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I. ZAKRES ROBÓT 
 

1. Instalacja elektryczna 
 

1.1. Wymiana instalacji elektrycznej - w ramach przydzielonej mocy 

 

▪ Całość prac należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości 

ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów. 

▪ Prace należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami 

i wymogami BHP oraz warunkami określonymi w niniejszej zgodzie.  

▪ Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej powierzyć osobie posiadającej uprawnienia 

elektryczne grupy G1-E (uprawnienia SEP). 

▪ W remontowanej instalacji należy zastosować przewody miedziane: 

− obwody oświetleniowe – 3 x 1,5 mm2, 4 x 1,5 mm2, 5 x 1,5 mm2 YDY z żyłą 

ochronną, 

− obwody gniazd wtyczkowych -  3 x 2,5 mm2 YDY z żyłą ochronną, 

▪ Instalacja musi być wyposażona w zabezpieczenia: 

− wyłącznik nadmiarowo-prądowy obwodów oświetleniowych – B 10 A, 

− wyłącznik nadmiarowo-prądowy obwodów gniazd wtyczkowych – B 16 A, 

− wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA. 

lub 

− wyłącznik nadmiarowo-prądowy z członem różnicowoprądowym dla obwodów 

oświetleniowych – B 10 A 30 mA, 

− wyłącznik nadmiarowo-prądowy z członem różnicowoprądowym dla obwodów 

oświetleniowych – B 16 A 30 mA. 

▪ Łączenie kabli miedzianych z aluminiowymi możliwe jest tylko za pomocą dedykowanych 

połączeń. 

▪ W przypadku wymiany osprzętu elektrycznego, gniazda wtyczkowe muszą posiadać 

uziemienie (styk/bolec ochronny). W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności gniazda 

muszą być bryzgoszczelne o klasie szczelności IP44 lub wyższej.  

▪ Po wymianie instalacji elektrycznej zlecić osobie uprawnionej wykonanie pomiarów 

rezystancji izolacji przewodów i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

▪ Do Administracji należy dostarczyć protokoły z w/w pomiarów oraz 1 egz. rysunku 

powykonawczego instalacji elektrycznej (w przypadku zmiany trasy). 

 

Użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 

prac, jak i po ich zakończeniu, jeśli będą spowodowane niewłaściwym wykonawstwem 

robót. 

 
 

1.2. Wymiana instalacji elektrycznej - zmiana przydzielonej mocy, wykonanie instalacji  

3-fazowej 

 

▪ Całość prac należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości 

ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów. 

▪ Wystąpić do dostawcy energii elektrycznej z wnioskiem o wydanie warunków technicznych. 

▪ Wykonać projekt techniczny przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.  

Jeden egzemplarz projektu należy dostarczyć do Administracji celem uzgodnienia. 

▪ Prace wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez Spółdzielnię projektem, zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami i wymogami BHP oraz warunkami określonymi  

w niniejszej zgodzie. 

▪ Zgłosić do Administracji rozpoczęcie robót co najmniej 7 dni wcześniej. 
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▪ Wykonanie robót powierzyć osobie uprawnionej posiadającej uprawnienia elektryczne 

grupy G1-E (uprawnienia SEP). 

▪ Łączenie kabli miedzianych z aluminiowymi możliwe jest tylko za pomocą dedykowanych 

połączeń. 

▪ W przypadku wymiany osprzętu elektrycznego, gniazda wtyczkowe muszą posiadać 

uziemienie (styk/bolec ochronny). Natomiast w pomieszczeniach o podwyższonej 

wilgotności gniazda muszą być również bryzgoszczelne o klasie szczelności IP44 lub 

wyższej.  

▪ Po wymianie instalacji elektrycznej zlecić osobie uprawnionej wykonanie pomiarów 

rezystancji izolacji przewodów i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.  

▪ Do Administracji należy dostarczyć protokoły z w/w pomiarów. 

▪ Fakt zakończenia robót należy zgłosić w Administracji niezwłocznie po ich zakończeniu, 

najpóźniej do …………… celem dokonania odbioru technicznego przy udziale branżowego 

inspektora nadzoru S.M. „LOKATOR”. 

 
Użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 

prac, jak i po ich zakończeniu, jeśli będą spowodowane niewłaściwym wykonawstwem 

robót. 

 

 

1.3. Wykonanie ogrzewania elektrycznego w budynkach bez C.O. 

 

▪ Całość robót należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości 

ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów. 

▪ Wystąpić do dostawcy energii elektrycznej z wnioskiem o wydanie warunków technicznych. 

▪ Wykonać projekt techniczny przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. Projekt 

powinien przewidywać (oprócz obwodów oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego 

przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń 

odbiorczych w kuchni) oddzielny obwód dla urządzeń ogrzewania elektrycznego oraz dobór 

rodzaju i mocy grzejników. Jeden egzemplarz projektu należy dostarczyć do Administracji 

celem uzgodnienia. 

▪ Prace wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez Spółdzielnię projektem, zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami i wymogami BHP oraz warunkami określonymi  

w niniejszej zgodzie. 

▪ Zgłosić do Administracji rozpoczęcie robót co najmniej 7 dni wcześniej. 

▪ Wykonanie robót powierzyć osobie uprawnionej posiadającej uprawnienia elektryczne 

grupy G1-E (uprawnienia SEP). 

▪ Zlecić osobie uprawnionej przeprowadzenie pomiarów rezystancji izolacji przewodów  

i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wykonanej instalacji.  

▪ Do Administracji należy dostarczyć protokoły z w/w pomiarów, dokumentację techniczną 

(DTR) elektrycznych ogrzewaczy oraz atesty i zaświadczenia wydane przez dostawców 

urządzeń i materiałów podlegających specjalnym odbiorom technicznym. 

▪ Fakt zakończenia robót należy zgłosić w Administracji niezwłocznie po ich zakończeniu, 

najpóźniej do …………… celem dokonania odbioru technicznego przy udziale branżowego 

inspektora nadzoru S.M. „LOKATOR”. 

▪ W przypadku konieczności zmiany przydzielonej mocy, wykonanie instalacji 3-fazowej 

wykonać zgodnie z punktem 1.2. 

 
Użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 

prac, jak i po ich zakończeniu, jeśli będą spowodowane niewłaściwym wykonawstwem 

robót. 
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1.4. Montaż elektrycznego klimatyzatora na zewnątrz dla mieszkań 

 

▪ Całość robót należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości 

ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów. 

▪ Prace należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez Spółdzielnię projektem 

określającym lokalizację i sposób montażu klimatyzatora, mocować do ściany balkonowej 

lub loggi dystansami na grubość docieplenia, odprowadzenie skroplin wyprowadzić poza 

obręb balkonu lub loggii obróbką okapową, a w przypadku braku balkonu lub loggi 

klimatyzator mocować na ścianie zewnętrznej zgodnie z zaakceptowanym projektem  

i  w sposób nieuciążliwy dla otoczenia. 

▪ Zgłosić do Administracji rozpoczęcie robót co najmniej 7 dni wcześniej. 

▪ Prace montażowe i instalacyjne powinny być wykonane przez osoby posiadające stosowne 

uprawnienia. 

▪ Klimatyzator o mocy elektrycznej do 3 kW może zostać podłączony do wewnętrznej 

instalacji elektrycznej. 

▪ Dla klimatyzatora o mocy elektrycznej powyżej 3 kW należy: 

− wystąpić do dostawcy energii elektrycznej z wnioskiem o określenie warunków 

przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla odbiorców energii elektrycznej (wniosek 

WP), 

− wykonać projekt elektryczny przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, 

projekt powinien przewidywać oddzielny obwód elektryczny chroniony 

oddzielnym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym o prądzie nominalnym 

dobranym do obciążenia tego obwodu, 

− jeden egzemplarz projektu dostarczyć do Administracji celem uzgodnienia. 

▪ Po zakończeniu robót należy zlecić osobie uprawnionej wykonanie pomiarów rezystancji 

izolacji przewodów i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

▪ Zlecić osobie uprawnionej przeprowadzenie pomiarów poziomu hałasu przenikającego do 

pomieszczeń budynku. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

przenikającego do pomieszczeń (w dzień 35 dB, w nocy 25 dB) klimatyzator nie zostanie 

dopuszczony do eksploatacji! 

▪ Do Administracji należy dostarczyć protokoły z pomiarów elektrycznych i poziomu hałasu. 

▪ Fakt zakończenia robót należy zgłosić w Administracji niezwłocznie po ich zakończeniu, 

najpóźniej do …………… celem dokonania odbioru technicznego przy udziale branżowego 

inspektora nadzoru S.M. „LOKATOR”. 

 

Za przeglądy techniczne, sposób montażu urządzenia i konserwację klimatyzatora  

z instalacją elektryczną odpowiada użytkownik lokalu mieszkalnego. 

 

Użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 

prac, jak i po ich zakończeniu, jeśli będą spowodowane niewłaściwym wykonawstwem 

robót. 

 

W przypadku prowadzenia przez S.M. „Lokator” prac remontowych budynku 

wymagających demontażu jednostki zewnętrznej klimatyzatora wraz z osprzętem, 

Użytkownik zobowiązuje się do jej demontażu we własnym zakresie i na własny koszt. 

 

W przypadku rezygnacji/demontażu zamontowanego urządzenia, Użytkownik zobowiązany 

jest do odtworzenia elewacji i/lub dachu do stanu poprzedniego. 
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1.5. Montaż elektrycznego klimatyzatora na zewnątrz dla lokali użytkowych 

 

▪ Całość robót należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości 

ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów. 

▪ Prace należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez Spółdzielnię projektem 

określającym lokalizację i sposób montażu klimatyzatora, mocować do ściany budynku 

dystansami na grubość docieplenia lub na dachu budynku za pomocą dedykowanych 

podstaw dachowych ustawianych na gumowych matach antywibracyjnych, odprowadzenie 

skroplin należy wykonać w sposób właściwy i nieuciążliwy dla otoczenia. Przejście 

instalacji przez przegrodę wykonać w sposób szczelny uniemożliwiający penetrację wody. 

▪ Zgłosić do Administracji rozpoczęcie robót co najmniej 7 dni wcześniej. 

▪ Prace montażowe i instalacyjne powinny być wykonane przez osoby posiadające stosowne 

uprawnienia. 

▪ Klimatyzator o mocy elektrycznej do 3 kW może zostać podłączony do wewnętrznej 

instalacji elektrycznej. 

▪ Dla klimatyzatora o mocy elektrycznej powyżej 3 kW należy: 

− wystąpić do dostawcy energii elektrycznej z wnioskiem o określenie warunków 

przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla odbiorców energii elektrycznej (wniosek 

WP), 

− wykonać projekt elektryczny przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, 

projekt powinien przewidywać oddzielny obwód elektryczny chroniony 

oddzielnym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym o prądzie nominalnym 

dobranym do obciążenia tego obwodu, 

− jeden egzemplarz projektu dostarczyć do Administracji celem uzgodnienia. 

Po zakończeniu robót należy zlecić osobie uprawnionej wykonanie pomiarów rezystancji 

izolacji przewodów i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

▪ Zlecić osobie uprawnionej przeprowadzenie pomiarów poziomu hałasu przenikającego do 

pomieszczeń budynku, a w przypadku lokali znajdujących się w pawilonach wolnostojących 

również do pomieszczeń najbliższego budynku mieszkalnego. W przypadku przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do pomieszczeń (w dzień 35 dB, w nocy  

25 dB) klimatyzator nie zostanie dopuszczony do eksploatacji! 

▪ Do Administracji należy dostarczyć protokoły z pomiarów elektrycznych i poziomu hałasu. 

▪ Fakt zakończenia robót należy zgłosić w Administracji niezwłocznie po ich zakończeniu, 

najpóźniej do …………… celem dokonania odbioru technicznego przy udziale branżowego 

inspektora nadzoru S.M. „LOKATOR”. 

 

Za przeglądy techniczne, sposób montażu urządzenia i konserwację klimatyzatora  

z instalacją elektryczną odpowiada użytkownik lokalu użytkowego. 

 

Użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 

prac, jak i po ich zakończeniu, jeśli będą spowodowane niewłaściwym wykonawstwem 

robót. 

 

W przypadku prowadzenia przez S.M. „Lokator” prac remontowych budynku 

wymagających demontażu jednostki zewnętrznej klimatyzatora wraz z osprzętem, 

Użytkownik zobowiązuje się do jej demontażu we własnym zakresie i na własny koszt. 

 

W przypadku rezygnacji/demontażu zamontowanego urządzenia, Użytkownik zobowiązany 

jest do odtworzenia elewacji lub dachu do stanu poprzedniego. 
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1.6. Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na balkonie lub loggi 

 

▪ Całość robót należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości 

ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów. 

▪ Przed przystąpieniem do montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej należy zweryfikować czy 

instalacja elektryczna w budynku posiada uziemiony przewód PE. 

▪ Dostarczyć do Administracji certyfikaty na panele fotowoltaiczne, mikroinwerter (falownik) 

oraz elementy mocujące do konstrukcji balustrady wraz ze szkicem/opisem proponowanego 

sposobu montażu celem uzgodnienia. 

▪ Zgłosić do Administracji rozpoczęcie robót co najmniej 7 dni wcześniej. 

▪ Prace należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami  

i wymogami BHP oraz warunkami określonymi w niniejszej zgodzie.  

▪ Prace montażowe i instalacyjne powinny być wykonane przez osoby posiadające stosowne 

uprawnienia. 

▪ Mikroinstalację fotowoltaiczną można podłączyć jedynie do instalacji trójprzewodowej 

posiadającej przewód ochronny. Wartość uziemienia powinna być zgodna z polskimi 

normami. 

▪ Panele fotowoltaiczne można montować jedynie w pozycji pionowej bezpośrednio na 

balustradzie balkonowej. 

▪ Zakaz montażu paneli fotowoltaicznych z wykorzystaniem dodatkowych konstrukcji 

wsporczych lub do elewacji budynku. 

▪ Fakt zakończenia robót należy zgłosić w Administracji niezwłocznie po ich zakończeniu, 

najpóźniej do ………… w celu dokonania odbioru technicznego przy udziale branżowego 

inspektora nadzoru S.M. „LOKATOR”. 

 

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odmowy montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej 

na balkonie i loggi ze względu na istniejące różne systemy wykonania balustrad. 

 

Za przeglądy techniczne, sposób montażu urządzeń i konserwację mikroinstalacji  

wraz z instalacją elektryczną i sposobem montażu odpowiada użytkownik lokalu 

mieszkalnego. 

 

Użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 

prac, jak i po ich zakończeniu, jeśli będą spowodowane niewłaściwym wykonawstwem 

robót. 

 

W przypadku prowadzenia przez S.M. „Lokator” prac remontowych budynku 

wymagających demontażu mikroinstalacji fotowoltaicznej, Użytkownik zobowiązuje się do 

jej demontażu we własnym zakresie i na własny koszt. 
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1.7. Podłączenie oświetlenia do piwnicy 

 

▪ Całość robót należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości 

ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów. 

▪ Wykonanie robót instalacyjnych powierzyć osobie uprawnionej posiadającej uprawnienia 

elektryczne grupy G1-E (uprawnienia SEP). 

▪ Fakt zakończenia robót należy zgłosić w Administracji niezwłocznie po ich zakończeniu, 

najpóźniej do …………… celem dokonania odbioru technicznego przez firmę 

odpowiedzialną za konserwację zasobów administracji. 
 

Zakaz montażu gniazd elektrycznych. Energii elektrycznej można używać wyłącznie do 

celów oświetleniowych.  

 

Wnioskujący ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania prac, jak 

i po ich zakończeniu, jeśli będą spowodowane niewłaściwym wykonawstwem robót. 

 

 

1.8. Montaż płyty kuchennej (elektrycznej, indukcyjnej lub ceramicznej) w lokalu 

mieszkalnym 

 

▪ Całość robót należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości 

ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów. 

▪ Wystąpić do dostawcy energii elektrycznej z wnioskiem o określenie warunków 

przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla odbiorców energii elektrycznej (wniosek WP). 

▪ Wykonać projekt elektryczny przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. Projekt 

powinien przywidywać oddzielny obwód elektryczny (od montowanego urządzenia do 

zabezpieczenia w mieszkaniu) zasilający płytę indukcyjną, elektryczną lub ceramiczną, 

chroniony oddzielnym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym o prądzie nominalnym 

dobranym do obciążenia tego obwodu. Jeden egzemplarz projektu należy dostarczyć do 

Administracji celem uzgodnienia. 

▪ Prace montażowe i instalacyjne powinny być wykonane przez osoby posiadające stosowne 

uprawnienia. 

▪ Po zakończeniu robót należy zlecić osobie uprawnionej wykonanie pomiarów rezystancji 

izolacji przewodów i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

▪ Po wykonaniu robót związanych podłączeniem instalacji do płyt kuchennych j.w. 

użytkownik lokalu zobowiązany jest do demontażu instalacji gazowej na własny koszt 

zgodnie z punktem 3.1. 

▪ Do Administracji należy dostarczyć protokoły z w/w pomiarów. 

 

Za stan techniczny, przeglądy i instalację doprowadzającą energię elektryczną do kuchenek 

odpowiada użytkownik mieszkania. 

 

Użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 

prac, jak i po ich zakończeniu, jeśli będą spowodowane niewłaściwym wykonawstwem 

robót. 
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2. Instalacja wodna 
 

2.1. Wymiana instalacji wodnej 

 

▪ Całość robót należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości 

ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów. 

▪ Prace powinny być wykonane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. 

▪ Przed przystąpieniem do demontażu wodomierza należy uzgodnić z Administracją termin 

zerwania plomby i odczytu stanu zużycia wody. 

▪ W trakcie wykonywania prac wszystkie wodomierze należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

▪ Wszystkie punkty czerpalne w mieszkaniu winny być objęte wskazaniami wodomierzy. 

▪ Wodomierze powinny być zamontowane w pozycji poziomej (tarczą poziomo do góry) lub  

pionowej z zachowaniem w obu pozycjach wymaganych odcinków prostych, których 

długość nie powinna być mniejsza niż 5 średnic przewodu przed wodomierzem i 3 średnic 

przewodu za wodomierzem, w miejscach umożliwiających odczyt ich wskazań. 

▪ W przypadku zmiany lokalizacji wodomierza, Spółdzielnia ponosi odpowiedzialność 

wyłącznie do pierwotnego miejsca jego montażu. 

▪ W przypadku montażu filtra w instalacji wody w mieszkaniu, powinien być on 

zainstalowany w pozycji poziomej po stronie odpływowej wodomierza z zachowaniem 

odcinka prostego o długości minimum 3 średnic przewodu za wodomierzem. 

▪ Zaleca się montaż zaworków zwrotnych przy wodomierzach. 

▪ Lokalizacja wodomierzy oraz zaworów odcinających powinna być łatwo dostępna dla 

demontażu i montażu, obsługi i konserwacji. W przypadku zabudowy wodomierza 

zlokalizowanego w szachcie, jak i poza szachtem, należy wykonać okno rewizyjne  

o wymiarach min. 40 x 40 cm, które umożliwi swobodną wymianę i konserwację 

urządzenia. Wodomierz powinien znajdować się w centralnym punkcie rewizji. 

▪ Instalacja powinna być wykonana w systemie ciepłej-zimnej wody z rur: 

− polipropylenowych (PP, PP-R, PP-RCT),  

− stalowych (ocynkowanych dwustronnie lub nierdzewnych), 

− PEX, 

dedykowanych do wody pitnej (posiadających atest higieniczny) i spełniających  parametry: 

ciśnienie nominalne 1 MPa oraz temperatura pracy stałej min. 80˚C.  

▪ Nie dopuszcza się stosowania w instalacji połączeń giętkimi przewodami tzw. wężykami. 

▪ Czas rozplombowania wodomierzy nie może być dłuższy niż dwie doby. 

▪ Za dodatkowe rozplombowanie i plombowanie wodomierza na prośbę użytkownika lokalu 

należy wnieść opłatę zgodną z § 7 pkt 13 Regulaminu S.M. „LOKATOR” dotyczącego 

zasad rozliczenia kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków.  

▪ Wnieść opłatę na konto Spółdzielni w PKO BP I Oddział Sosnowiec 

numer rachunku 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 

za dodatkowe rozplombowanie i plombowanie wodomierza. 

▪ Dostarczyć potwierdzenie wpłaty do właściwej Administracji.    

▪ Fakt zakończenia robót należy zgłosić w Administracji niezwłocznie po ich zakończeniu, 

najpóźniej do …………… celem dokonania odbioru z udziałem firmy odpowiedzialnej za 

konserwację zasobów, ponownego zaplombowania wodomierza (w przypadku zmiany trasy 

dostarczyć rysunek powykonawczy instalacji wodnej w mieszkaniu). 

         
Użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 

prac, jak i po ich zakończeniu, jeśli będą spowodowane niewłaściwym wykonawstwem 

robót. 
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3. Instalacja gazowa 
 

3.1. Likwidacja instalacji gazowej wraz z odbiornikiem (piec/kocioł gazowy i/lub kuchenka 

gazowa) 

 

▪ Całość robót należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości 

ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów. 

▪ Wystąpić do dostawcy gazu o demontaż gazomierza i zaślepienie instalacji. 

▪ Zgłosić do Administracji rozpoczęcie robót co najmniej 7 dni wcześniej. 

▪ Wykonanie robót należy zlecić firmie (osobie) posiadającej stosowne uprawnienia. 

▪ Wykonać prace zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami  

i wymogami BHP oraz warunkami określonymi w niniejszej zgodzie. 

▪ W przypadku odłączenia pieca/kotła gazowego otwór po odłączeniu przewodu 

odprowadzającego spaliny do przewodu kominowego spalinowego należy zabezpieczyć  

w sposób trwały poprzez zamurowanie cegłą ceramiczną pełną na zaprawie cementowej. 

Prace te należy zlecić uprawnionemu kominiarzowi.  

▪ Fakt zakończenia robót należy zgłosić w Administracji niezwłocznie po ich zakończeniu, 

najpóźniej do …………… celem dokonania odbioru technicznego przy udziale branżowego 

inspektora nadzoru S.M. „LOKATOR”. 

▪ Do odbioru końcowego należy przedstawić wymagane przepisami dokumenty (na koszt 

Użytkownika): 

− protokół z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej w miejscu jej 

odcięcia, 

− kopie uprawnień wykonawcy i kominiarza. 

 
Użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 

prac, jak i po ich zakończeniu, jeśli będą spowodowane niewłaściwym wykonawstwem 

robót. 

 

Wykonywanie wszelkich czynności przy gazomierzu wymaga wcześniejszych uzgodnień  

z dostawcą gazu. 

 

 

3.2. Przeróbka instalacji gazowej (wymiana instalacji gazowej z zachowaniem istniejącej 

trasy, skrócenie lub zmiana trasy instalacji gazowej, przeniesienie gazomierza lub 

pieca/kotła gazowego na inną ścianę, wymiana pieca/kotła gazowego na piec/kocioł 

innego typu) 

 

▪ Całość robót należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości 

ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów. 

▪ Wykonać projekt techniczny przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. Jeden 

egzemplarz projektu należy dostarczyć do Administracji celem uzgodnienia. 

▪ Dokonać zgłoszenia w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Dąbrowie 

Górniczej.  

▪ Uzyskać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu oraz złożyć jeden 

egzemplarz projektu technicznego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

(PINB). 

▪ Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu oraz potwierdzenie złożenia 

projektu technicznego do PINB dostarczyć do Administracji. 

▪ Wnieść opłatę na konto Spółdzielni w PKO BP I Oddział Sosnowiec 

numer rachunku 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 

za nadzór techniczny w wysokości 400,00 zł + VAT (492,00 zł brutto).                      
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▪ Zgłosić do Administracji rozpoczęcie robót co najmniej 7 dni wcześniej. 

▪ Wykonanie robót należy zlecić firmie (osobie) posiadającej stosowne uprawnienia. 

▪ Wykonać prace zgodnie z projektem technicznym, zasadami wiedzy technicznej. 

obowiązującymi przepisami i wymogami BHP oraz warunkami określonymi                            

w niniejszej zgodzie. 

▪ Fakt zakończenia robót należy zgłosić w Administracji niezwłocznie po ich zakończeniu, 

najpóźniej do …………… celem dokonania odbioru technicznego przy udziale branżowego 

inspektora nadzoru S.M. „LOKATOR”. 

▪ Do odbioru końcowego należy przedstawić wymagane przepisami dokumenty (na koszt 

Użytkownika): 

− protokół z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej, a w przypadku 

skrócenia instalacji gazowej protokół sprawdzenia szczelności instalacji  

w miejscu jej odcięcia, 

− atesty i zaświadczenia wydane przez dostawców materiałów podlegających 

specjalnym odbiorom technicznym z potwierdzeniem wbudowania przez 

wykonawcę  prac, 

− kopię uprawnień wykonawcy, 

− w przypadku montażu pieca/kotła gazowego pozytywną opinię kominiarską 

(protokół kominiarski określający prawidłowość funkcjonowania kanałów 

spalinowych i wentylacyjnych) wraz z kopią uprawnień kominiarza, 

− w przypadku wymiany pieca/kotła gazowego należy dostarczyć protokół z jego 

uruchomienia przez serwis. 

 

Użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 

prac, jak i po ich zakończeniu, jeśli będą spowodowane niewłaściwym wykonawstwem 

robót. 

 

Wykonywanie wszelkich czynności przy gazomierzu wymaga wcześniejszych uzgodnień  

z Gazownią. 

 

 

3.3. Wykonanie c.o. etażowego (gazowego) w budynkach z wewnętrzną instalacją gazową.  

 

▪ Wykonanie c.o. etażowego (gazowego) w budynkach z instalacją gazową wykonać zgodnie 

z punktem 5.4.  
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4. Roboty budowlane 
 

4.1. Wyburzenie i wykonanie nowych ścianek działowych 

 

▪ Całość robót należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości 

ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów. 

▪ Wykonać rzut mieszkania z zamierzonymi wyburzeniami i/lub planowanymi do wykonania 

nowymi ściankami działowymi sporządzony przez osobę posiadająca stosowne uprawnienia 

(konstrukcyjne). Rzut powinien być zwymiarowany i przedstawiać jak najdokładniejszy 

zakres prac. Jeden egzemplarz projektu należy dostarczyć do Administracji celem 

uzgodnienia. 

▪ Po uzyskaniu akceptacji zgłosić do Administracji rozpoczęcie robót co najmniej 7 dni 

wcześniej. 

▪ Prace należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami 

i wymogami BHP oraz warunkami określonymi w niniejszej zgodzie.  

▪ Prace związane z wyburzeniem ścianek działowych należy wykonać przy użyciu narzędzi 

ręcznych lub lekkiego sprzętu wyburzeniowego w sposób eliminujący nadmierne wibracje. 

▪ W przypadku wyburzenia ścianki działowej między pokojem a kuchnią we wszystkich 

oknach znajdujących się w tym nowym pomieszczeniu należy zamontować listwy nawiewne 

o przepływie powietrza 5,0 – 35,0 m3/h. 

▪ Prace związane z likwidacją instalacji elektrycznej podtynkowej łącznie z osprzętem 

znajdującej się w ścianie przeznaczonej do wyburzenia powinny być wykonane przez osobę 

posiadającą uprawnienia elektryczne SEP. 

▪ Nie dopuszcza się składowania gruzu w lokalu, częściach wspólnych nieruchomości (m.in. 

klatki schodowe, korytarze) lub w miejscach składowania odpadów. Powstały gruz należy 

na bieżąco usuwać z lokalu, a całość niezwłocznie wywieźć na wysypisko śmieci lub 

zamówić kontener/worek na gruz tzw. "big bag” na własny koszt i we własnym zakresie. 

Lokalizację oraz ilość kontenerów lub worków należy uzgodnić z Administracją.  

▪ Bezwzględnie należy utrzymać czystość w częściach wspólnych nieruchomości (korytarze, 

klatki schodowe itp.), a powstałe zabrudzenia usuwać na bieżąco. 

▪ Fakt zakończenia robót należy zgłosić w Administracji niezwłocznie po ich zakończeniu, 

najpóźniej do …………… celem dokonania odbioru technicznego. 

▪ W przypadku spółdzielczego prawa do lokalu po zakończeniu prac należy: 

− wystąpić do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Dąbrowie 

Górniczej celem uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu na podstawie 

załączonego rzutu mieszkania po przebudowie bez zmiany powierzchni lokalu 

mieszkalnego, która ma być zgodna z powierzchnią podaną w załączniku do 

Uchwały określającej przedmiot odrębnej własności lokalu, 

− ujawnić (we własnym zakresie) zmiany dotyczące ilości izb w księdze wieczystej 

założonej dla lokalu (czynność nie jest wymagana w przypadku braku Księgi 

Wieczystej). 

▪ W przypadku odrębnej własności lokalu po zakończeniu prac należy: 

− ujawnić (we własnym zakresie) zmiany dotyczące ilości izb w księdze wieczystej 

założonej dla lokalu. 

 

Uwaga: 

W przypadku spółdzielczego prawa do lokalu uzyskanie zaświadczenia o samodzielności 

lokalu nie jest wymagane, jeżeli w danej nieruchomości budynkowej Spółdzielnia dotychczas 

nie sporządziła inwentaryzacji (rzutów lokalu) i nie pozyskała stosownych zaświadczeń.   
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Użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 

prac, jak i po ich zakończeniu, jeśli będą spowodowane niewłaściwym wykonawstwem 

robót. 

 

Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne zakłócenia wentylacji  

w lokalu, które mogą być spowodowane budową nowych lub likwidacją części ścian. 

 

 

4.2. Wyburzenie części ściany konstrukcyjnej – wykonanie otworu w wewnętrznej ścianie 

konstrukcyjnej 

 

▪ Całość robót należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości 

ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów. 

▪ Wykonać projekt techniczny sporządzony przez osobę posiadająca uprawnienia 

konstrukcyjne. Jeden egzemplarz projektu należy dostarczyć do Administracji celem 

uzgodnienia. 

▪ Uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę z Wydziału Urbanistyki i Architektury 

Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. 

▪ Wnieść opłatę na konto Spółdzielni w PKO BP I Oddział Sosnowiec 

numer rachunku 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 

za nadzór techniczny w wysokości 400,00 zł + VAT (492,00 zł brutto). 

▪ Po uzyskaniu akceptacji zgłosić do Administracji rozpoczęcie robót co najmniej 7 dni 

wcześniej. 

▪ Prace należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym projektem technicznym, zasadami 

wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i wymogami BHP oraz warunkami 

określonymi w niniejszej zgodzie. 

▪ Wszelkie prace zanikające podlegają odbiorom przez branżowego inspektora nadzoru  

z ramienia Spółdzielni.  

▪ Nie dopuszcza się składowania gruzu w lokalu, częściach wspólnych nieruchomości (m.in. 

klatki schodowe, korytarze) lub w miejscach składowania odpadów. Powstały gruz należy 

na bieżąco usuwać z lokalu, a całość niezwłocznie wywieźć na wysypisko śmieci lub 

zamówić kontener/worek na gruz tzw. "big bag” na własny koszt i we własnym zakresie. 

Lokalizację oraz ilość kontenerów lub worków należy uzgodnić z Administracją. 

▪ Bezwzględnie należy utrzymać czystość w częściach wspólnych nieruchomości (korytarze, 

klatki schodowe itp.), a powstałe zabrudzenia usuwać na bieżąco. 

▪ Fakt zakończenia robót należy zgłosić w Administracji niezwłocznie po ich zakończeniu, 

najpóźniej do ………… w celu dokonania odbioru technicznego. 

 
Użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 

prac, jak i po ich zakończeniu, jeśli będą spowodowane niewłaściwym wykonawstwem 

robót. 

 

Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne zakłócenia wentylacji  

w lokalu, które mogą być spowodowane budową nowych lub likwidacją części ścian. 

 

 

4.3. Montaż okapu kuchennego 

 

▪ Zaleca się montaż pochłaniaczy kuchennych z filtrami węglowymi, które nie wymagają 

podłączenia do kanałów wentylacyjnych. 

▪ Zakaz podłączania okapów kuchennych do kanałów wentylacyjnych zbiorczych (dotyczy 

wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej). 
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▪ Zakaz montażu okapu kuchennego w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty do 

przewodów spalinowych (np. gazowy podgrzewacz wody). 

▪ Kratka wentylacyjna nie może zostać zabudowana wyposażeniem kuchni. 

▪ W przypadku indywidualnych kanałów należy przedstawić opinię kominiarską 

stwierdzającą możliwość podłączenia okapu do wolnego przewodu kominowego wraz ze 

wskazaniem na inwentaryzacji miejsca ich włączenia. Inwentaryzację oraz opinię 

kominiarską należy opracować we własnym zakresie i na własny koszt.  

▪ Po zakończeniu prac dostarczyć do Administracji protokół kominiarski stwierdzający 

prawidłowość działania przewodów kominowych. 

 

Użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 

prac, jak i po ich zakończeniu, jeśli będą spowodowane niewłaściwym wykonawstwem 

robót. 

 

Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne zakłócenia wentylacji  

w lokalu. 

 

 

4.4. Montaż wentylatora wyciągowego zamiast kratki wentylacyjnej 

 

▪ Brak zgody. 

▪ Praca wentylatora wytwarza wyższe ciśnienie niż występujące w przewodzie 

wentylacyjnym. W przypadku kanałów zbiorczych zużyte powietrze z jednego lokalu może 

zostać wtłoczone do innego lokalu. 

▪ Wyłączony wentylator wyciągowy utrudnia naturalny przepływ zużytego powietrza,  

a wentylacja naturalna jest zaburzona. 

▪ W pomieszczeniach, w których znajdują się wloty do przewodów spalinowych (np. gazowy 

podgrzewacz wody) montaż wentylatorów wyciągowych może spowodować odwrócenie 

ciągu i zasysanie spalin do pomieszczenia. 

 

 

4.5. Układanie glazury (remont łazienki, WC) 

 

▪ Całość robót należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości 

ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów. 

▪ Prace należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami 

i wymogami BHP oraz warunkami określonymi w niniejszej zgodzie.  

▪ Wyłożona glazura nie może utrudniać dostępu do syfonów, odpływów kanalizacji, 

wodomierzy, zaworów odcinających instalacji wodnej. Należy wykonać okienka rewizyjne 

o wymiarach min. 40 x 40 cm, które umożliwią ich wymianę i konserwację. Wodomierz 

powinien znajdować się w centralnym punkcie rewizji. 

▪ Glazurę na ścianie szachtu, w którym znajduje się instalacja wodna, kanalizacyjna, gazowa 

lub C.O. (na obudowie pionów wodnych i kanalizacyjnych) należy wykonać w sposób 

umożliwiający demontaż zabudowy szachtu w celu usunięcia awarii, wykonania 

konserwacji lub wymiany całej instalacji i urządzeń. 

▪ Ewentualną zabudowę wanny lub kabiny natryskowej należy wykonać tak, by istniała 

możliwość jej demontażu w przypadku konieczności usunięcia awarii.  

▪ Kratka wentylacyjna nie może znajdować się w przestrzeni zamkniętej kabiny prysznicowej 

- ograniczonej ścianami do sufitu pomieszczenia. Przewody kominowe muszą być dostępne 

do czyszczenia i kontroli okresowej.  

▪ Kratka wentylacyjna nie może zostać zabudowana wyposażeniem łazienki lub WC. 
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▪ W celu uniknięcia przecieków, wannę lub brodzik kabiny natryskowej wraz z odpływem 

należy uszczelnić odpowiednimi środkami, a obudowę wykonać w sposób umożliwiający 

swobodny dostęp do odpływu.  

▪ W przypadku kabiny bezbrodzikowej, przed ułożeniem glazury należy wykonać izolację 

przeciwwilgociową oraz zamontować odpowiedni syfon do odpływu. Nie dopuszcza się 

stosowania podłączeń przewodami giętkimi. Brak zgody na stosowanie odwodnień 

liniowych lub punktowych montowanych w warstwach konstrukcyjnych stropu.  

▪ Podłączenie odpływów z urządzeń sanitarnych powinno przebiegać powyżej stropu 

pomieszczenia, które obsługuje i być szczelne. 

▪ Wymiana posadzki nie może spowodować uszkodzenia izolacji poziomej. 

▪ W przypadku wymiany osprzętu elektrycznego, nowe gniazdka wtyczkowe powinny być 

przystosowane do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności (bryzgoszczelne) oraz posiadać 

uziemienie (styk/bolec ochronny). 

▪ Nie dopuszcza się składowania gruzu oraz zdemontowanych urządzeń sanitarnych w lokalu, 

częściach wspólnych nieruchomości (w tym klatki schodowe, korytarze) lub w miejscach 

składowania odpadów. Zdemontowane urządzenia sanitarne oraz powstały gruz należy 

niezwłocznie wywieźć na wysypisko śmieci lub zamówić kontener na własny koszt i we 

własnym zakresie. Lokalizację oraz ilość kontenerów należy uzgodnić  

z Administracją. 

▪ Bezwzględnie należy utrzymać czystość w częściach wspólnych nieruchomości (korytarze, 

klatki schodowe itp.), a powstałe zabrudzenia usuwać na bieżąco. 

 

Użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 

prac, jak i po ich zakończeniu, jeśli będą spowodowane niewłaściwym wykonawstwem 

robót. 

 

Spółdzielnia nie ponosi kosztów związanych z przywróceniem uszkodzonego wyposażenia 

dodatkowego do stanu poprzedniego w przypadku konieczności naprawy lub wymiany 

instalacji i urządzeń podlegających konserwacji przez Spółdzielnię. 

 

 

4.6. Układanie glazury (remont balkonów) 

 

▪ Całość robót należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości 

ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów. 

▪ Prace należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami 

i wymogami BHP oraz warunkami określonymi w niniejszej zgodzie.  

▪ Przed ułożeniem glazury wykonać izolację przeciwwodną wraz z taśmą uszczelniającą  

w miejscu połączenia ścian z płytą balkonową. 

▪ Zastosować glazurę mrozoodporną, przyklejoną na mrozoodpornym kleju elastycznym oraz 

z zastosowaniem fugi elastycznej. 

▪ Płytki należy ułożyć ze spadkiem w kierunku czoła płyty balkonowej. Krawędź zakończyć 

okapnikiem lub wystawić płytki ok. 2,5 cm poza lico płyty. 

▪ Wykonać cokół wraz z uszczelnieniem. Narożniki uszczelnić masą trwale plastyczną. 

▪ Jeśli dotychczasowa glazura była układana przez Spółdzielnię, preferuje się kolor zbliżony 

do obecnego. 

 

Użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 

prac, jak i po ich zakończeniu, jeśli będą spowodowane niewłaściwym wykonawstwem 

robót. 
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4.7. Wymiana stolarki okiennej 

 

▪ Całość robót należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości 

ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów. 

▪ Zgłosić do Administracji rozpoczęcie robót co najmniej 7 dni wcześniej. 

▪ Prace należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami 

i wymogami BHP oraz warunkami określonymi w niniejszej zgodzie.  

▪ Zachować dotychczasowy wymiar bez naruszania konstrukcji, rozkład kwater oraz białą 

kolorystykę. 

▪ Zaleca się montaż stolarki okiennej o współczynniku przenikania ciepła o wartości 

maksymalnej U = 0,9 W/(m2·K). 

▪ Stolarka okienna musi być wyposażona w nawiewniki higrosterowane lub ciśnieniowe  

o przepływie powietrza 5,0 – 35,0 m3/h. 

▪ W przypadku wymiany parapetu zewnętrznego należy zachować istniejącą kolorystykę. 

▪ Wszelkie uszkodzenia elewacji powstałe podczas wymiany należy naprawić na własny 

koszt, ubytki uzupełnić i pomalować w kolorze elewacji. 

▪ Zdemontowaną stolarkę okienną należy wywieźć na wysypisko śmieci lub niezwłocznie 

zamówić kontener na własny koszt i we własnym zakresie. Nie dopuszcza się pozostawiania 

jej w częściach wspólnych nieruchomości (w tym klatki schodowe, korytarze) lub  

w miejscach składowania odpadów. Lokalizację oraz ilość kontenerów należy uzgodnić  

z Administracją. 

▪ Bezwzględnie należy utrzymać czystość w częściach wspólnych nieruchomości (w tym 

klatki schodowe, korytarze), a powstałe zabrudzenia usuwać na bieżąco. 

 

Użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 

prac, jak i po ich zakończeniu, jeśli będą spowodowane niewłaściwym wykonawstwem 

robót. 

 

 

4.8. Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej  

 

▪ Całość robót należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości 

ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów. 

▪ Zgłosić do Administracji rozpoczęcie robót co najmniej 7 dni wcześniej. 

▪ Prace należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami 

i wymogami BHP oraz warunkami określonymi w niniejszej zgodzie.  

▪ Zachować dotychczasowy wymiar drzwi (bez naruszania nadproża drzwiowego). 

▪ Zaleca się montaż stolarki drzwiowej o współczynniku przenikania ciepła o wartości 

maksymalnej U = 1,3 W/(m2·K). 

▪ Drzwi zewnętrzne winny otwierać się do wewnątrz mieszkania (brak zgody na montaż 

drzwi otwieranych na zewnątrz!). 

▪ Wszelkie uszkodzenia tynków od strony klatki schodowej powstałe podczas wymiany 

należy naprawić na własny koszt, ubytki uzupełnić i pomalować w kolorze zgodnym  

z malowaniem klatki. 

▪ Zdemontowaną stolarkę drzwiową należy wywieźć na wysypisko śmieci lub niezwłocznie 

zamówić kontener na własny koszt i we własnym zakresie. Nie dopuszcza się pozostawiania 

jej w częściach wspólnych nieruchomości (w tym klatki schodowe, korytarze) lub  

w miejscach składowania odpadów. Lokalizację oraz ilość kontenerów należy uzgodnić  

z Administracją. 

▪ Bezwzględnie należy utrzymać czystość w częściach wspólnych nieruchomości (w tym 

klatki schodowe, korytarze), a powstałe zabrudzenia usuwać na bieżąco. 

▪ Fakt zakończenia robót należy zgłosić w Administracji niezwłocznie po ich zakończeniu, 

najpóźniej do …………… celem dokonania odbioru technicznego. 
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Użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 

prac, jak i po ich zakończeniu, jeśli będą spowodowane niewłaściwym wykonawstwem 

robót. 

 

 

4.9. Montaż dodatkowych drzwi zewnętrznych do mieszkania          

      

▪ Brak zgody. 

▪ Dodatkowe drzwi mogą ograniczać i utrudniać przejścia oraz stwarzać zagrożenia 

pozostałym mieszkańcom korzystającym z części wspólnej budynku.  

▪ Zgodnie z obowiązującymi przepisami montowane drzwi wejściowe powinny otwierać się 

do wewnątrz mieszkania. 

 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa w mieszkaniu można wymienić istniejące drzwi na 

drzwi antywłamaniowe otwierane do wewnątrz mieszkania, zgodnie z punktem 4.8. 

 

 

4.10. Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej 

 

▪ Całość robót należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości 

ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów. 

▪ Prace należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami 

i wymogami BHP oraz warunkami określonymi w niniejszej zgodzie.  

▪ Zachować dotychczasowy wymiar drzwi (bez naruszania nadproża drzwiowego). 

▪ Drzwi do łazienki i WC winny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń oraz posiadać  

w dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 220 cm2 dla dopływu 

powietrza. 

▪ Drzwi do pokoi i kuchni winny otwierać się do wewnątrz pomieszczeń. 

▪ Powietrze z pokojów mieszkalnych powinno być odprowadzane przez otwory 

wyrównawcze umieszczone ponad drzwiami lub w ich górnej części lub przez otwory 

wywiewne. Dopuszcza się odprowadzenie powietrza przez szczeliny pomiędzy dolną 

krawędzią drzwi a podłogą. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić co 

najmniej 80 cm2. 

▪ Dopływ powietrza wewnętrznego do kuchni oraz pomocniczych pomieszczeń bezokiennych 

powinien być zapewniony przez otwory w dolnych częściach drzwi lub przez szczeliny 

pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą lub progiem. Przekrój netto otworów lub 

szczelin powinien wynosić min. 200 cm2. 

▪ Zdemontowaną stolarkę drzwiową należy wywieźć na wysypisko śmieci lub niezwłocznie 

zamówić kontener na własny koszt i we własnym zakresie. Nie dopuszcza się pozostawiania 

jej w częściach wspólnych nieruchomości (klatki schodowe, korytarze) lub w miejscach 

składowania odpadów. Lokalizację oraz ilość kontenerów należy uzgodnić z Administracją. 

▪ Bezwzględnie należy utrzymać czystość w częściach wspólnych nieruchomości (korytarze, 

klatki schodowe itp.), a powstałe zabrudzenia usuwać na bieżąco. 

 

Użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 

prac, jak i po ich zakończeniu, jeśli będą spowodowane niewłaściwym wykonawstwem 

robót. 

 

 

 

 



17 

  

4.11. Zabudowa części korytarzy 

  

▪ Brak zgody. 

▪ Prawo do udziału w nieruchomości wspólnej lokalu przysługuje każdemu właścicielowi  

w momencie wyodrębnienia własności lokalu. Zabudowa korytarza uniemożliwia 

korzystanie z części wspólnej związanej z prawem własności przez pozostałych 

współwłaścicieli. 

 

 

4.12. Montaż rolet zewnętrznych (krat rolowanych) 

 

▪ Całość robót należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości 

ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów. 

▪ Prace należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami 

i wymogami BHP oraz warunkami określonymi w niniejszej zgodzie.  

▪ Rolety winny być zamontowane w ościeżach okien i zamocowane do okien (zabrania się 

montażu na ocieplonych ścianach). Ewentualne miejsce zamontowania kotew mocujących 

do ściany ościeży uszczelnić i pomalować w kolorze elewacji. 

 

Użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 

prac, jak i po ich zakończeniu, jeśli będą spowodowane niewłaściwym wykonawstwem 

robót. 

 

W przypadku prowadzenia przez S.M. „Lokator” prac remontowych budynku 

wymagających demontażu rolet zewnętrznych (krat rolowanych), Użytkownik zobowiązuje 

się do ich demontażu we własnym zakresie i na własny koszt. 

 

W przypadku rezygnacji/demontażu zamontowanego urządzenia, Użytkownik zobowiązany 

jest do odtworzenia elewacji do stanu poprzedniego. 

 

 

4.13. Montaż przesuwnych, przeszklonych ścianek na balkonach i  loggiach 

 
▪ Całość robót należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości 

ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów. 

▪ Prace należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami 

i wymogami BHP oraz warunkami określonymi w niniejszej zgodzie. 

▪ Dostarczyć do Administracji dokumentację jakościową (certyfikaty, aprobaty itp.) na system 

zabudowy wraz ze schematem/opisem montażu celem uzgodnienia. 

▪ W przypadku montażu do płyty balkonowej montaż wykonać w taki sposób, aby nie 

uszkodzić istniejącej izolacji. 

▪ Mocowanie konstrukcji systemu (spawy, połączenia śrubowe itp.) należy po montażu 

zakonserwować i pomalować zgodnie z kolorystyką budynku. 

▪ W przypadku zabudowy ramowej, kolorystykę zabudowy dostosować do istniejącej 

kolorystyki budynku. 

 

Użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 

prac, jak i po ich zakończeniu, jeśli będą spowodowane niewłaściwym wykonawstwem 

robót. 

 

Za przeglądy techniczne, sposób montażu i konserwację odpowiada użytkownik lokalu 

mieszkalnego. 
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W przypadku prowadzenia przez S.M. „Lokator” prac remontowych budynku 

wymagających demontażu przesuwanych, przeszklonych ścianek, Użytkownik zobowiązuje 

się do ich demontażu we własnym zakresie i na własny koszt. 

 

W przypadku rezygnacji/demontażu zamontowanego urządzenia, Użytkownik zobowiązany 

jest do odtworzenia elewacji do stanu poprzedniego. 

 

 

4.14. Montaż krat w oknach, na balkonach i loggiach 

 

▪ Brak zgody. 

▪ Zaleca się montaż rolet zewnętrznych, krat rolowanych lub systemów zabudowy balkonów 

zgodnie z punktami 4.12 i 4.13. 

 

 

4.15. Montaż anten satelitarnych 

 

▪ Całość robót należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości 

ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów. 

▪ Prace należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami  

i wymogami BHP oraz warunkami określonymi w niniejszej zgodzie.  

▪ Dopuszcza się montaż anten na: 

− wewnętrznej stronie ścian loggii, 

− ościeżach okiennych okien należących do lokalu, w warstwie konstrukcyjnej ściany, 

pod warunkiem, że antena nie będzie przysłaniała światła otworów okiennych 

sąsiadów, 

− balustradach balkonów lub loggii należących do lokalu, pod warunkiem, że antena 

nie będzie przysłaniała światła otworów okiennych sąsiadów.  

▪ W przypadku montażu na balustradzie balkonowej miejsce montażu zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem lub korozją. 

▪ W przypadku montażu w ościeżu okiennym lub na wewnętrznej ścianie loggi należy 

zastosować dystanse na grubość docieplenia, a montaż wykonać w sposób nie powodujący 

uszkodzenia elewacji. 

▪ Zakaz montażu indywidualnych anten na dachu, kominach, ogniomurach i ścianach 

zewnętrznych budynku. 

▪ Zaleca się skorzystanie z usług operatorów telewizji kablowej dostępnych w danym 

budynku. 

 

Użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 

prac, jak i po ich zakończeniu, jeśli będą spowodowane niewłaściwym wykonawstwem 

robót. 

 

W przypadku prowadzenia przez S.M. „Lokator” prac remontowych budynku 

wymagających demontażu anteny satelitarnej, Użytkownik zobowiązuje się do jej 

demontażu we własnym zakresie i na własny koszt. 

 

W przypadku rezygnacji/demontażu zamontowanego urządzenia, Użytkownik zobowiązany 

jest do odtworzenia elewacji do stanu poprzedniego. 
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4.16. Montaż markizy balkonowej 

 

▪ Całość robót należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości 

ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów. 

▪ Prace należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami 

i wymogami BHP oraz warunkami określonymi w niniejszej zgodzie.  

▪ Markizę zamontować do spodu płyty balkonowej lub do nadproża przy zastosowaniu tulei 

dystansowych na grubość istniejącego docieplenia.  

▪ W przypadku montażu do spodu płyty balkonowej montaż wykonać w taki sposób, aby nie 

uszkodzić istniejącej izolacji. 

▪ Maksymalny wysięg markizy nie może powodować zacieniania innych lokali oraz 

powstawania zacieków na kondygnacjach położonych poniżej. 

▪ Kolor markizy należy dostosować do istniejącej kolorystyki budynku. 

 

Użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 

prac, jak i po ich zakończeniu, jeśli będą spowodowane niewłaściwym wykonawstwem 

robót. 

 

Za przeglądy techniczne, sposób montażu i konserwację odpowiada użytkownik lokalu 

mieszkalnego. 

 

W przypadku prowadzenia przez S.M. „Lokator” prac remontowych budynku 

wymagających demontażu markizy, Użytkownik zobowiązuje się do jej demontażu we 

własnym zakresie i na własny koszt. 

 

W przypadku rezygnacji/demontażu zamontowanego urządzenia, Użytkownik zobowiązany 

jest do odtworzenia elewacji do stanu poprzedniego. 

 

 

4.17. Montaż siatek balkonowych 

 

▪ Całość robót należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości 

ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów. 

▪ Prace należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami 

i wymogami BHP oraz warunkami określonymi w niniejszej zgodzie.  

▪ Siatkę montować na zaczepy samoprzylepne lub na naciągach z linki zamontowanych po 

obwodzie wnęki balkonowej lub loggi. Zakaz montażu siatki do elewacji zewnętrznej.  

▪ Zakaz montażu siatki poprzez wiercenie w płycie balkonowej/posadzce. 

▪ Zaleca się montaż siatek przezroczystych.  

▪ Ewentualne miejsce zamontowania kotew mocujących do ścian ościeży uszczelnić  

i pomalować w kolorze elewacji. 

 

Użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 

prac, jak i po ich zakończeniu, jeśli będą spowodowane niewłaściwym wykonawstwem 

robót. 

 

W przypadku prowadzenia przez S.M. „Lokator” prac remontowych budynku 

wymagających demontażu siatek balkonowych, Użytkownik zobowiązuje się do ich 

demontażu we własnym zakresie i na własny koszt. 

 

W przypadku rezygnacji/demontażu zamontowanego urządzenia, Użytkownik zobowiązany 

jest do odtworzenia elewacji do stanu poprzedniego. 
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5. Instalacja C.O. 
 

5.1. Wymiana grzejników C.O. 

 

▪ Całość robót należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości 

ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów. 

▪ Prace powinny być wykonane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. 

▪ Prace należy wykonać w okresie letnim tzn. po zakończeniu sezonu grzewczego przed 

rozpoczęciem następnego, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej zgodzie. 

▪ Grzejniki muszą być dostosowane do pracy instalacji przy parametrach zgodnych  

z warunkami technicznymi: 

− ciśnienie nominalne 0,6 MPa, 

− temperatura: 

- Norwida 17, Wyspiańskiego 3                                               85˚C / 65˚C, 

- Janowska 6, Armii Krajowej 20, Robotnicza 9,  

  Wojska Polskiego 47                    

80˚C / 60˚C, 

- Norwida 29, Wyspiańskiego 24                                             75˚C / 55˚C, 

- Oddziału AK Ordona 339A, Chemiczna 1A, 1B,  

      Osiedle Robotnicze 8        

90˚C / 70˚C, 

- pozostałe budynki                                                                  90˚C / 65˚C. 

▪ Grzejniki muszą być wyposażone w zawory regulacyjne proste umożliwiające dokonanie 

nastawy wstępnej (kryzowania) wraz z głowicami termostatycznymi.  

▪ Zaleca się stosowanie zaworów typu MMA oraz dopuszcza stosowanie zaworów Danfoss. 

Nie dopuszcza się montażu zaworów sterowanych elektronicznie. Zawory wraz z głowicami 

należy zamontować w pozycji poziomej.  

▪ Przy grzejnikach łazienkowych dopuszcza się tylko stosowanie zaworów typu MMA. 

▪ Moc grzejników ma być zgodna z warunkami wydanymi przez Spółdzielnię wyrażona        

w watach W. 

▪ Dopuszcza się montaż grzejników płytowych, żeberkowych i rurkowych (drabinkowych) 

wykonanych ze stali, żeliwa i aluminium umożliwiających  opomiarowanie  podzielnikami 

kosztów ciepła. 

      Nie dopuszcza się montażu grzejników: 

− konwektorowych, 

− miedzianych i mosiężnych, 

− ze zdejmowanymi panelami przednimi, 

− z grzałkami elektrycznymi, 

− o nieregularnych kształtach uniemożliwiających opomiarowania. 

▪ Przed zakupem grzejnika należy uzgodnić z firmą rozliczeniową możliwość opomiarowania 

nowego grzejnika podzielnikiem kosztów ciepła. 

▪ Grzejniki w kuchniach, pokojach i przedpokojach należy podłączyć bocznie jednostronnie 

lub krzyżowo. 

▪ Grzejniki łazienkowe należy podłączyć bocznie krzyżowo lub krzyżowo w pionie. Nie 

dopuszcza się podłączenia dolnego. Grzejniki łazienkowe na ostatniej kondygnacji należy 

wyposażyć w odpowietrzniki oraz zamontować na takiej wysokości, aby nad grzejnikiem 

pozostało min. 60 cm przestrzeni do sufitu.  

▪ Gałązki (zasilającą i powrotną) należy zamontować do pionu C.O. odpowiednio na 

wysokości grzejnika i poprowadzić z wymaganym spadkiem bez zmiany wysokości. 

Przekroje wewnętrzne (średnice) gałązek muszą być odtworzone do stanu pierwotnego. 

Gałązki i podłączenia muszą być wykonane ze stali lub z tworzyw sztucznych 

dostosowanych do parametrów pracy instalacji oraz materiałów posiadających stosowne 

atesty, które należy dostarczyć przy odbiorze robót. Nie dopuszcza się wykonania gałązek  
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i podłączeń z miedzi, mosiądzu,  aluminium i stali cienkościennej (montowanych na zacisk), 

za wyjątkiem sytuacji, gdy cały pion wykonany jest z danego materiału. 

Nie dopuszcza się stosowania dodatkowych kształtek przewężających przekrój wewnętrzny 

gałązek oraz zwielokrotniana ilości kształtek na gałązkach. Nie dopuszcza się stosowania 

kątowych zaworów odcinających.       

▪ Przed wymianą grzejnika należy uzgodnić z firmą rozliczeniową termin demontażu  

i montażu podzielnika kosztów ciepła. Koszty usługi firmy rozliczeniowej ponosi 

użytkownik. 

▪ Przed przystąpieniem do prac związanych z wymianą grzejników należy uzgodnić  

z Administracją termin spuszczenia wody z instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania. 

▪ Należy wnieść opłatę za spuszczenie wody z instalacji C.O. oraz za zaplombowanie 

zaworów na powrocie zgodnie z § 20 pkt 2 Regulaminu dotyczącego zasad rozliczania 

kosztów energii cieplnej do celów C.O. 

▪ Wnieść opłatę na konto Spółdzielni w PKO BP I Oddział Sosnowiec  

numer rachunku 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 

za spuszczenie wody z instalacji i zaplombowanie zaworów na powrocie. 

▪ Dostarczyć potwierdzenie wpłaty do właściwej Administracji. 

▪ Fakt zakończenia robót (wymiany grzejników) należy zgłosić do Administracji 

niezwłocznie po ich zakończeniu, najpóźniej do 31 sierpnia danego roku oraz dostarczyć 

kartę danych technicznych nowych grzejników w celu dokonania odbioru technicznego, 

dokonania nastaw wstępnych na zaworach przy grzejnikach oraz zaplombowania zaworów 

na powrocie, jeżeli takie zostaną zamontowane. 

 

W przypadku uszkodzenia wymienionych grzejników, zamontowanych zaworów i głowic 

termostatycznych oraz zaworów na powrocie w trakcie eksploatacji ich naprawa (wymiana) 

pozostaje w gestii użytkownika.  

 

Użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 

prac, jak i po ich zakończeniu, jeśli będą spowodowane niewłaściwym wykonawstwem 

robót. 

 

 

5.2. Demontaż grzejnika w pomieszczeniu kuchni 

 

▪ Całość robót należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości 

ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów. 

▪ Prace powinny być wykonane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. 

▪ Prace należy wykonać w okresie letnim tzn. po zakończeniu sezonu grzewczego przed 

rozpoczęciem następnego, zgodnie z warunkami wydanymi przez Spółdzielnię. 

▪ Przed demontażem grzejnika użytkownik ma obowiązek uzgodnić z firmą rozliczeniową 

termin odczytu i demontażu podzielnika kosztów. Demontaż podzielnika odbywa się na 

koszt użytkownika. 

▪ Przed przystąpieniem do prac związanych z demontażem grzejnika należy uzgodnić  

z Administracją termin spuszczenia wody z instalacji centralnego ogrzewania. 

▪ Pion wraz z odpowietrzeniem należy pozostawić nienaruszony (dotyczy ostatnich pięter). 

▪ Gałązki C.O. należy zaślepić w sposób trwały. 

▪ Należy wnieść opłatę za spuszczenie wody z instalacji C.O. zgodnie z § 20 pkt 2 

Regulaminu dotyczącego zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów C.O. 

▪ Wnieść opłatę na konto Spółdzielni w PKO BP I Oddział Sosnowiec  

numer rachunku 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 

za spuszczenie wody z instalacji. 

▪ Dostarczyć potwierdzenie wpłaty do właściwej Administracji. 
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▪ Fakt zakończenia robót (demontażu grzejnika w kuchni) należy zgłosić do Administracji 

niezwłocznie po ich zakończeniu, najpóźniej do 31 sierpnia danego roku w celu dokonania 

odbioru technicznego. 

 

W przypadku problemów z uzyskaniem temperatur normatywnych w lokalu po dokonaniu 

demontażu grzejnika w kuchni odpowiedzialność za ten fakt ponosi użytkownik mieszkania. 

 

Użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 

prac, jak i po ich zakończeniu, jeśli będą spowodowane niewłaściwym wykonawstwem 

robót. 

 

 

5.3. Demontaż grzejnika na czas remontu 

 

➢ Grzejnik bez zaworów odcinających: 

▪ Całość robót należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości 

ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów. 

▪ Prace powinny być wykonane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. 

▪ Prace należy wykonać w okresie letnim tzn. po zakończeniu sezonu grzewczego przed 

rozpoczęciem następnego, zgodnie z warunkami wydanymi przez Spółdzielnię. 

▪ Przed przystąpieniem do prac związanych z demontażem grzejnika należy uzgodnić  

z Administracją termin spuszczenia wody z instalacji centralnego ogrzewania. 

▪ Należy wnieść opłatę za spuszczenie wody z instalacji C.O. zgodnie z § 20 pkt 2 

Regulaminu dotyczącego zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów C.O. 

▪ Wnieść opłatę na konto Spółdzielni w PKO BP I Oddział Sosnowiec  

numer rachunku 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 

za spuszczenie wody z instalacji. 

▪ Dostarczyć potwierdzenie wpłaty do właściwej Administracji. 

▪ Gałązki C.O. należy zabezpieczyć (zaślepić, zamknąć zawór termostatyczny) na czas 

trwania remontu.  

▪ Fakt zakończenia robót (ponowny montaż grzejnika) należy zgłosić do Administracji 

niezwłocznie po ich zakończeniu, najpóźniej do 31 sierpnia danego roku w celu dokonania 

odbioru technicznego. 

 

Użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 

prac, jak i po ich zakończeniu, jeśli będą spowodowane niewłaściwym wykonawstwem 

robót. 

 

➢ Grzejnik wyposażony w zawory odcinające: 

▪ Całość robót należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości 

ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów. 

▪ Prace powinny być wykonane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. 

▪ Przed przystąpieniem do prac związanych z demontażem grzejnika należy uzgodnić  

z Administracją termin zerwania plomb zamontowanych na zaworach odcinających przy 

grzejniku. 

▪ Zawory należy zabezpieczyć (zamknąć, zaślepić) na czas trwania remontu.  

▪ Fakt zakończenia robót (ponowny montaż grzejnika) należy zgłosić do Administracji 

niezwłocznie po ich zakończeniu, najpóźniej do 31 sierpnia danego roku w celu dokonania 

odbioru technicznego, dokonania nastaw wstępnych na zaworach przy grzejnikach oraz 

zaplombowania zaworów na powrocie. 

▪ Należy wnieść opłatę za dodatkowe zaplombowanie zaworów odcinających zgodnie z § 20 

pkt 2 Regulaminu dotyczącego zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów C.O. 
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▪ Wnieść opłatę na konto Spółdzielni w PKO BP I Oddział Sosnowiec  

numer rachunku 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 

za ponowne plombowanie zaworów. 

▪ Dostarczyć potwierdzenie wpłaty do właściwej Administracji. 

 

Użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 

prac, jak i po ich zakończeniu, jeśli będą spowodowane niewłaściwym wykonawstwem 

robót. 

 

 

5.4. Wykonanie ogrzewania etażowego (gazowego) w budynkach z wewnętrzną instalacją 

gazową 

 

▪ Całość robót należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości 

ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów. 

▪ Wystąpić do dostawcy gazu o podanie warunków przyłączenia do sieci gazowej urządzeń  

i instalacji gazowych. 

▪ Uzyskać pozytywną opinię kominiarską. 

▪ Wykonać projekt techniczny na ogrzewanie etażowe gazowe sporządzony przez osobę 

posiadającą stosowne uprawnienia. Zaleca się dobór kotła dwufunkcyjnego z zamkniętą 

komorą spalania. Jeden egzemplarz projektu należy dostarczyć do Administracji celem 

uzgodnienia. 

▪ Dokonać zgłoszenia w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Dąbrowie 

Górniczej.  

▪ Uzyskać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu oraz złożyć jeden 

egzemplarz projektu technicznego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

(PINB). 

▪ Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu oraz potwierdzenie złożenia 

projektu technicznego do PINB dostarczyć do Administracji. 

▪ Wnieść opłatę na konto Spółdzielni w PKO BP I Oddział Sosnowiec 

numer rachunku 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 

za nadzór techniczny w wysokości 400,00 zł + VAT (492,00 zł brutto).                      

▪ Zgłosić do Administracji rozpoczęcie robót co najmniej 7 dni wcześniej. 

▪ Wykonanie robót należy zlecić firmie (osobie) posiadającej stosowne uprawnienia. 

▪ Wykonać prace zgodnie z projektem technicznym, zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami i wymogami BHP oraz warunkami określonymi w niniejszej 

zgodzie. 

▪ Zamontować w przewodzie kominowym wkład z blachy kwasoodpornej zabezpieczającej 

komin przed wpływem agresywnych spalin ze spalania gazu. 

▪ Dokonać przez osobę uprawnioną doboru grzejników C.O. 

▪ Fakt zakończenia robót należy zgłosić w Administracji niezwłocznie po ich zakończeniu, 

najpóźniej do …………… celem dokonania odbioru technicznego przy udziale branżowego 

inspektora nadzoru S.M. „LOKATOR”. 

▪ Do odbioru końcowego należy przedstawić wymagane przepisami dokumenty (na koszt 

Użytkownika): 

− pozytywną opinię kominiarską (tzn. protokół kominiarski określający 

prawidłowość funkcjonowania kanałów spalinowych i wentylacyjnych),     

− protokół z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej i C.O., 

− atesty i zaświadczenia wydane przez dostawców materiałów podlegających 

specjalnym odbiorom technicznym z potwierdzeniem wbudowania przez 

wykonawcę  prac, 

− kopie uprawnień wykonawcy i kominiarza, 
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− w przypadku wymiany kotła gazowego należy dostarczyć również protokół  

z jego uruchomienia przez serwis. 

 
Użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 

prac, jak i po ich zakończeniu, jeśli będą spowodowane niewłaściwym wykonawstwem 

robót. 

 

Wykonywanie wszelkich czynności przy gazomierzu wymaga wcześniejszych uzgodnień  

z dostawcą gazu. 
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II. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

 
▪ Treść pisemnej zgody na wykonanie robót w oparciu o powyższe zasady przygotowuje 

Administracja Osiedla Mieszkaniowego. 

▪ Pisma w sprawie robót, których wykonanie wymaga zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia 

na budowę z Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego podpisuje Członek 

Zarządu. Pozostałe pisma podpisuje Kierownik lub Z-ca Kierownika Administracji osiedla 

Mieszkaniowego. 

▪ Do Książki Obiektu Budowlanego należy wpisać prace określone w punktach 3.1, 3.2, 3.3, 

4.2, 5.4. 

▪ Prace określone w punktach 1.1, 1.8, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17 nie 

podlegają protokolarnemu odbiorowi. 

▪ Prace określone w punktach 1.7, 2.1, 5.1, 5.2, 5.3 wymagają odbioru z udziałem firmy 

świadczącej usługi konserwacyjne w administracji ze sporządzeniem protokołu. 

▪ Prace określone w punktach 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 5.4 wymagają 

protokolarnego odbioru z udziałem branżowego inspektora nadzoru. 

▪ Prace określone w punktach 4.1, 4.8 wymagają protokolarnego odbioru z udziałem 

Administracji Osiedla Mieszkaniowego. 

▪ Ostateczny termin odbioru robót powinien wynosić 6 m-cy od terminu uzyskania 

pozwolenia na budowę, zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do 

zgłoszenia robót lub uzyskania zgody Spółdzielni dla robót, których wykonanie nie wymaga 

zgłoszenia lub pozwolenia UM Wydziału Urbanistyki i Architektury (z zastrzeżeniem, że 

wymiana grzejników c.o. powinna być wykonana w okresie między sezonami grzewczymi). 
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III. Zasady postępowania w przypadku wykonywania przez użytkownika  

w lokalu mieszkalnym robót remontowych – zmian i przeróbek, na 

które zobowiązany jest uzyskać zgodę Spółdzielni, zatwierdzone zostały 

Uchwałą Zarządu SM „LOKATOR” Nr 17/47/2021 z dnia 01.12.2021 r. 

 
 

                                                                                       

 

 

  Zarząd SM „LOKATOR” 


