Procedura
wykonania remontu lokalu mieszkalnego przez Najemcę
I. Remont wykonywany przez Najemcę, z partycypacją MZB
1. Najemca składa w Miejskim Zarządzie Budynków w Raciborzu pisemny wniosek
w sprawie remontu lokalu mieszkalnego*.
2. Technik przeprowadza oględziny elementów budowlanych wyposażenia lokalu
mieszkalnego, wskazanych we wniosku i sporządza Protokół.
3. Najemca uzyskuje zgodę na remont lokalu mieszkalnego i partycypację
Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu w kos ztach tego remontu, jeżeli :
1) remont jest uzasadniony,
2) Najemca nie posiada zaległości czynszowych,
3) MZB posiada środki finansowe.
4. Administrator przygotowuje umowę w sprawie partycypacji MZB w kosztach
remontu lokalu mieszkalnego, która określa wzajemne obowiązki stron i warunki
techniczne wykonania robót.
5. Po wykonaniu remontu, technik dokonuje odbioru robót i sporządza protokół.
6. Najemca jest informowany pisemnie o terminie zwrotu części kosztów z tytułu
remontu w ramach bieżących opłat czynszowych.
7. Wysokość partycypacji MZB :
1) wymiana stolarki okiennej
150 zł/brutto/m2,
2) wymiana stolarki drzwiowej
100 zł/brutto/m2,
3) wymiana okładziny podłogowej 15 zł/brutto/m2,
4) zmiana sposobu ogrzewania
100 zł/brutto/m2 powierzchni
mieszkania, jednak nie więcej niż 5.000 zł
Ważne
 Dofinansowanie nie obejmuje robót wykonanych przed dniem zawarcia
umowy.
 Umowy nie są zawierane z Najemcami zalegającymi z opłatami czynszu za
wynajmowany lokal.
II. Remont wykonywany przez Najemcę
1. Najemca składa w Miejskim Zarządzie Budynków w Raciborzu pisemny wniosek
w sprawie remontu lokalu mieszkalnego * .
2. Technik przeprowadza oględziny elementów budowlanych wyposażenia lokalu
mieszkalnego, wskazanych we wniosku i sporządza Protokół.
3. Najemca uzyskuje zgodę na remont lokalu mieszkalnego we własnym zakresie
i na swój koszt, jeżeli :
1) remont jest uzasadniony,
2) Najemca nie posiada zaległości czynszowych,
3) MZB nie posiada środków finansowych.
4. Po wykonaniu remontu, technik doko nuje odbioru robót i sporządza protokół.
Szczegółowe zasady postępowania przy realizacji remontu lokalu mieszkalnego
wykonywanego przez Najemcę określa Zarządzenie Nr 29/2010 Dyrektora MZB z dnia
7.09.2010 r. (menu: Przepisy Prawne/Zarządzenia Dyrektora).
* druki wniosków do pobrania w menu:wnioski/ druki

