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Wymiana i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania dokonywana na wniosek 

właściciela lokalu. 

Przy wymianie grzejników  i przebudowie instalacji centralnego ogrzewania wewnątrz lokalu 

mieszkalnego należy przestrzegać poniższych warunków: 

 

1. Prace należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z warunkami 

ogólnymi. 

2. Nowy  grzejnik/grzejniki muszą posiadać dopuszczenie producenta do montażu                        

w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. 

3. Moc grzewcza grzejników winna być maksymalnie zbliżona do mocy grzejników 

dotychczas eksploatowanych, przyjmując że jedno żeberko żeliwne starego grzejnika              

to ok. 100 W. 

4. Spółdzielnia nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualnie powstałe awarie                  

na nowo wymienionych grzejnikach. 

5. Wszystkie roboty należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, poza sezonem 

grzewczym w porozumieniu z właściwą Administracją Osiedla i pod jej nadzorem. 

6. Ww. zgoda    zobowiązywać   będzie  wnioskodawcę   do    wniesienia    ryczałtowej    

opłaty  obowiązującej w   Spółdzielni   za   odwodnienie   i   nawodnienie   pionów: 

- w  przypadku  jednego pionu 70 zł 

- w  przypadku  dwóch pionów 100 zł 

- w  przypadku trzech lub więcej pionów 150,00  zł,  

na  podstawie  wystawionej przez  Spółdzielnię faktury  VAT. 

7. Należy powiadomić służby techniczne właściwej Administracji Osiedla  o terminie 

planowanych robót, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, w celu koordynacji  

z wykonaniem przez właściwe Administracje Osiedla czynności przygotowawczych              

i umożliwienia nadzoru technicznego. 

8. O zakończeniu prac należy powiadomić właściwą Administrację Osiedla w celu 

wystąpienia do firmy rozliczającej energię cieplną o przeprogramowanie podzielników                

i przemontowanie ich na nowe grzejniki – czynności te wykonywane są na koszt 

użytkownika lokalu. 

9. Na wymienione grzejniki wnioskodawca egzekwuje uprawnienia z tytułu gwarancji                   

i rękojmi za wady, a także przejmuje odpowiedzialność za ewentualne szkody zalaniowe 

wynikłe z wad grzejników lub niestarannego wykonania przeróbki poziomów                         

oraz za ewentualne niedogrzewania i problemy związane z działaniem i regulacją 

instalacji spowodowane wymianą grzejników. 

10. Zdemontowane grzejniki użytkownik utylizuje na własny koszt. 

11. Zamontowane nowe grzejniki stanowią element stałego wyposażenia lokalu                            

i w przypadku sprzedaży lokalu  nie podlegają refundacji, nie można ich zdemontować              

i zabrać. 

Koszt przeprogramowania i przemontowania podzielników wg. aktualnego cennika firmy. 

    

 
 


