
Wytyczne do instalacji systemu wentylacji w lokalu mieszkalnym SML-W 

„Młoda Rodzina” przy ul. Relaksowej 37 w Warszawie 

Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w budynku 

Spółdzielni, planujący instalację systemu wentylacji w tym lokalu, składa do Zarządu 

Spółdzielni wniosek o wyrażenie na nią zgody. Do wniosku załącza szkic 

usytuowania tej instalacji i jej elementów wraz z podaniem modelu i typu urządzenia, 

sposobu zasilania oraz poziomu emitowanego hałasu i innych, ważnych parametrów.  

W przypadku systemu wentylacji innego niż grawitacyjny, w/w wniosek powinien 

zawierać także model i typ urządzenia, sposób zasilania, poziom emitowanego 

hałasu, a także deklarację realizacji następujących zasad/zaleceń: 

1. Zawiadomienie najbliższych sąsiadów (najbliższych miejsca montażu 

jednostki zewnętrznej) o swoim zamierzeniu zainstalowania systemu 

wentylacji z podaniem najważniejszych jego parametrów (np. poziom 

hałasu) oraz przesłanie kopii/skanu tego zawiadomienia na adres 

smlw@wp.pl wraz z informacją, jakie nr mieszkań, w jaki sposób i kiedy 

zostały one zawiadomione. 

2. Montaż systemu wentylacji musi zostać wykonany zgodnie z Dokumentacją 

Techniczno-Ruchową i odpowiednimi atestami, profesjonalnie przez 

specjalistyczną firmę zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadą montażu tego 

typu urządzeń.  

3. Poziom hałasu przenikającego do mieszkań, a pochodzącego od urządzeń 

systemu wentylacyjnego nie może przekroczyć 40 dB w ciągu dnia, oraz 30 

dB w ciągu nocy. Warunek ten dotyczy całego okresu eksploatacji systemu.  

4. Przejścia przez ściany będą wykonane w sposób nienaruszający elementów 

konstrukcyjnych budynku i muszą posiadać izolację przeciwwilgociową i 

termiczną, a w przypadku uszkodzenia elewacji budynku poprzez montaż 

zewnętrznej czerpni powietrza musi ona zostać niezwłocznie naprawiona. 

5. Zasilanie elektryczne będzie podłączone do instalacji wewnętrznej lokalu, 

któremu ma służyć system wentylacji. 

6. Montaż przewodów i urządzeń systemu wentylacji winien być wykonany 

jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań 

prowizorycznych, tymczasowych).  

7. Prawidłowość montażu i działania systemu wentylacji należy wykazać w 

protokole odbioru podpisanego przez firmę montującą.  

8. Wszelkiego rodzaju szkody wynikłe z pracy, awarii oraz sposobu montażu 

systemu wentylacji obciążają użytkownika i zobowiązują go do 
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natychmiastowego ich usunięcia, a w uzasadnionych przypadkach do 

demontażu systemu.  

9. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącej konserwacji systemu wentylacji 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo cofnięcia zgody na montaż systemu wentylacji w 

przypadku, gdy nie będą spełnione warunki wymienione wyżej. 

 

Powyższe wytyczne przyjmuję do wiadomości i stosowania:  

 

-----------------------------------------------------------  

(data i podpis osoby uprawnionej do lokalu) 

 

 

 

Potwierdzenie dostarczenia warunków przez właściciela lokalu :  

 

-----------------------------------------------------------  

(data i podpis SML-W „Młoda Rodzina”) 


