
Wytyczne do wymiany grzejników i zmian w sieci C.O. w SML-W „Młoda 

Rodzina” przy ul. Relaksowej 37 w Warszawie 

 

1. Podstawą wszelkich działań dot. sieci C.O. w całym budynku Spółdzielni w tym w 

poszczególnych lokalach mieszkalnych są obowiązujące regulacje prawne, w 

szczególności: 

a. Rozporządzenie MSWiA z w sprawie warunków technicznych 

użytkowania budynków mieszkalnych. 

b. Prawo budowlane. 

2. Zgodnie z tymi regulacjami, instalacja C.O. w budynku Spółdzielni, we wszystkich 

mieszkaniach i pomieszczeniach tego budynku stanowi jednolitą całość i jest 

własnością Spółdzielni. 

3. Właściciele spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w 

budynku Spółdzielni nie posiadają prawa do samowolnego dokonywania 

jakichkolwiek zmian w strukturze urządzeń technicznych w tym budynku. 

4. W każdym przypadku uszkodzenia, usterki lub nieprawidłowego funkcjonowania 

grzejnika C.O. w danym lokalu w budynku Spółdzielni, właściciel spółdzielczego 

własnościowego prawa do tego lokalu jest obowiązany zawiadomić o tym fakcie 

Spółdzielnię. W przypadku stwierdzonej przez Spółdzielnię konieczności 

naprawy lub wymiany grzejników i innych elementów sieci C.O. Spółdzielnia 

pokrywa koszty zakupu, montażu, naprawy oraz wymiany grzejników, zaworu 

termostatycznego i głowicy termostatycznej. 

5. W każdym innym przypadku niż opisany w p. 4 powyżej, gdy właściciel 

spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu zamierza usunąć, 

wymienić, przesunąć czy dokonać jakichkolwiek zmian instalacji i urządzeń 

centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym, to dla realizacji tego zamierzenia 

konieczne jest uzyskanie wcześniejszej zgody Spółdzielni. Samowolna 

ingerencja w budowę i działanie instalacji C.O. jest niedopuszczalna i 

bezprawna.  

6. Wniosek o wymianę grzejnika powinien zawierać m. in. opis planowanej zmiany i 

jej przyczyny oraz projekt przeróbek instalacji C.O., w tym ustawień zaworów 

samych grzejników, zastosowania grzejników o innych niż oryginalnie 

parametrach oraz ich wpływu na wyliczenia całego systemu C.O., jego 

przepływów i temperatur. Niezgodne z parametrami sieci C.O. grzejniki i ich 

ustawienia zakłócają działanie tej sieci, a tym samym warunki techniczne 

użytkowania budynku. 



7. Po uzyskaniu zgody Spółdzielni na wnioskowaną zmianę grzejnika lub innych 

elementów sieci C.O., przeprowadzenie tej zmiany musi być dokonywane pod 

nadzorem Spółdzielni i jej konserwatora C.O. 

8. Koszty wszelkich wymian grzejników i innych elementów sieci C.O. oraz 

wszelkich innych zmian i ingerencji w działanie sieci C.O., jeśli nie są 

spowodowane awarią tych grzejników lub innych elementów sieci opisanych w p. 

4 powyżej, lub też, jeśli ta awaria jest skutkiem nieuprawnionych i 

nieuzgodnionych ze Spółdzielnią działań właściciela mieszkania lub innych osób, 

pokrywane są przez właściciela spółdzielczego własnościowego prawa do tego 

lokalu mieszkalnego w budynku Spółdzielni. W/w koszty obejmują także koszty 

niezbędnego uzupełnienia wody w sieci C.O. spowodowanego w/w działaniami 

oraz kosztów wykonania opinii i projektów. 

 

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”) 


