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Zarządu spółdzielni Mieszkaniowej W Bielawie z dnia g3,03..}9.1\. roxu
W spraWie:

uchwalenia,,RegUlaminu określającego zasady montaźu klimatyzatoróW
lokalachmieszkalnych ZasobóWspółdzielniMieszkaniowej WBielawie''.

§1

Zarząd Spółdzielni działając na podstawie § 52 ust, 2 statutu spółdzielni
l\4ieszkaniowej W Bielawie uchwala regulamin określający zasady montażu
klimatyzatoróW a lokalach mieszkalnych zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w
Bielawie

§2

Uchwała Wchodzi W życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
01,09,2014 roku
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określający zasady montażu klimatyzatorów W lokalach mieszkalny.h ża5obów
spółdzielni Miesżkaniowei W Bielawie,

§7
1, Niniejsży regulamin zostat opracowany W oparciu o następujące akty prawne:

a) Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 188, poz,1848 ż 2003 r, ż późniejszymi zmjanamj),

b) Ustawę ż dnia 15.12.2000 r. o spółdżielniach mieszkaniowych (Dz, L'. Nr 119, poz.1116 ż 2003 r.

z późniejszymi zmianami),

c) statut spółdzielni Mieszkaniowej W Bielawie

§2

określenia uźyte W niniejszym re8ulam;nie oznaczają:

a) użytkownik lokalu - członek spółdżie'ni posiadający lokatorskie lub Własnościowe prawo do

lokalu, członek spóidzielni bedacv Właścicielem lokalu, o§oba posiadająca Własnościowe prawo

do lokalu niebędącą cżłonkiem spółdzielni, Właściciel lokalu niebędący członkiem spółdzielni,
osoba zajmująca 10kal bez tytułu prawnego oraz najemca lokalu (zaróWno mieszkalnego jak i

użytkowe8oi,

o) klimatyżator - urządzenie do chłodżenia pomieszczenia,

c) iednostka wewnętrzna - parownik Wraz z Wentylatorem.

d) .iednostka zewnętrzna - skraplacz Wraz ze spręźarką.

§3

1, Montaż jednostki zewnętrznej klimatyzatora dopuszczalny jest jedynie na posadzce balkonu lub

Io8gii.

2. W miesżkania€h nie posiadających balkonóW lub lo8gii moźliwa jest zasto§owanie klimatyzatora
przenośnego z możliwością Wyrzutu powietrża na zewnątrz.

§4

Niedopuszczalny jest montaź jednostki zewnętrznej klimalyżatora na ścianach żewnętrznych

budynków, dachach budynkóW, kominach i ogniomurach-

§5

Pozwolenie na montaż klimatyzatora może byĆ Wydane Wyłącznie na pisemny Wniosek

zainteresoWane8o uŻytkoWnika lokaIu mieszkalnego,

Pozwolenie moźe być wydane na następujących warunkach:

a) jednostka zewnętrżna klimatyzatora moźe być zamontowana tylko iWyłącznie W taki sposób,
aby nie uszkodzić elewacji budynku,

b) urządzenie powinno być zamontowane na specja]nych podpo.ach tłumiących drgania i

obciążenia przenoszone przez urządzenie,
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c)

d)

e)

f)

prżejścia przez ścianę powinny być Wykonane W sposób nie naruszający elementóW
konstrukcyjnych budynku i posiadać izolacje przeciwwilgocioWą i termiczną;

odprowadżenie skroplin może być wykonane WYłącznie W obrębie miesżkania do pojemnika na

s\ropliny, k!óry mUsi bVć systematycznie oorożnia'1y;

njedopuszczalne jest odprowadzenie skroplin na 2eWnątrz budynku;

zabrania się chowania insta]acji rożprowadzającej W ścianę zewnętrzną lub pod Warstwę

ocieplenia budynku,



g) zasilanie elektryczne należy podłączyć do instalacj; lokalu mieszkalne8o;
h) montaźu kljmatyżatora powinna dokonaĆ firma specjalistyczna z8odnie ze sztuką budowlaną izasadami mońtażu tego typu urządżeń o.a, ootu."nt"cią ieci'ni.]'nJ ]i"o'rru.r,o*ą a"nueoUrządzenia;

i) dopuszcza się jedvnie stosowanie kJimatyzatorów z odpowiednimi aprobatami, atestami idopus/cżeniamido sto§owania w budown'ctwi" *i"lo.odrinny.]"" 
"' -" ""'

j) klimatyżator musi spetniać Warunki podane rł polskjej normie PN-87/B-o215V02 ,,Akustykabudowiana. ochrona przed hałasem pomieszcżen w budynkach. oopLrszczalna wa.tośepo7iomL] dżW;ęku W pomiesżcżeniach'',

k) żawjadomienia spółdżielnio żakońcżeniL, montażu iż8łoszenia klimatyżacjido odbioru.

Spółdżie]nia cofnie zgodę n" .ont". tli."t|rltora iub nakaźejego demontaź w przypadkach:
a) klimatyzator został zamontowany bez z8ody spółdżielni Mieszkaniowej W Bielawie,
b) montaż klimatyżatora odbl się nieżgodnie z Warunkami niniejsżego re8ulaminu,
c) praca jednostkj żeWnętrznej Wywołuje niedopu5zczalny poziom hałasu,

§7
], w(relkie8o lod7aju śżkody wynikłe 7 pracy, awariioraż sposobu montażu Ilimatyzatora obciążająbe7pośrednlo uźytkownild |okalu izarazem ?obowią7ują do *'u.n.'rra*"a.'''.n usunięcia a Wuzasadn jonych przypadkach do demontaźu klimatyżatora.
2, L'lyr\own k lokaIu po.iadaiący zgodę nd monlaż kIimatyzaL;i przejnu;e pełną odpowiedz'.lnoaćwobec osób tr?ecich związaną z odpowiednim z".o.o*ani"ń iu.yt'.or"ł".i'r"r*u,",or,
3, użytkownik lokalu prze.imuje pełną odpowiedzialność c!,wilną wobec 5póidzielni MiesżkaniowejW Bielawie wobec pow§tałch uszkodżeń 

_mienia * 
' 

'."tJ'"' "łł.."a"'"'"r"aon,o*un"roklimatyzatora, w tym uszkodzeń lub zabrudzeń elewaqi Uułynłu, ołin'liriu.ir.a innv.r, loł"li 
"budynku.

4, Użytkownik |okalu może przystąpić do korżystania z klimatyzatora po pozytywnym odbiorze robóto-7ez, Spółdzielnie Mieszk.nlową. Odbiót polega 
"; ,;ra;J"{;';;;dnoici nonta;ul.jlmatvzdtora ż Wydanym i Warunkami i niniejszym relu|aminem,

5. Uźytkownik lokalu zobowjązuje się do prowadzenia na własny koszt bieżącej konserwacji2amontowanego klimatyzatora oraz konstrukcjimocującej oraz dba;ia ;;;;nli,lli" 
"rt",y.rnugoWy8lądu calości zamontoWanych urżąd7ei.

5. {-]żytkownik lokalu żobowiązu.je się na kaźde WeżWanie spółdzielni Mieszkaniowej W 8ie]aWie doumoźljwienia jej upoważnionym pracownikom przeprowadżenia ło"rroli 
'.-oo.1o" 

'"*"ru '
Warunków eksploatacji klimatyzatora,

7. Na każde pisemne Wezwanie spółdżielni Miesżkaniowej, żWiązane z koniecznością Wykonaniarobót remontowych na elewacji budynku (np,.ocieÓ|e"|"- ś;;; ;;-;ńch budynku),użytkownik lokalu zobowiązany jest do demona":" lr;rn",}r","r" *l.";, i;;;;;*,u ,"*"* *"Własnym żakresje. W przypadku nie
spóldiielniazlecldemo"i;;,ffi;.;'.J:-n;;l.xffi:rł::Ji;H^i;:ezk!łtkownika lokalu
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