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REGULAMIN
okre laj cy zasady wyra ania zgody na monta klimatyzatorów
§1
Regulamin okre la zasady wyra ania zgody na monta klimatyzatorów w lokalach
mieszkalnych budynków zarz dzanych przez Spó dzielni Mieszkaniow „PROJEKTANT”
w Rzeszowie.
§2
ytkownikami lokali w rozumieniu niniejszego regulaminu s :
a) cz onkowie spó dzielni, którym przys uguje spó dzielcze w asno ciowe i lokatorskie
prawo do lokali mieszkalnych,
b) cz onkowie spó dzielni, którym przys uguje prawo do odr bnej w asno ci do lokali
mieszkalnych,
c)
ciciele lokali mieszkalnych nie b cy cz onkami spó dzielni oraz osoby nie b ce
cz onkami spó dzielni, którym przys uguj spó dzielcze w asno ciowe prawo do lokalu
mieszkalnego,
d) najemcy lokali mieszkalnych, którzy maj zawarte umowy najmu ze spó dzielni .
§3
1. Pozwolenie na monta klimatyzatora mo e by wydawane wy cznie na pisemny wniosek
(podanie) skierowany przez zainteresowanego do Spó dzielni wg wzoru okre lonego
w za czniku nr 1 do regulaminu.
2. W przypadku monta u klimatyzatora na elewacji, balkonie lub innych cz ciach
wspólnych budynku warunkiem wydania pozwolenia jest uzyskanie przez
zainteresowanego pisemnej zgody wszystkich u ytkowników lokali ( za cznik nr2),
o których mowa w § 2 pkt a, b, c regulaminu oraz osób posiadaj cych ekpektatyw
odr bnej w asno ci lokalu w budynku.
W przypadku ustanowienia prawa odr bnej w asno ci lokalu na rzecz osoby posiadaj cej
spó dzielcze lokatorskie, spó dzielcze w asno ciowe prawo do lokalu lub ekspektatyw
odr bnej w asno ci i w akcie notarialnym nale y ujawni wyra enie przez dan osob
zgody na monta klimatyzatora.
3. Wszelkie sprawy zwi zane z pozwoleniem prowadzi Zespó GZM, referent
ds. technicznych (EGK9).
4. Wnioski wp ywaj ce kierowane s na stanowisko EGK9, które to stanowisko jest
koordynatorem w zakresie rozpatrzenia wniosków. Po otrzymaniu wniosku stanowisko
EGK-9 rejestruje wniosek i przekazuje go dla uzyskania opinii:
a) EW1, EW2, EW3, EW4, EW5, EW6 – w ciwego Inspektora Nadzoru,
b) Zespó GZM – przed podpisaniem opinii, Kierownik Zespo u Gospodarki Zasobami
Mieszkaniowymi uzyskuje stanowisko w ciwego Biura Obs ugi w zakresie
dotycz cym danego Osiedla – EGR, EGW, EGK,
c) Z-ca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych wydaje opinie a nast pnie dokumenty
przekazywane s Prezesowi Zarz du do akceptacji,
d) zatwierdzone dokumenty przekazywane s na stanowisko EGK9 w celu wydania
warunków monta u.
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§4
Spó dzielnia mo e wyrazi zgod o ile zostan spe nione ni ej okre lone warunki monta u:
1. Jednostka zewn trzna mo e by zamontowana tylko i wy cznie w taki sposób, aby nie
uszkodzi elewacji budynku, a w szczególno ci sposób monta u powinien przewidzie
warstw ocieplaj
15 cm od cian budynku. Urz dzenie powinno by zamontowane na
specjalnych podporach t umi cych drgania i przenosz cych obci enia u ytkowe
urz dzenia.
2. Przej cia przez ciany powinny by wykonane w sposób nie naruszaj cy elementów
konstrukcyjnych budynku (nadpro a) i posiada izolacj przeciwwilgociow i termiczn .
3. Jednostk zewn trzn klimatyzacji mo na umie ci (w taki sposób aby nie uszkodzi
elewacji budynku) w loggiach i na balkonach koniecznie w miejscu umo liwiaj cym
swobodny przep yw powietrza i nie wy ej ni do wysoko ci balustrady.
4. Przewody z czynnikiem ch odniczym musz zosta zaizolowane specjaln izolacj
termiczn (kauczukow ), która uniemo liwi wykraplanie si wilgoci.
5. Podczas pracy klimatyzatora w jednostce wewn trznej powstaj skropliny i nale y je
odprowadzi do kanalizacji lub na zewn trz budynku, ale w taki sposób, aby nie sp ywa y
na osoby przechodz ce pod budynkiem i nie niszczy y elewacji. Je li skropliny
z klimatyzacji s doprowadzane do kanalizacji, trzeba zainstalowa syfon, który
zapobiegnie przedostawaniu si do pomieszczenia nieprzyjemnych zapachów albo
wykona pod czenie do syfonu znajduj cego si pod umywalk lub zlewozmywakiem.
Instalacje odprowadzenia skroplin montowa w miejscu, gdzie odp yw b dzie u atwiony.
Optymalnym rozwi zaniem jest grawitacyjny odp yw skroplin z klimatyzatora.
6. Klimatyzator musi spe nia warunki „Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku” (tekst
jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112) zgodnie, z którym poziom ha asu emitowany przez
urz dzenia nie mo e przekracza 55 dB w ci gu dnia oraz 45 dB w ci gu nocy.
7. Dopuszcza si jedynie stosowanie klimatyzatorów z odpowiednimi aprobatami, atestami
i dopuszczeniami do stosowania w budownictwie.
8. Klimatyzator nale y uziemi . Zabrania si do czania przewodu uziemiaj cego do rur
gazowych, rur wodoci gowych, pr tów odgromowych i zwodów oraz przewodów
uziemiaj cych i innych instalacji teletechnicznych.
9.
ytkownik klimatyzatora odpowiada za generacje szumu zak ócaj cego odbiór stacji
radiowych na falach krótkich.
10. Zabrania si chowania w ciany zewn trzne budynku lub pod warstw ociepleniow
instalacji rozprowadzaj cej.
11. Po zako czeniu prac u ytkownik lokalu ma obowi zek zg oszenia do Spó dzielni
w terminie 7 dni fakt zamontowania klimatyzatora w celu dokonania odbioru.
12. Zg oszenie do odbioru wymaga formy pisemnej oraz przed enia ni ej wymienionych
dokumentów:
a) odpowiednie wiadectwa wyrobu, aprobaty, atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie
b) protokó prób szczelno ci ruroci gów cz cych jednostki
c) protokó z bada stanu izolacji przewodów elektrycznych i pomiarów skuteczno ci
ochrony przeciwpora eniowej
13. ytkownik lokalu przed zamontowaniem klimatyzatora zobowi zany jest wnie
jednorazow op at w wysoko ci 150 z na indywidualny numer konta wskazany przez
Zarz dc , na który wnoszone s op aty eksploatacyjne zaznaczaj c „op ata z tytu u
monta u klimatyzatora”.
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14. Wnoszone op aty b
przeznaczone na fundusz remontowy budynku, w którym b dzie
montowany klimatyzator
§5
Zarz dca mo e cofn
zgod na monta klimatyzatora lub naka e jego demonta
w przypadkach, gdy:
1. Klimatyzator zosta zamontowany bez zgody Zarz dcy,
2. Zamontowany klimatyzator w terminie do 7 dni od daty monta u nie zosta zg oszony do
odbioru wraz ze stosownymi dokumentami,
3. Zamontowany klimatyzator i sposób jego monta u nie spe niaj okre lonych warunków
technicznych,
4. Jednostka zewn trzna b dzie przekracza a dopuszczalny poziom ha asu,
5. Nie zostanie dokonana nale na op ata, o której mowa w § 4 pkt 13.
§6
Wszelkiego rodzaju szkody wynik e z pracy, awarii oraz sposobu monta u klimatyzatora
obci aj bezpo rednio u ytkownika lokalu i zarazem zobowi zuj do natychmiastowego ich
usuni cia a w uzasadnionych przypadkach do demonta u klimatyzatora.
§7
1.

ytkownik lokalu, w którym zamontowano klimatyzator:
a) przejmuje pe
odpowiedzialno wobec osób trzecich zwi zan z odpowiednim
zamocowaniem i u ytkowaniem klimatyzatora,
b) przejmuje pe
odpowiedzialno
cywiln wobec Zarz dcy wobec powsta ych
uszkodze mienia w trakcie u ytkowania zamontowanego klimatyzatora, w tym
uszkodze lub zabrudze elewacji budynku, okien i balustrad innych lokali
w budynku,
c) zobowi zany jest do prowadzenia na w asny koszt bie cej konserwacji
zamontowanego klimatyzatora oraz konstrukcji mocuj cej oraz dbania o zachowanie
estetycznego wygl du ca ci zamontowanych urz dze ,
d) zobowi zany jest na ka de wezwanie Zarz dcy do umo liwienia przeprowadzenia
przez upowa nionych pracowników jej kontroli i warunków eksploatacji
klimatyzatora,
2. Na ka de pisemne wezwanie Administracji Osiedla, zwi zane z konieczno ci wykonania
robót remontowych na elewacji budynku (np. ocieplenie cian zewn trznych budynku),
ciciel, u ytkownik, najemca lokalu zobowi zany jest do demonta u klimatyzatora
wraz z konstrukcj mocuj
we w asnym zakresie. W przypadku nie wykonania tego
obowi zku przez u ytkownika lokalu zobowi zany jest do poniesienia kosztów
demonta u klimatyzatora wykonanego przez inne osoby prawne lub fizyczne na zlecenie
b technicznych Spó dzielni.
3. W przypadku nie wywi zywania si z ustale , o których mowa w § 7 ust. 1 pkt c).
Zarz dca mo e nakaza w trybie pilnym demonta klimatyzatora.
4. Brak sprawno ci technicznej zamontowanego urz dzenia równoznaczny jest z cofni ciem
zgody na jego u ytkowanie i obowi zkiem demonta u urz dzenia.
§8
1.

ytkownik lokalu maj cy zamiar dokona zmian dotychczasowych parametrów
i lokalizacji klimatyzatora ma obowi zek uzyska pisemn akceptacj Zarz dcy. Na t
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okoliczno u ytkownik lokalu z y pisemn aktualizacj wniosku za czonego do
niniejszego regulaminu.
2.
ytkownik lokalu ma obowi zek w przypadku rezygnacji z klimatyzatora doprowadzi
miejsce jego lokalizacji do stanu pierwotnego, a nast pnie powiadomi pisemnie Zarz dc
w celu dokonania odbioru.
§9
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maj przepisy
Prawa budowlanego, Prawa spó dzielczego oraz postanowienia Statutu i innych regulaminów
Spó dzielni Mieszkaniowej „PROJEKTANT” w Rzeszowie.
§ 10
Regulamin niniejszy zosta uchwalony przez Rad Nadzorcz Spó dzielni Mieszkaniowej
„PROJEKTANT” w Rzeszowie Uchwa Nr ________________ z dnia ______________

Za cznik nr 1
do Regulaminu okre laj cego zasady
wyra ania zgody na monta klimatyzatorów

Rzeszów, dnia …………………...
............................................................................
imi i nazwisko

............................................................................
adres

............................................................................
............................................................................
rodzaj tytu u prawnego do zajmowanego lokalu

............................................................................
nr telefon kontaktowy

WNIOSEK
Zwracam si

z pro

o wyra enie zgody na monta

klimatyzatora z jednostk

zewn trzn /klimatyzatora wewn trznego* o nast puj cych parametrach:
1. Firma, model i typ urz dzenia:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. Wymiary i waga jednostki zewn trznej:
szeroko

……………. [mm]

wysoko

……………. [mm]

boko

……………. [mm]

waga

………….… [kg]

3. Zasilanie klimatyzatora ……………… [V]
4. Moc grzewcza

……………………… [kW]

5. Moc ch odnicza ……………...………. [kW]
6. Poziom ci nienia akustycznego (ha asu) jednostki zewn trznej …………………. [dB]
7. Poziom ci nienia akustycznego (ha asu) jednostki wewn trznej …………………. [dB]
8. Sposób odprowadzenia skroplin…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Do wniosku nale y za czy wizualizacj miejsca zamontowania klimatyzatora
Uwagi: W przypadku klimatyzatora wewn trznego wype ni tylko punkty 1, 3, 4, 5 i 7 .

………………………………
czytelny podpis
* niepotrzebne skre li

