ZASADY ROZBUDOWY BALKONÓW I LOGGII W ZASOBACH SM „JAROTY”
1. Spółdzielnia opracuje dokumentację projektową na rozbudowę balkonów i loggii trzech wariantów
występujących w istniejących budynkach wykonanych w technologii OWT, tj.:
• rozbudowa pionu balkonów o wymiarach 1,60 x 0,90;
• rozbudowa pionu balkonów na słupach o wymiarach 1,60 x 2,40;
• rozbudowa pionu loggii o wymiarach 5,26 x 1,20
stanowiącą podstawę opracowania dokumentacji projektowej dla konkretnych budynków.
2. Spółdzielnia przeprowadzi przetarg i wyłoni wykonawcę robót. Wybór wykonawcy powinien nastąpić
ze szczególnym uwzględnieniem możliwości kredytowania robót poprzez wydłużone terminy płatności lub bezpośrednie udzielenie kredytu wnioskodawcy z ratalną spłatą należności.
3. Spółdzielnia podpisze z wykonawcą umowę ramową na realizację rozbudowy balkonów/loggii.
4. Warunkiem rozpoczęcia procesu inwestycyjnego, związanego z rozbudową balkonów/loggii, tj. wystąpienia Spółdzielni do Urzędu Miasta o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
jest wyrażenie pisemnej zgody przez wszystkich użytkowników pionu mieszkań w budynku po wpłaceniu kaucji w wysokości ustalonej przez Zarząd. Dopuszcza się możliwość rozbudowy części balkonów/loggii, ale tylko dla użytkowników mieszkań zlokalizowanych na parterze lub pełnego pionu
mieszkań poczynając od I piętra. Ostatecznie, możliwość rozbudowy balkonów/loggii w mniejszym
zakresie niż cały budynek określi każdorazowo Urząd Miasta Olsztyn.
5. Wpłacona przez każdego z wnioskodawców kaucja przechowywana będzie przez Spółdzielnię na
rachunku bieżącym. Po zakończeniu przez wykonawcę rozbudowy balkonów, kaucja przekazana zostanie wykonawcy robót na poczet należności, które pokrywają wnioskodawcy. Kwota kaucji przekazana wykonawcy pomniejszona zostanie o wszystkie poniesione przez Spółdzielnię koszty związane z
przygotowaniem inwestycji (za wyjątkiem kosztu dokumentacji powtarzalnej o której mowa w punkcie 1 niniejszych zasad rozbudowy balkonów i loggii), a powiększona o odsetki od środków na rachunku bieżącym Spółdzielni od dnia wpłaty do dnia przekazania środków na konto wykonawcy.
6. Wnioski mieszkańców budynku deklarującego zamiar rozbudowy balkonów/loggii będą kierowane za
pośrednictwem Spółdzielni do wykonawcy. Jednocześnie Spółdzielnia zawrze z każdym wnioskodawcą umowę określającą warunki rozbudowy balkonu/loggii.
7. Na podstawie umowy ramowej zawartej ze Spółdzielnią wykonawca będzie podpisywał umowy na
wykonanie rozbudowy balkonów/loggii indywidualnie z każdym wnioskodawcą rozbudowy balkonu
lub loggii.
8. Spółdzielnia na koszt wnioskodawców zleci opracowanie dokumentacji projektowej i uzyska pozwolenie na budowę w konkretnym budynku, w którym będą rozbudowywane balkony/loggie.
9. Spółdzielnia zapewni specjalistyczny nadzór nad robotami budowlanymi.
10. Wszystkie koszty rozbudowy balkonu/loggii za wyjątkiem kosztów dokumentacji powtarzalnej będzie
pokrywać wnioskodawca, na podstawie umów zawartych ze Spółdzielnią i wykonawcą.
11. Zasady niniejsze wchodzą w życie z dniem uchwalenia. Z tym dniem tracą moc zasady rozbudowy
balkonów i loggii w zasobach SM „Jaroty” przyjęte uchwałą 22/02 z dnia 05.03.2002 r wraz z późniejszymi zmianami
12. Niniejsze zasady uchwalone zostały przez Radę Nadzorczą dnia 19 grudnia 2006 r uchwałą nr 43/06.

