami. W przypadkach spornych stosuje się
zasady jak przy mieszkaniach lokatorskich. W przypadku gdy lokal własnościowy wraz
z  wyposaŜeniem  ponadnormatywnym  przekazany  jest  Spółdzielni, wypłacona
członkowi równowartość spółdzielczego prawa do lokalu obejmuje równieŜ ekwiwalent
za  pozostawione  wyposaŜenie  ponadnormatywne  jeŜeli  jest  ono  przez  Spółdzielnię
uznane  za  przydatne  (pod  względem  uŜytkowym  i  estetycznym)  do  dalszego
uŜytkowania.

V. Postanowieni ogólne, końcowe.

§ 46

Koszty zuŜycia  urządzeń  techniczno –  sanitarnych  w wyjątkowych przypadkach na
podstawie decyzji Zarządu mogą być pokrywane w całości lub częściowo z funduszu na
remonty i konserwacje, a to w następujących przypadkach:
a) śmierci samotnego członka i braku spadkobierców,
b) opuszczenia mieszkania przez członka, którego miejsca pobytu ustalić  nie moŜna

(wyjazdu członka za granicę),
c) róŜnicy  cen  za  urządzenia  techniczno  –  sanitarne  spowodowane  wzrostem  cen

detalicznych (dotyczy to mieszkań wielokrotnie zasiedlanych).
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W przypadkach  podanych  w  §  46  a  i  b,  gdy  koszty  postępowania  spadkowego  w
sprawie  ustalenia  spadkobierców  po zmarłym  członku  samotnie  zamieszkującym  w
lokalu  spółdzielczym  oraz  koszty  związane  z  ustaleniem  miejsca  pobytu  stałego
członka, który porzucił mieszkanie i wyjechał za granicę kraju będą bardzo wysokie a
sprawa nie rokuje pozytywnego zakończenia Zarząd Spółdzielni po zasięgnięciu opinii
radcy prawnego moŜe zrezygnować  z dochodzenia roszczeń,  a koszty z tyt.  zuŜycia
urządzeń  techniczno – sanitarnych i  materiałów podłogowych pokryć  z funduszu na
remonty i konserwację.

§ 47

Integralną częścią niniejszego regulaminu jest załącznik nr 1 którym moŜna posługiwać
się w przypadkach określonych w Rozdziale II § 17.

§ 48

Regulamin  niniejszy  uchwalony  został  przez  Radę  Nadzorczą  Spółdzielni
Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie Uchwałą Nr 66/20/96 z dnia 26.02.1996r. z mocą
obowiązującą od dnia 26.02.1996r.

Traci moc obowiązujący regulamin zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 44/9/89
z dnia 18.12.1989r.

Sekretarz  Przewodniczący
      Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej
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Załącznik Nr 1

do Regulaminu określającego zasady rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi
lokale.

Orientacyjne okresy uŜytkowania urządzeń techniczno – sanitarnych oraz materiałów
podłogowych stosowane przy ustalaniu faktycznego zuŜycia.

Lp. Wyszczególnienie
Trwałość w

latach
1 2 3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bateria wannowa, zlewozmywakowa
Bojler z węŜownicą i osprzętem
Piec kąpielowy węglowy
Umywalka
Miska ustępowa
Spłuczka
Wanna kąpielowa
Piec gazowy kąpielowy
Terma gazowa zlewozmywakowa
Kuchenka gazowa z piekarnikiem
Kuchnia węglowa wolnostojąca
Kuchnia elektryczna z piekarnikiem
Zlewozmywak Ŝeliwny, stalowy, emaliowany
Zlewozmywak stalowy, nierdzewny
Parkiet dębowy, bukowy (deszczułki)
Parkiet mozaikowy
Wykładziny podłogowe z pcv i płytki pcv
Wykładziny dywanowe

15
10
10
15
15
10
15
10
10
15
10
15
15
20
50
25
15
10
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