
Regulamin porządku domowego 

w WSM „Ochota” 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne. 

 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady używania lokali oraz pomieszczeń i urządzeń 

wspólnych, w budynkach będących w zasobach WSM „Ochota” oraz terenów w otoczeniu 

tych budynków, a także zasady zachowania mieszkańców obowiązujące w tych budynkach. 

2. Do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu zobowiązani są użytkownicy lokali 

oraz osoby przebywające na terenie zasobów Spółdzielni.  

3. Przez użytkownika lokalu rozumie się: 

a) członka Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, 

b) członka Spółdzielni, któremu przysługuje prawo odrębnej własności lokalu, 

c) osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe 

prawo do lokalu, 

d) osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługuje prawo odrębnej własności 

lokalu, 

e) najemcę lokalu, 

f) osobę wspólnie zamieszkującą, 

g) inne osoby faktycznie korzystające z lokali w zasobach Spółdzielni, w tym bez tytułu 

prawnego. 

4. Członkowie Spółdzielni, właściciele lokali niebędący członkami oraz posiadacze praw do 

lokali, są odpowiedzialni, w zakresie postanowień niniejszego Regulaminu, za zachowania 

osób, które wraz z nimi korzystają z lokalu oraz osób przebywających na terenie 

nieruchomości na ich zaproszenie lub za ich zgodą, na zasadach przewidzianych przepisami 

prawa cywilnego. 

5. Spółdzielnia sprawuje nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu 

oraz wykonuje obowiązki związane z utrzymaniem zasobów w należytym stanie 

technicznym i sanitarnym. 

6. Użytkownik lokalu odpowiada za szkody wyrządzone w mieniu należącym do Spółdzielni. 

7. Za szkody wyrządzone w mieniu należącym do Spółdzielni przez nieletnich ponoszą 

odpowiedzialność ich rodzice lub opiekunowie prawni. 

 

II. Obowiązki użytkowników lokali związane z utrzymaniem stanu technicznego zasobów 

mieszkaniowych. 



2 

 

 

§ 2 

1.  Użytkownik lokalu jest obowiązany dbać o należyty stan sanitarny i techniczny 

zajmowanego lokalu i innych przydzielonych mu pomieszczeń, a także dokonywać w nich 

napraw i konserwacji. 

2. Użytkownik lokalu zobowiązany jest m.in. do: 

a) naprawy okien (z zachowaniem dotychczasowego wyglądu elewacji) i drzwi, a także 

ich wymiany na własny koszt,  

b) malowania i dbania o stan techniczny zewnętrznej stolarki okiennej, 

c) naprawy i wymiany urządzeń techniczno-sanitarnych,  

d) dbania o stan instalacji elektrycznej lokalu, a w razie konieczności również jej wymiany, 

po pisemnej akceptacji Spółdzielni. 

3. Użytkownik lokalu winien dokonać funkcji rozszczelnienia stolarki okiennej lub założenia 

odpowiednich nawiewników (dotyczy głównie okien systemu PCV). Ma to na celu 

poprawienie cyrkulacji i wymiany powietrza w mieszkaniu i nie dopuszczeniu do powstania 

zjawiska zagrzybienia ścian. Zabrania się natomiast montowania wentylatorów i wyciągów 

w kanałach wentylacyjnych obsługujących więcej niż jedno pomieszczenie. 

4. W przypadku komisyjnego stwierdzenia, że zagrzybienie lokalu mieszkalnego powstało na 

skutek braku trwałej wymiany powietrza, użytkownik lokalu jest zobowiązany we własnym 

zakresie dokonać likwidacji zagrzybienia. 

5. Użytkownik powinien każdorazowo udostępnić lokal oraz każde pomieszczenie, które 

wykorzystuje, osobom upoważnionym przez Zarząd Spółdzielni, w celu dokonania 

kontrolnego przeglądu oraz wykonania w nim niezbędnych napraw. 

 

§ 3 

 

1. Lokal powinien być użytkowany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Zmiana przeznaczenia lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy wymaga pisemnej zgody 

Spółdzielni i właściwego organu administracji określonego ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 tekst jednolity), zwanej dalej „Prawem 

budowlanym”, a także innych organów administracji państwowej, jeżeli wymagają tego 

właściwe przepisy prawa. Prowadzona w lokalu działalność nie może być uciążliwa dla 

pozostałych mieszkańców danego budynku i budynków sąsiednich. W przypadku 

powtarzających się skarg na uciążliwość prowadzonej działalności, Spółdzielnia ma prawo 

cofnąć zgodę na zmianę przeznaczenia lokalu. 
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§ 4 

 

1. Wszelkie przeróbki w lokalu, a zwłaszcza instalacji gazowych, centralnego ogrzewania, 

ciepłej i zimnej wody, stawianie lub rozbieranie ścianek działowych, przebudowa 

balkonów, montowanie daszków nad balkonami itp., mogą być dokonywane po uprzednim 

uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni, przy zachowaniu przepisów Prawa 

budowlanego, pod rygorem obciążenia kosztami związanymi z usunięciem dokonanych 

przeróbek. 

2. Nie dopuszcza się naruszania elementów konstrukcyjnych budynku (ścian, stropów, 

słupów, belek, podciągów). 

3. Obudowa ścian w lokalu glazurą i innymi okładzinami, winna być wykonana w sposób 

umożliwiający swobodny dostęp do wykonywania napraw i wymiany instalacji oraz 

urządzeń sanitarnych, wodnych, gazowych i elektrycznych. 

 

§ 5 

 

1. Naprawianie we własnym zakresie bezpieczników instalacji elektrycznych poza obrębem 

lokalu (w piwnicach, na klatkach schodowych itp.) ze względu na grożące 

niebezpieczeństwo oraz możliwość uszkodzenia instalacji i spowodowania pożaru, jest 

zabronione. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju uszkodzeń, należy niezwłocznie 

zawiadomić Administrację Osiedla lub dozorcę domu.   

2. Zabrania się używania urządzeń powodujących zakłócenia w odbiorze programu 

radiowego, telewizyjnego i Internetu. 

3. Zabrania się instalowania dodatkowego oświetlenia w pomieszczeniach piwnicznych 

i gospodarczych bez pisemnej zgody Spółdzielni. 

 

§ 6 

 

1. Wchodzenie na dachy budynków jest zabronione. 

2. Zabrania się zakładania anten radiowo-telewizyjnych i satelitarnych na dachach 

i elewacjach budynków. W przypadku naruszenia tego postanowienia, po uprzednim 

pisemnym wezwaniu, Spółdzielnia ma prawo usunąć ww. urządzenie na koszt 

użytkownika lokalu. 

§ 7 

 

1. Z uwagi na możliwość wystąpienia awarii w lokalach w czasie nieobecności 

użytkowników lokali i konieczności  usunięcia awarii, użytkownicy lokali są zobowiązani 

podać do Administracji Osiedli aktualne numery telefonów, a w przypadku dłuższej 

nieobecności adres kontaktowy. 

2. Przedstawicielom Spółdzielni przysługuje prawo kontrolowania: urządzeń technicznych 

znajdujących się w mieszkaniach (jak np. instalacja gazowa, centralnego ogrzewania, 
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ciepłej i zimnej wody), piwnicach i innych pomieszczeniach zajmowanych przez 

użytkownika lokalu. 

3. W razie stwierdzenia, że stan techniczno-sanitarny lokalu lub ww. pomieszczeń jest 

nieodpowiedni, Spółdzielnia ma obowiązek wezwać użytkownika do doprowadzenia ich 

do należytego stanu, wyznaczając na to stosowny termin.  

W przypadku nieuprzątnięcia piwnicy, prace porządkowe będą wykonane na koszt  

użytkownika lokalu. 

4. Koszty usuwania szkód powstałych z winy użytkownika lokalu lub innych osób 

zajmujących lokal za jego zgodą, obciążają  użytkownika lokalu. 

5. Jeżeli członek Spółdzielni zalega z tytułu opłat eksploatacyjnych, wkładu mieszkaniowego 

lub budowlanego za lokal mieszkalny, użytkowy, garaż lub miejsce postojowe, 

Spółdzielnia wykonuje prace remontowe tylko w zakresie usunięcia awarii. Inne naprawy 

mogą być dokonane dopiero po uregulowaniu zadłużenia. 

 

§ 8 

 

1. Osoby dysponujące lokalem w zasobach Spółdzielni mają obowiązek złożenia oświadczenia 

w zakresie wskazania liczby osób, które zamieszkują w lokalu oraz ilości osób zgłoszonych 

do wywozu nieczystości i sposobie zbiórki nieczystości stałych.  

2. Użytkownik lokalu ma obowiązek zgłoszenia do Administracji Osiedla informacji o zmianie 

liczby osób przebywających w lokalu nie później niż do 10 dnia miesiąca, w którym zmiana 

ma być uwzględniona. 

 

III. Obowiązki Spółdzielni.   

 

§ 9 

 

1. Do podstawowych obowiązków Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz lokali należy: 

a) naprawa polegająca na usunięciu usterek wynikających z wadliwego wykonania lokalu 

lub wad materiałów budowlanych, powstałych w okresie rękojmi przysługującej 

Spółdzielni od wykonawcy robót budowlanych, 

b) naprawa i wymiana instalacji elektrycznej od strony zasilania do bezpieczników 

w lokalu, 

c) naprawa instalacji centralnego ogrzewania i przewodów gazowych oraz armatury na 

tych przewodach, bez odbiorników gazowych (nie dotyczy zmian wykonanych przez 

użytkownika bez zgody Spółdzielni), 

d) naprawa pionów kanalizacyjnych (nie dotyczy zmian wykonanych przez użytkownika 

bez zgody Spółdzielni), 

e) naprawa instalacji ciepłej i zimnej wody oraz wodomierzy, bez armatury czerpalnej 

(baterie, zawory czerpalne, płuczki ustępowe), 
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f) naprawa polegająca na usunięciu zniszczeń powstałych z sytuacji o charakterze 

awaryjnym dotyczących instalacji: elektrycznej, centralnego ogrzewania, gazu, pionów 

kanalizacyjnych, pionów ciepłej i zimnej wody z wyłączeniem szkód powstałych z winy 

użytkowników lokali lub zmian wykonanych bez zgody Spółdzielni, 

g) malowanie drzwi wejściowych od strony klatki schodowej. Jeżeli jednak użytkownik 

zamontował drzwi we własnym zakresie, to również ma obowiązek we własnym 

zakresie je konserwować. 

§ 10 

 

W przypadku niewykonania przez Spółdzielnię ww. prac, użytkownikowi lokalu przysługuje 

prawo wykonania tych robót w zakresie uzgodnionym uprzednio protokolarnie z Administracją 

Osiedla, a Spółdzielnia jest zobowiązana pokryć koszt wykonanych robót wg zatwierdzonego 

wcześniej przez Spółdzielnię kosztorysu. 

Zwrot należności powinien nastąpić po przyjęciu przez Spółdzielnię prac, nie później niż 

w ciągu 30 dni od daty wykonania robót. 

§ 11 

 

Spółdzielnia zobowiązana jest wykonywać okresowe kontrole urządzeń technicznych w lokalu 

(w szczególności gazowych i wentylacyjnych) po wcześniejszym powiadomieniu 

użytkowników lokali. Częstotliwość kontroli określają przepisy Prawa budowlanego. 

 

§ 12 

 

1. W przypadku komisyjnego stwierdzenia, że lokal uległ nadmiernemu zużyciu, jest 

niewłaściwie użytkowany lub utrzymany w niewłaściwym stanie, Spółdzielnia ma 

obowiązek wystąpienia do użytkownika lokalu o przeprowadzenie niezbędnych napraw 

w lokalu i doprowadzenie go do właściwego stanu. 

2. Zakłócenia w dostawie mediów użytkownik lokalu winien niezwłocznie zgłosić do 

Administracji Osiedla. Spółdzielnia ma obowiązek sprawdzenia reklamacji w dniu 

zgłoszenia lub w innym terminie ustalonym z użytkownikiem. Sprawdzenie powinno 

odbywać się w obecności użytkownika lokalu. 

 

§ 13 

 

1. Prace związane z utrzymaniem ładu, czystości i porządku w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych w budynkach WSM „Ochota” oraz w ich otoczeniu, wykonuje 

Spółdzielnia za pośrednictwem  zatrudnionych dozorców lub współpracujących z nią firm 

sprzątających, zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

2. Do obowiązków dozorcy lub firmy sprzątającej  należy w szczególności: 

a) obsługa posesji polegająca na: sprzątnięciu oraz umyciu klatek schodowych, podestów 

i schodów, 
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b) utrzymanie w czystości kabin dźwigowych, 

c) utrzymanie w czystości komór zsypowych, altanek śmietnikowych oraz ich okresowa 

dezynfekcja i deratyzacja, 

d) mycie drzwi wejściowych na klatkę schodową i do pomieszczeń ogólnych, okien, 

grzejników c.o., 

e) sprzątanie korytarzy piwnicznych, 

f) czyszczenie ścian na klatkach schodowych, 

g) sprzątanie pomieszczeń pralni i suszarni, 

h) sprzątanie chodników, dojazdów, placów zabaw, 

i) oczyszczanie ww. powierzchni ze śniegu, lodu i błota likwidując gołoledź, 

j) uzupełnianie brakujących żarówek na klatkach schodowych i w innych 

pomieszczeniach wspólnie użytkowanych, 

k) zgłaszanie wszelkich awarii dotyczących dźwigów, instalacji gazowych, sanitarnych 

i elektrycznych, 

l) sprzątanie śmieci i zanieczyszczeń z trawników, 

m) zgłaszanie w Administracji zauważonych dewastacji dotyczących wind, zamków, 

stolarki okiennej i drzwiowej, wybitych szyb, instalacji domofonowej i innych, 

n) informowanie Administracji o niewykonaniu obowiązków przez podmiot zajmujący się 

wywożeniem nieczystości, 

o) informowanie Spółdzielni o rażących przypadkach naruszania przez użytkowników 

lokali i osoby obce niniejszego Regulaminu, 

p) doręczanie użytkownikom lokali korespondencji otrzymanej ze Spółdzielni. 

 

IV. Postanowienia porządkowe. 

 

§ 14 

 

1. Do obowiązków użytkowników lokali należy utrzymanie lokalu w należytym stanie 

sanitarno – higienicznym i technicznym. 

2. Użytkownicy lokali są zobowiązani do przestrzegania czystości na klatkach schodowych, 

w windach, piwnicach, innych pomieszczeniach wspólnie użytkowanych oraz na zewnątrz 

budynku. 

3. Zabrania się wyrzucania przez okna i drzwi balkonowe śmieci, pożywienia dla ptaków 

i zwierząt oraz butelek,  puszek itp. 

4. Zabrania się karmienia ptaków i zwierząt oraz wysypywania na trawnik resztek pożywienia 

poza miejscami do tego wyznaczonymi. 
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5. Niedopuszczalne jest wykonywanie przez użytkowników lokali czynności mogących 

spowodować zanieczyszczenie lub uszkodzenie miejsc służących do wspólnego użytku 

mieszkańców (np. malowanie graffiti).  

6. Posegregowane śmieci i odpady należy wynosić do zsypów, śmietników lub odrębnych 

pojemników ustawionych na terenie Osiedla, uwzględniając przyjęte zasady segregowania. 

W przypadku rozsypania wynoszonych śmieci, pozostałości po przeprowadzonym 

remoncie lub rozlania na klatkach schodowych płynów, mieszkaniec obowiązany jest 

niezwłocznie uprzątnąć zanieczyszczony teren.  

7. Do zsypów nie należy wrzucać śmieci i przedmiotów, których gabaryty mogą spowodować 

jego zapchanie.  

8. W razie dostaw mebli lub innych towarów, użytkownik lokalu zobowiązany jest do 

natychmiastowego oczyszczenia terenu, klatki schodowej, dźwigu z zanieczyszczeń 

spowodowanych przez dostawcę. Dotyczy to również resztek budowlanych, 

transportowanych dla wykonania drobnych remontów czy przeróbek lokalu, przy czym 

sposób i miejsce składowania materiałów do usunięcia, należy ustalić ze Spółdzielnią. 

9. Użytkownik lokalu na własny koszt wywozi wymienione okna, drzwi oraz zdemontowane 

po remoncie lokalu urządzenia sanitarne, gruz itp.  

10. Inne przedmioty wielkogabarytowe należy wystawiać w wyznaczonych na Osiedlu 

miejscach.  

§ 15 

 

1. Trzepanie dywanów, czyszczenie i podobne czynności, mogą odbywać się wyłącznie 

w miejscach na ten cel przeznaczonych, w godzinach wyznaczonych przez Spółdzielnię, za 

wyjątkiem niedziel oraz innych dni świątecznych.  

2. Zabrania się czyszczenia dywanów, trzepania ścierek, pościeli itp. na balkonach, loggiach, 

tarasach, klatkach schodowych oraz z okien. 

§ 16 

 

1.  Podlewanie roślin na balkonach, loggiach, tarasach i parapetach okiennych oraz suszenie 

bielizny powinno odbywać się w taki sposób, aby elewacja budynku i okna lokali 

położonych niżej nie uległy zalaniu wodą.  

2.  Zabrania się przechowywania na balkonach, loggiach i tarasach przedmiotów 

oszpecających wygląd budynku, mogących spowodować zagrożenie podczas silnych 

wiatrów a także materiałów wybuchowych, łatwopalnych i żrących. Przedmioty 

przechowywane na balkonach, loggiach, tarasach nie mogą wystawać poza jego obręb.  

3. Rośliny umieszczone na balkonach, loggiach i tarasach powinny być należycie 

zabezpieczone przed wypadnięciem.  

4. Zabrania się: 
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a) wyrzucania niedopałków, strzepywania popiołu przez okna, z balkonów, loggii oraz 

tarasów,  

b) grillowania na balkonach, loggiach i tarasach oraz w otoczeniu budynku,  

c) palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych na balkonach, loggiach, tarasach, w 

piwnicach oraz pomieszczeniach wspólnego użytku (klatkach schodowych, 

korytarzach, wózkowniach, windach, suszarniach, placach zabaw, garażach 

podziemnych itp.), 

d) umieszczania jakichkolwiek przedmiotów na zewnętrznych parapetach okiennych lub 

barierach. 

5. W okresie zimowym należy usuwać z parapetów okiennych, balkonów, loggii i tarasów, 

śnieg i lód w sposób bezpieczny i niezagrażający innym użytkownikom.  

6. Szafki reklamowe i szyldy, klimatyzatory na ścianach domów mogą być instalowane, 

po uprzednim otrzymaniu pisemnej zgody Spółdzielni.  

7.  Zabronione jest umieszczanie na ścianach budynków oraz wewnątrz budynków, 

na klatkach schodowych oraz w windach, materiałów reklamowych lub ulotek, chyba że 

użytkownik lokalu uzyskał na powyższe pisemną zgodę Spółdzielni.  

8. Instalowanie krat na oknach, balkonach i loggiach wymaga uzyskania przez użytkownika 

lokalu pisemnej zgody Spółdzielni, a po uzyskaniu ww. zgody zgłoszenia wykonywania robót 

właściwemu organowi  administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 

zgodnie z art. 30 Prawa budowlanego. Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym 

terminem rozpoczęcia robót. Właściwy organ, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych 

można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. 

9. Instalowanie krat w korytarzach na klatkach schodowych wymaga pisemnej zgody Spółdzielni. 

§ 17 

 

1. Drzwi wejściowe do piwnic powinny być zamykane na stałe. Spółdzielnia obowiązana jest 

do bezpłatnego zaopatrzenia użytkowników lokali w klucze do drzwi wejściowych. 

Zabrania się udostępniania kluczy osobom postronnym.  

2. Przy korzystaniu z piwnicy, użytkownicy lokali zobowiązani są przestrzegać przepisów 

obowiązujących w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W szczególności niedozwolone 

jest przechowywanie w piwnicach pojazdów benzynowych, materiałów łatwopalnych 

i używanie otwartego ognia.  

3. W korytarzach piwnicznych zabrania się przechowywania jakichkolwiek przedmiotów.  

4. Wychodząc z piwnicy należy zgasić światło i zamknąć drzwi na klucz.  
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§ 18 

 

1. Ze wszystkich urządzeń i elementów wyposażenia technicznego budynków (domofony, 

wyłączniki światła, dźwigi) znajdujących się w budynku, należy korzystać zgodnie z ich 

przeznaczeniem, aby nie spowodować ich uszkodzenia.  

2. W przypadku zauważenia uszkodzeń, nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń 

technicznych lub instalacji, użytkownik lokalu zobowiązany jest do niezwłocznego 

zawiadomienia Spółdzielni albo odpowiedniego pogotowia awaryjnego, których telefony 

podane są w gablotach na klatce schodowej.  

3. Osoby korzystające z windy zobowiązane są do przestrzegania przepisów w zakresie 

korzystania z wind osobowych zgodnie z instrukcją umieszczoną w kabinie, jak również 

usuwania z nich nieczystości pozostawionych przez swoje zwierzęta.  

4. Użytkowanie przydomowych ogródków może nastąpić po otrzymaniu pisemnego  

zezwolenia Spółdzielni.  

5. Odzież, bieliznę, pościel itp. można suszyć w pomieszczeniach do tego specjalnie 

przeznaczonych tzw. „suszarniach”. W suszarniach nie wolno przechowywać żadnych 

przedmiotów. Po zakończeniu suszenia użytkownik lokalu zobowiązany jest do 

posprzątania pomieszczenia, a  w sezonie grzewczym ustawienia zaworu 

termoregulacyjnego na poziomie minimalnego grzania oraz zamknięcia okien.  

6. Suszenie odzieży na balkonach dozwolone jest tylko wewnątrz balkonu do poziomu górnej 

krawędzi balustrady.  

§ 19 

 

1. Użytkownicy  lokali zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych 

zgodnie z instrukcją wywieszoną na klatkach schodowych.  

2. Na powierzchniach wspólnych i korytarzach nie wolno przechowywać żadnych 

materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów np. mebli, rowerów, wózków itp.  

3. W częściach wspólnych budynków (np. klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych, 

itp.), placach zabaw oraz na terenie osiedla zabronione jest:  

a) spożywanie napojów alkoholowych, środków odurzających,  

b) gromadzenie się osób zakłócających spokój i porządek.  

 

§ 20 

 

1. Mieszkańcy Spółdzielni zobowiązani są do poszanowania spokoju innych osób.  

2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 06.00. W trakcie ciszy nocnej nie wolno 

w szczególności nastawiać głośno urządzeń audio i video, używać sprzętu mechanicznego 

(wiertarek, odkurzaczy itp.), wykonywać prac domowych oraz remontów powodujących 

hałas, zachowywać się głośno w mieszkaniach, w korytarzach, klatkach schodowych.  
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3. Po godzinie 20-ej należy się powstrzymywać od działań i zachowań, z którymi wiązałaby 

się nadmierna emisja hałasu czy też wibracji. Dotyczy to w szczególności używania sprzętu 

grającego audio i video, prac związanych z modernizacją mieszkań polegających 

przykładowo na wierceniu oraz kuciu, a także innych przypadków zachowań, gdy poziom 

hałasu w oznaczonej porze miałby cechę rażącej uporczywości, a jego występowanie nie 

jest powodowane nagłą koniecznością.  

4. Przez działania mające cechy rażącej uporczywości, o których mowa powyżej, uznaje się 

w szczególności: głośne słuchanie muzyki z urządzeń ustawionych na balkonach lub 

w otwartych oknach, stałe korzystanie z urządzeń nieodizolowanych od podłogi, 

a przenoszących wstrząsy tj. pralek, wirówek, długotrwałe uruchamianie silników 

spalinowych w bezpośredniej bliskości okien czy też budynku.  

5. Prace remontowe, z którymi związany jest hałas bądź inne uciążliwości mogące mieć 

wpływ na korzystanie z lokali przez innych mieszkańców nie mogą być wykonywane 

w niedziele ani w święta oraz po godz. 18.00 dnia powszedniego. 

 

§ 21 

 

1. W lokalach mieszkalnych dopuszcza się posiadanie psa, kota i innych zwierząt domowych 

– w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 

856 z późn. zm.), o ile nie zakłóca spokoju użytkownikom lokali. Posiadacze zwierząt są 

zobowiązani do: 

a) zagwarantowania zwierzętom odpowiedniej opieki, 

b) niedopuszczania do zanieczyszczenia przez zwierzęta klatek schodowych, korytarzy, 

ciągów komunikacyjnych lub innych pomieszczeń służących do wspólnego użytku oraz 

placów zabaw, piaskownic i terenów zielonych,  

c) niezwłocznego sprzątania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta. 

2. Osoby posiadające psa zobowiązane są w szczególności do wyprowadzania go na smyczy, 

a w kagańcu, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów.  

3. Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzęta oraz niewykonywanie obowiązku 

sprzątania pozostawionych nieczystości, ponoszą odpowiedzialność ich posiadacze. 

4. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci.  

5. Posiadacze zwierząt niewykonujący obowiązków, o których mowa powyżej, ponoszą 

odpowiedzialność na podstawie kodeksu wykroczeń.  
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§ 22 

 

1. Ruch i parkowanie pojazdów jest dozwolone w miejscach do tego wyznaczonych i nie 

może utrudniać komunikacji ani zakłócać spokoju, a także powodować uszkodzeń 

chodników i terenów zieleni. Winien on odbywać się zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2012r. poz. 

1137 z późn. zm.) oraz w poszanowaniu praw innych użytkowników lokali. 

2. Zabrania się uruchamiania silników pojazdów w celach kontrolnych lub naprawczych. 

Zabrania się mycia i dokonywania remontów pojazdów mechanicznych, powodujących 

hałas oraz zanieczyszczenie terenu olejami, smarami itp. 

3. Zasady używania miejsc postojowych w wielostanowiskowych garażach podziemnych 

określa Regulamin korzystania z miejsc postojowych w wielostanowiskowych garażach 

podziemnych, pozostających w zasobach lub zarządzanych przez WSM „Ochota”, 

stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu. 

 

V. Postanowienia końcowe. 

 

§ 23 

 

1.  Skargi i wnioski dotyczące pracy Spółdzielni rozpatruje Zarząd Spółdzielni oraz Rada 

Nadzorcza i Rady Osiedli zgodnie z kompetencjami.  

2.  Spółdzielnia obowiązana jest z odpowiednim wyprzedzeniem informować użytkowników 

lokali o terminach usunięcia awarii, dokonywania dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, 

przeglądu budynku oraz napraw i remontów uciążliwych dla mieszkańców.  

3. W przypadku uporczywego zakłócania ładu i spokoju nocnego przez osoby lub zwierzęta 

przebywające w danym lokalu, należy interweniować powiadamiając Policję lub Straż 

Miejską.  

4. W przypadku zakłócania porządku publicznego, spokoju lub przebywania w celach 

noclegowych na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach osób 

nieuprawnionych, należy interweniować, powiadamiając Policję lub Straż Miejską.  

 

§ 24 

 

W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu, użytkownicy lokali podlegają sankcjom 

wynikającym z przepisów obowiązujących w Spółdzielni jak również innych obowiązujących 

przepisów prawa.  
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§ 25 

 

Użytkownicy lokali zobowiązani są wspólnie dbać o bezpieczeństwo i estetykę Osiedla, 

reagując na zagrożenia i dewastacje. 

 

§ 26 

 

Rozliczanie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalanie opłat za używanie 

lokali odbywa się na podstawie Regulaminu rozliczeń kosztów gospodarki zasobami 

mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w WSM „Ochota”. 

 

§ 27 

 

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą 21.03.2016 r. uchwałą 

Nr 25/2016 oraz zmieniony Uchwałą nr 209/2016 z dnia 24.10.2016 r.  

2. Załącznikami do niniejszego Regulaminu jest:  

a) Załącznik nr 1 - Regulamin korzystania z miejsc postojowych w wielostanowiskowych 

garażach podziemnych, pozostających w zasobach lub zarządzanych przez Warszawską 

Spółdzielnię Mieszkaniową „Ochota"; 

b) Załącznik nr 2 - Regulamin montażu klimatyzatorów wraz z załącznikami.” 
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Regulamin korzystania z miejsc postojowych w wielostanowiskowych 

garażach podziemnych w budynkach, pozostających w zasobach                 

lub zarządzanych przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową 

„Ochota”  

   

 
I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Regulamin określa zasady korzystania z miejsc postojowych w wielostanowiskowych garażach 

podziemnych w budynkach, pozostających w zasobach lub zarządzanych przez Warszawską 

Spółdzielnię Mieszkaniową „Ochota” w Warszawie. 

 

II.  Użytkownicy miejsc postojowych w wielostanowiskowych garażach   

podziemnych   
 

§ 2 

 

1. Przez użytkownika miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu podziemnym, 

zwanym dalej „Użytkownikiem” należy rozumieć: 

a) osobę posiadającą tytuł prawny do miejsca postojowego w wielostanowiskowym 

garażu podziemnym,  

b) osobę upoważnioną przez osobę, o której mowa w ppkt. a) do korzystania z jej miejsca 

postojowego. 

§ 3 

1. Użytkownik zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania przepisów ruchu drogowego zawartych w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. 

– Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137, z późn. zm.). 

2) przestrzegania przepisów BHP i ppoż.; 

3) niezwłocznego powiadamiania Państwowej Straży Pożarnej (tel. 998 lub tel. alarmowy 

112) w przypadku zauważenia pożaru, lub innego zdarzenia wymagającego udziału Straży 

Pożarnej, 

4) niezwłocznego powiadamiania Administracji Osiedla Spółdzielni lub właściwych organów 

władzy publicznych o zauważonych zagrożeniach bezpieczeństwa na terenie garażu 

podziemnego, 

5) zachowania czystości i porządku w obrębie miejsca postojowego oraz na pozostałym 

terenie garażu podziemnego, 

6) dbania o należyty stan techniczny i sanitarny miejsca postojowego i garażu, 

7) niezakłócania porządku publicznego na terenie garażu podziemnego, 

8) ponoszenia kosztów eksploatacji, konserwacji i remontów w zakresie dotyczącym garażu 

podziemnego, 
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9) udostępnienia miejsca postojowego służbom remontowym Spółdzielni (lub przez nią 

wskazanym), ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia remontu, konserwacji lub 

usunięcia awarii, 

10) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów 

wewnętrznych Spółdzielni. 

2. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu pozostawionego w garażu 

podziemnym przed dostaniem się do ich wnętrza osób trzecich oraz stosowania 

posiadanych systemów zabezpieczających . 

 

III. Zasady korzystania z miejsc postojowych w wielostanowiskowych garażach 

podziemnych 

  

§ 4 

 

1. Miejsca postojowe powinny być używane wyłącznie do parkowania pojazdów.  

Zabronione jest prowadzenie w pomieszczeniach garażowych działalności gospodarczej.  

2. Na terenie garażu podziemnego zabronione jest:  

1) palenie wyrobów tytoniowych lub spożywanie alkoholu – zarówno w samochodzie 

zaparkowanym na miejscu postojowym, jak i w samym garażu, 

2) używanie otwartego ognia, 

3) uruchamianie silników w celach kontrolnych lub naprawczych, 

4) mycie i czyszczenie pojazdów,  

5) parkowanie samochodów posiadających instalację gazową,  

6) tankowanie pojazdów,  

7) parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami (np. paliwowym, olejowym, 

hydraulicznym lub innym) 

8) pozostawianie pojazdów z uruchomionym silnikiem, 

9) parkowanie pojazdu poza wyznaczonym miejscem do parkowania,  

10) wymienianie w pojeździe oleju lub innych płynów, 

11) dokonywanie jakichkolwiek napraw pojazdu, 

12) magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych, żrących, lub cuchnących, materiałów 

wybuchowych, butli z gazem, pustych pojemników po paliwie itp., 

13) wjeżdżanie do garażu pojazdów osób nieuprawnionych,  

14) parkowanie osób nieuprawnionych w miejscach przeznaczonych dla Użytkowników, 

15) składowanie różnego rodzaju przedmiotów, a w tym opon lub odpadów. 

 

§ 5 

 

1. W wielostanowiskowych garażach podziemnych należy parkować wyłącznie w miejscach 

do tego wyznaczonych i w taki sposób, aby nie utrudniać parkowania innym 

Użytkownikom. 

2. Dopuszcza się jednoczesne parkowanie samochodu oraz jednośladu, o ile pojazdy te są 

zaparkowane (garażowane) wyłącznie w obrysie wyznaczonego  miejsca postojowego 

Użytkownika oraz w sposób nieutrudniający korzystanie z miejsc postojowych innym 

Użytkownikom. 
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3. W sytuacji, gdy Użytkownik przez niewłaściwie zaparkowanie pojazdu utrudni lub 

zablokuje ruch w garażu podziemnym w sposób zagrażający bezpieczeństwu ruchu bądź 

też bezpieczeństwu innych Użytkowników, a także w sposób uniemożliwiający korzystanie 

z garażu i miejsc parkingowych przez innych użytkowników, Spółdzielnia ma prawo zlecić 

właściwym organom odholowanie takiego pojazdu na koszt tego Użytkownika. W razie 

uszkodzenia pojazdu w trakcie odholowywania, Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności 

za powstałe szkody. 

4. W sytuacji, gdy pojazd pozostawiony na drodze pożarowej uniemożliwia wykonywanie 

czynności ratunkowych, Użytkownik pojazdu zostanie obciążony kosztami szkód 

powstałych w wyniku utrudnienia przeprowadzenia akcji.  

 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 6 

 

1. Spółdzielnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu 

pozostawianym w garażu podziemnym, a w szczególności za kradzież,  uszkodzenia czy 

zniszczenia tego mienia.  

2. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie, kradzież lub 

włamanie do pojazdów pozostawionych na miejscach postojowych. Spółdzielnia nie ponosi 

również odpowiedzialności za pozostawione w pojeździe rzeczy. 

 

§ 7 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

 

§ 8 

 

Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Regulaminu porządku domowego w WSM 

„Ochota” uchwalonego Uchwałą Nr 25/2016 Rady Nadzorczej z 21.03.2016 r. 
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REGULAMIN 

MONTAŻU KLIMATYZATORÓW 

 

I. ZAKRES ZASTOSOWANIA 

§ 1.  
 

 

 

 

 

Regulamin określa zasady montażu klimatyzatorów w lokalach mieszkalnych i usługowych, 

znajdujących się w budynkach będących w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Ochota” w Warszawie, w tym procedurę uzyskiwania zgody WSM „Ochota” na montaż 

klimatyzatora, warunki techniczne jakie powinien spełniać klimatyzator, obowiązki 

użytkowników klimatyzatorów a także cofnięcie przez WSM „Ochota” zgody na montaż 

klimatyzatora i obowiązek jego demontażu. 

  

§ 2.  

„Użytkownikiem lokalu” w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest: 

a) członek WSM „Ochota”, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu,  

b) członek WSM „Ochota”, któremu przysługuje prawo odrębnej własności lokalu,  

c) osoba niebędąca członkiem WSM „Ochota”, której przysługuje spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu, 

d) najemca lokalu na podstawie umowy najmu z „WSM Ochota”. 

 

II. ZGODA WSM „OCHOTA” NA MONTAŻ KLIMATYZATORA 

§ 3. 

 

1. Montaż klimatyzatora wymaga uzyskania przez Użytkownika lokalu uprzedniej pisemnej 

zgody WSM „Ochota”, w trybie określonym niniejszym Regulaminem, dalej jako „Zgoda 

na montaż klimatyzatora”. 

2. Zgoda na montaż klimatyzatora może być wydana wyłącznie na pisemny wniosek 

skierowany przez Użytkownika lokalu, który chce zamontować klimatyzator, do WSM 

„Ochota” wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, dalej jako 

„Wniosek”. 

3. Wniosek powinien być złożony w Administracji Osiedla WSM „Ochota”, właściwego ze 

względu na miejsce montażu klimatyzatora, wraz z dokumentacją montażu opracowaną 

przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Dokumentację należy dostarczyć do 

WSM „Ochota” przed montażem urządzenia celem sprawdzenia.    

4. WSM „Ochota” może wydać zgodę na montaż klimatyzatora, wyłącznie po spełnieniu 

przez Użytkownika lokalu, wnioskującego o zgodę, warunków określonych w § 4 

Regulaminu. 

5. Zgoda na montaż klimatyzatora bądź odmowa takiej zgody, zostanie wydana w formie 

pisemnej, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przez Użytkownika lokalu poprawnie 

wypełnionego i kompletnego Wniosku wraz z załącznikami. Powyższy termin może ulec 
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przedłużeniu w przypadku niekompletności Wniosku bądź nieprawidłowego jego 

wypełnienia. 

6. W przypadku wymiany urządzenia (klimatyzatora) na nowe, Użytkownik lokalu 

zobowiązany jest uzyskać powtórnie od WSM „Ochota” zgodę na montaż klimatyzatora. 

 

III. WARUNKI MONTAŻU KLIMATYZATORA 
 

§ 4. 

 

1. WSM „Ochota” może wyrazić zgodę na montaż klimatyzatora, o ile zostaną spełnione 

warunki montażu, określone w niniejszym Regulaminie.  

2. Wszelkie koszty i ryzyko związane z montażem, eksploatacją klimatyzatora czy jego 

demontażem ponosi Użytkownik lokalu.  

3. Montaż klimatyzatora (jednostka zewnętrzna) dopuszczalny jest wyłącznie  na posadzce 

niezabudowanej loggii, balkonów lub - w przypadku braku balkonu lub loggii - na 

parapecie, po spełnieniu warunków określonych poniżej.  

4. Montaż klimatyzatora nie jest dopuszczalny w innej lokalizacji niż wskazana w ust. 3 

powyżej, w szczególności  na częściach wspólnych nieruchomości tj. m.in. na dachu 

budynku, ścianach zewnętrznych i elewacji budynku lub na zewnętrznej części balkonu lub 

loggii. 

5. Dopuszcza się montaż jednej jednostki zewnętrznej (klimatyzatora) na jeden Lokal. W 

Lokalach wielopoziomowych dopuszczalny jest montaż większej ilości jednostek 

zewnętrznych (klimatyzatora), jednakże po uzyskaniu indywidualnej zgody WSM 

„Ochota”.   

6. Klimatyzator, który ma zostać zamontowany na wniosek Użytkownika lokalu powinien: 

a) posiadać wszelkie wymagane atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania, co jest 

potwierdzone stosowną dokumentacją; 

b) nie emitować hałasu powyżej norm określonych w obowiązujących przepisach; 

c) spełniać warunki określone w:  

i. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112 z dnia 

2014.01.22); 

ii. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.2015.1422 z dnia 2015.09.18); 

iii. Polskiej Normie PN 87/B 0215T102. 

7. Montaż klimatyzatora powinien być wykonany przez specjalistyczną firmę, posiadającą 

wymagane prawem uprawnienia, zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami montażu tego 

typu urządzeń oraz dokumentacją techniczno – ruchową danego urządzenia 

(klimatyzatora). 
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III. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA LOKALU PO MONTAŻU KLIMATYZATORA 

§ 5. 

Po zakończeniu prac związanych z montażem klimatyzatora, Użytkownik lokalu ma obowiązek 

przedłożenia oświadczenia podmiotu dokonującego montażu klimatyzatora o prawidłowości 

montażu zgodnego ze sztuką budowlaną, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do 

Regulaminu - do Administracji Osiedla WSM „Ochota”, w terminie do 7 dni od momentu 

zakończenia montażu. 

       § 6. 

1. Użytkownik lokalu po montażu klimatyzatora: 

a) ponosi pełną odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich i WSM „Ochota” 

związaną z odpowiednim montażem i użytkowaniem klimatyzatora,  

b) zobowiązuje się do bieżącej konserwacji zamontowanego urządzenia 

(klimatyzatora),  

c) zobowiązuje się na każde wezwanie WSM ,,Ochota”, do umożliwienia WSM 

„Ochota” przeprowadzenia kontroli, w szczególności sposobu montażu i warunków 

eksploatacji klimatyzatora. Brak uwag pokontrolnych WSM „Ochota” nie powoduje 

ograniczenia bądź wyłączenia odpowiedzialności Użytkownika lokalu, 

d) zobowiązuje się do przechowywania pełnej dokumentacji montażu instalacji i 

klimatyzatora a także dokumentacji związanej z regularnymi przeglądami 

(konserwacją), w tym dokumentacji z ewentualnych napraw urządzenia oraz do 

przedstawienia ich kopii WSM „Ochota” na każde wezwanie, nie później niż w 

terminie 3 dni od wezwania. 

2. Na pisemne wezwanie WSM „Ochota”, związane z koniecznością wykonania robót 

remontowych na elewacji budynku (np. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, remont 

balkonów, loggii), Użytkownik lokalu zobowiązany jest do demontażu/usunięcia 

klimatyzatora wraz z konstrukcją mocującą we wskazanym przez WSM „Ochota” terminie. 

W przypadku nie wykonania powyższego we wskazanym terminie, WSM „Ochota” 

wykona demontaż klimatyzatora wraz z mocowaniem (osprzętem) na koszt  Użytkownika 

lokalu. 

IV. COFNIĘCIE ZGODY NA MONTAŻ KLIMATYZATORA 

§ 7. 

1. WSM „Ochota” jest uprawniona do cofnięcia Zgody na montaż klimatyzatora i nakazania 

jego niezwłocznego demontażu w przypadkach, gdy: 

a) klimatyzator został zamontowany wbrew danym i treści Wniosku, złożonego przez 

Użytkownika lokalu; 

b) jednostka zewnętrzna (klimatyzator) lub sposób jego montażu nie spełniają warunków 

technicznych oraz przepisów określonych w dokumentach wymienionych w § 4; 

c) jednostka zewnętrzna (klimatyzator) przekracza dopuszczalny poziom hałasu tj. emituje 

hałas powyżej norm określonych w obowiązujących przepisach; 
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d) w przypadku naruszenia zasad współżycia społecznego, w szczególności wobec 

wpłynięcia do WSM „Ochota” skarg innych mieszkańców związanych z istotnym 

pogorszeniem się warunków zamieszkania, i po potwierdzeniu tego przez WSM 

„Ochota”; 

e) klimatyzator bądź sposób jego montażu zagrażają bezpieczeństwu ludzi bądź mienia; 

f) z uwagi na brak systematycznych przeglądów technicznych, klimatyzator nie spełnia 

odpowiednich warunków technicznych, co zostanie stwierdzone w szczególności w 

toku kontroli; 

g) Użytkownik lokalu uniemożliwia bądź w stopniu znacznym utrudnia kontrole,  

h) klimatyzator nie jest eksploatowany w sposób prawidłowy. 

2. W przypadku cofnięcia przez WSM „Ochota” Zgody na montaż klimatyzatora lub w 

sytuacji, gdy klimatyzator został zamontowany bez zgody „WSM Ochota”, Użytkownik 

lokalu po otrzymaniu wezwania do jego demontażu, obowiązany jest do niezwłocznego 

demontażu urządzenia wraz ze związanym z klimatyzatorem osprzętem (mocowaniem) – 

na własny koszt, nie później niż w terminie określonym przez WSM „Ochota”. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 8. 

Do Użytkowników lokali, którzy zamontowali klimatyzator przed dniem wejścia w życie 

niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio zapisy niniejszego Regulaminu odnoszące się 

do obowiązków Użytkownika lokalu po montażu klimatyzatora oraz odnoszące się do 

możliwości cofnięcia przez WSM „Ochota” zgody na montaż klimatyzatora i obowiązku jego 

demontażu w przypadkach określonych Regulaminem. 

§ 9. 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa 

Budowlanego, Prawa Spółdzielczego oraz postanowienia Statutu i innych Regulaminów WSM 

„Ochota”. 

§ 10. 

Regulamin stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu porządku domowego w WSM „Ochota”, 

uchwalonego przez Radę Nadzorczą w dniu 21.03.2016r. uchwałą nr 25/2016. 

Regulamin obowiązuje od dnia jego uchwalenia. 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu montażu 

klimatyzatorów  

   

Warszawa, dnia .......................................... 

 

.......................................................................... 

imię i nazwisko 

.......................................................................... 

adres 

........................................................................... 

............................................................................ 

rodzaj tytułu prawnego do zajmowanego lokalu 

........................................................................... 

nr telefon kontaktowy 

  

WNIOSEK 

  

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na montaż klimatyzatora z jednostką zewnętrzną o 

następujących parametrach: 

1. Firma, model i typ urządzenia: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………….... 

2. Wymiary i waga jednostki zewnętrznej: 

- szerokość …………[mm] 

- wysokość …………[mm] 

- głębokość ………. .[mm] 

- waga ………………[kg] 

3. Zasilanie klimatyzatora ……………… [V]  

4. Moc klimatyzatora elektryczna…………… [kW]  

5. Poziom ciśnienia akustycznego (hałasu) jednostki zewnętrznej …………………. [dB]  

6. Poziom ciśnienia akustycznego (hałasu) jednostki wewnętrznej ………......……...[dB] 

7. Klimatyzator zostanie zamontowany  (podmiot upoważniony do montażu, miejsce 

montażu) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że: 

1. przejmuję pełną odpowiedzialność cywilną - na osobie i na mieniu - wobec osób 

trzecich i WSM „Ochota” związaną z odpowiednim zamocowaniem, 

podłączeniem i użytkowaniem klimatyzatora w tym przejmuję pełną 

odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieprawidłowości w powyższym 

zakresie i zobowiązuję się do naprawienia szkody w pełnej wysokości; 

2. zapoznałem się z treścią Regulaminu montażu klimatyzatorów obowiązującym 

w WSM „Ochota”, przyjmuję i akceptuję wszystkie postanowienia w nim 

zawarte oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

 

 

……………………… 

czytelny podpis 

  

 

 

Oświadczenie WSM „Ochota” o sprawdzeniu dokumentacji i wydaniu decyzji. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do wniosku (do wglądu): 
1. świadectwa wyrobu, aprobaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 

2. protokół z badań stanu izolacji przewodów elektrycznych i pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej; 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu montażu 

klimatyzatorów  

   

Warszawa, dnia .......................................... 

 

WYKONAWCA: 

 

.......................................................................... 

imię i nazwisko (firma) 

.......................................................................... 

Adres 

........................................................................... 

........................................................................... 

nr telefon kontaktowy 

INWESTOR (Użytkownik lokalu): 

.......................................................................... 

imię i nazwisko 

.......................................................................... 

adres 

........................................................................... 

 

........................................................................... 

nr telefon kontaktowy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Niniejszym oświadczam, że montaż jednostki zewnętrznej klimatyzatora 

……………………………… (firma, model i typ urządzenia) o mocy elektrycznej ….. [kW], 

który przeprowadzony został na zlecenie Inwestora w następującym miejscu montażu: 

………………………………………………………............................………………………

……………………………………………………………………………….....  

(miejsce montażu klimatyzatora) 

został przeprowadzony w sposób prawidłowy, zgodny ze sztuką budowlaną, zasadami 

wiedzy technicznej i zasadami montażu tego typu urządzeń oraz dokumentacją 

techniczno – ruchową urządzenia (klimatyzatora) a także zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami prawa.  

                                                                              WYKONAWCA 

 

data, podpis, pieczęć firmowa 


