
REGULAMIN

w sprawie postępowania przy remontach w zakresie wymiany podłoży

zawierających materiały szkodliwe

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy  Regulamin  określa  zasady  postępowania  w  przypadku  usuwania 
niektórych  wad  technologicznych  polegających  na  wydzielaniu  się  w 
nadmiernych stężeniach związku toksycznego  (ksylamitu, smoły, lepiku itp. ) w 
lokalach  mieszkalnych  będących  w  zasobach  Spółdzielni  Mieszkaniowej 
„Bocianek” w Kielcach zwanej dalej Spółdzielnią za zasadach:

1) spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;

2) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;

3) prawa odrębnej własności lokalu.

§ 2

Postanowienia niniejszego Regulaminu oparte zostały na podstawie przepisów:

1) Prawo spółdzielcze - ustawa z dnia 16 września 1982 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1285);

2)Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 845 z późn. zm.);

3)Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1202 z późn. zm.);

4)Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w 
sprawie  dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń  czynników  szkodliwych  dla 
zdrowia,  wydzielanych przez  materiały  budowlane,  urządzenia  i  elementy 
wyposażenia  w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt  ludzi  (M. P.  z 
1996 r. Nr 19, poz. 231);

5)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich 
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.).



POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 3

Ustala się następujący tryb postępowania związany z kwalifikacją i zakresem 
robót:

1) w  przypadku  podejrzenia  o  występowanie  substancji  toksycznych  (np. 
ksylamitu)  –  lokator  zostaje  powiadomiony  przez  służby  Spółdzielni  o 
konieczności  wystąpienia  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  o 
przeprowadzenie badań analitycznych na obecność środków szkodliwych dla 
zdrowia.  Badanie  musi  być  przeprowadzone  przez  wyspecjalizowane 
laboratorium  mające  akredytację  Polskiego  Centrum  Akredytacji  i 
odpowiednie wyposażenie do przeprowadzania badań w tym zakresie;

2) orzeczenie akredytowanego laboratorium stanowi podstawę do sporządzenia 
przez Spółdzielnię zlecenia wykonania remontu;

3) Spółdzielnia wykonuje remonty poza okresem grzewczym tj. w miesiącach od 
maja do września danego roku;

4) przed  przystąpieniem  do  wykonania  remontu  podłoży  inspektor  ds. 
technicznych Spółdzielni ustala z lokatorem wstępny harmonogram realizacji 
prac;

5) w przypadku dodatkowego wyposażenia lokalu mieszkalnego w:

a) meble wbudowane (szafy wnękowe) - lokator zobowiązany jest do 
zdemontowania ich we własnym zakresie i na swój koszt;

b) boazerię,  tapety,  terakotę  -  lokator  zobowiązany  jest  do  ich 
usunięcia  we  własnym  zakresie  i  na  swój  koszt  w  zakresie 
umożliwiającym prawidłowe wykonanie zlecenia;

6) przy  realizacji  wymiany  podłoży  zawierających  materiały  szkodliwe 
Spółdzielnia nie zapewnia mieszkań zastępczych na czas remontu, nie ponosi 
też  kosztów  ich  ewentualnego  wynajmu.  Koszty  przeprowadzki  do 
mieszkania zastępczego obciążają lokatora;

7) Lokator,  u  którego  przeprowadzany  jest  remont  podłoży  z  powodu 
występowania substancji  szkodliwych dla zdrowia zwolniony jest z opłaty 
eksploatacyjnej  za  użytkowanie  mieszkania  przez  okres  trwania  remontu, 
licząc od daty pozostawienia mieszkania do dyspozycji Spółdzielni;

8) Spółdzielnia  nie  wykonuje  i  nie  ponosi  kosztów  robót  posadzkarskich  w 
zakresie  wykonania nowych i  rozbiórki  starych posadzek oraz malowania 
mieszkania po wymianie podłoży.



§ 4

Prace wykonywane przez firmę wybraną przez Spółdzielnię winny obejmować:

1) skucie podłoża cementowego;

2) zerwanie izolacji z papy;

3) rozebranie izolacji z płyty pilśniowej miękkiej;

4) skucie  pasa  tynku  na  ścianach  do  wysokości  20  cm  licząc  od  poziomu 
istniejącego  podłoża  (dotyczy  wyłącznie  prac  związanych  z  usuwaniem 
ksylamitu);

5) powierzchniowe  skucie  nadlewek  betonowych  na  płytach  stropowych, 
dokładne  oczyszczenie  powierzchni  stropów,  szczególnie  w  miejscach 
występowania plam po impregnacie ksylamitowym;

6) usunięcie gruzu z remontowanego lokalu;

7) wywiezienie gruzu i materiałów izolacyjnych pochodzących z rozbiórki oraz 
ich utylizacja;

8) posmarowanie  płyt  stropowych  i  ścian  w  miejscach  skutego  tynku 
preparatem  NEUTRAL,  wietrzenie  pomieszczeń  przez  okres  minimum 
jednego tygodnia licząc od momentu usunięcia gruzu z lokalu oraz przez 
okres  min.  jednego  tygodnia  licząc  od  momentu  posmarowania  stropu 
preparatem,  sprawdzenie  czy  w  remontowanych  pomieszczeniach  nie 
występuje w dalszym ciągu zapach (dotyczy wyłącznie prac związanych z 
usuwaniem ksylamitu);

9) wykonanie warstwy wyrównawczej z suchej zaprawy cementowej o średniej 
grubości  20  mm  oraz  wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowej  z  folii 
budowlanej  z  wywinięciem na  ściany  do wysokości  górnej  powierzchni 
podkładu cementowego;

10) wykonanie izolacji  poziomej  cieplnej-dźwiękochłonnej ze styropianu PS-E 
FS  20  grubości  30  mm  w lokalach  znajdujących  się  na  parterach  oraz 
grubości 20 mm na pozostałych kondygnacjach;

11) wykonanie  izolacji  pionowej  wzdłuż  ścian  z  taśmy  styropianowej  lub 
poliuretanowej, na wysokości podkładu cementowego;

12) wykonanie  podłoża  z  zaprawy  cementowej  minimalnej  grubości  40  mm, 
którego wytrzymałość na ściskanie nie powinna być mniejsza niż 12 MPA, 
a na zginanie 3 MPA, zbrojonego;



13) pielęgnacja  podłoża  cementowego  przez  okres  co  najmniej  2-ch  tygodni 
poprzez codzienne skrapianie wodą lub przykrycie podłoża folią na okres 1 
tygodnia;

14) uzupełnienie tynków na ścianach w miejscu ich skucia, (dotyczy wyłącznie 
prac związanych z usuwaniem ksylamitu).

§ 5

Wydatki  ponoszone  przez  Spółdzielnię  na  wymianę  podłoży  z  powodu 
występowania substancji szkodliwych w zakresie rzeczowym określonym w § 4 
w całości obciążają fundusz remontowy danej nieruchomości.

Powyższy  Regulamin  został  przyjęty  Uchwałą  nr  5/2019  Rady  Nadzorczej  
z dnia 21 lutego 2019 r.


