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Montaż klimatyzatora. 

Montaż jednostki zewnętrznej – klimatyzatora wymaga spełnienia, przez użytkownika lokalu 

występującego z takim wnioskiem, następujących warunków: 

1. Przedstawienie projektu montażu z dokumentacją techniczno – ruchową określającą 

parametry konkretnego urządzenia, które  ma być montowane, z podaniem producenta, 

typu a w szczególności poziomu hałasu generowanego przez urządzenie. 

Zgodnie z normą PN-87/B-0215/02 dopuszczalny poziom hałasu wynosi: w dzień 40 dB          

i w nocy 30 dB. Przekroczenie tego poziomu eliminuje możliwość wyrażenia zgody 

przez  Spółdzielnię. 

2. Projekt winien zawierać rozwiązanie mocowania na ścianie budynku  jednostki 

zewnętrznej z wentylatorem, sposób doprowadzenia zasilania w energię elektryczną z 

oceną możliwości istniejącej instalacji i system odprowadzania skroplin (zakaz 

odprowadzania wody na elewację budynku). 

3. We wniosku dotyczącym wyrażenia zgody na montaż klimatyzatora należy podać 

ustanowioną osobę do nadzoru, posiadającą stosowne uprawnienia i zaświadczenie, pod 

której nadzorem wykonywany będzie montaż urządzenia. 

4. Użytkownik lokalu  na własny koszt winien zdemontować klimatyzator w przypadku 

remontu elewacji budynku oraz na każde uzasadnione wezwanie przedstawiciela 

Spółdzielni. Ponowny montaż może nastąpić za kolejną zgodą. 

5. Zakończenie robót budowlanych należy pisemnie zgłosić Kierownikowi Administracji 

Osiedla, który poprzez swoje służby wskaże ewentualną konieczność naprawienia 

uszkodzeń, o których mowa w punkcie 5 warunków ogólnych przeprowadzania remontu. 

6. Użytkownik klimatyzatora jest zobowiązany konserwować urządzenie na własny koszt                   

i własnym staraniem, bez udziału środków Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Górczewska”          w wymaganej częstotliwości. 

7. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górczewska” ma prawo nakazać demontaż urządzenia                

po uzasadnieniu. W takim przypadku użytkownik demontuje urządzenie na własny koszt, 

własnym staraniem, bez udziału środków pochodzących od Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Górczewska” w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, a w przypadku                           

nie dotrzymania terminu Spółdzielnia jest upoważniona do demontażu urządzenia                                 

i przywrócenia stanu pierwotnego elewacji na koszt użytkownika. 

8. Po zakończeniu zamierzenia należy przekazać zarządcy dokumentację powykonawczą 

zgodnie z ogólnymi warunkami. W skład dokumentacji powykonawczej powinien 

również wchodzić protokół pomiaru hałasu potwierdzający spełnienie wymaganych 

przepisów w tym zakresie, protokół potwierdzający właściwy montaż i możliwość 

przekazania instalacji do użytkowania. 

 

Na zamontowany klimatyzator właściciel / najemca lokalu egzekwuje uprawnienia z tytułu 

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

zalaniowe wynikłe z wad urządzenia. Zamontowany klimatyzator w przypadku sprzedaży 

lokalu nie podlega refundacji. 

 


