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WYDANIE ZGODY NA DOKONANIE ZMIAN TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W
LOKALU MIESZKALNYM* / UŻYTKOWYM*

1) Komórka organizacyjna Spółdzielni odpowiedzialna za załatwienie sprawy
1. Poszczególne  Administracje  Osiedli  właściwe  ze  względu  na  miejsce

zamieszkania wnioskodawcy.
2. Dział Techniczny,

2) Wykaz dokumentów potrzebnych do załatwienia sprawy:
1. Wniosek o wydanie zgody (pobierz druk);
2. Dokumentacja  techniczna  sporządzona  przez  osoby  posiadające  odpowiednie

uprawnienia;
3. Projekt  sporządzony  przez  osoby  posiadające  uprawnienia  budowlane

odpowiedniej  specjalności,  wpisane  na  listę  właściwej  izby  samorządu
zawodowego;

4. Pozytywna  opinia  (uzgodnienia)  rzeczoznawcy  ds.  sanitarno-higienicznych
oraz rzeczoznawcy ds. BHP;

5. inne dokumenty określone, o ile wynika to z odrębnych przepisów prawa;
3) Wysokość opłat

Wniosek jest wolny od opłat.
4) Miejsce złożenia dokumentów

Wymagane  dokumenty  wnioskodawca  składa  opcjonalnie  na  jeden  z  poniższych
sposobów: 
1. Administracja  Osiedla  właściwa  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  /  adres

lokalu użytkowego:

 Osiedle nr 1 ul. Czumy 5 kl. I, 01-355 Warszawa,

 Osiedle nr 2 ul. Karabeli 9 kl. V , 01-313 Warszawa,

 Osiedle nr 3 ul. Wyki 11 A, 01-318 Warszawa
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górczewska” Biuro Zarządu, ul. Doroszewskiego 4,

01-318 Warszawa, Punkt Obsługi Klienta pok. Nr 4, 
3. za pośrednictwem operatora pocztowego,

5) Termin odpowiedzi lub załatwienia sprawy oraz sposób doręczenia
1. termin załatwienia w zależności od rodzaju sprawy - najpóźniej w ciągu 30 dni

od złożenia kompletnego pisemnego wniosku,
2. dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę: 

 osobiście w siedzibie Biura Zarządu lub właściwych ze względu na miejsce
zamieszkania Wnioskodawcy - Administracji Osiedli,

 za pośrednictwem operatora pocztowego,
o formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu podania (wniosku)

https://smgorczewska.pl/images/documents/Karty_uslug/DZIAL_TECHNICZNY/1-TT-2018%20D-01.pdf


6) Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

7) Podstawa prawna
1. Dział  III  Regulaminu porządku domowego i  użytkowania lokali  w Spółdzielni

Mieszkaniowej  "Górczewska"  w  Warszawie  zatwierdzonego  Uchwałą
nr 140/2016 Rady Nadzorczej z dnia 05.09.2016 roku,

2. Ustawa z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
z późn. zm.),

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999r., w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

4. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Górczewska" w Warszawie;
8) Załączniki

1. Wniosek  o  wyrażenie  zgody  na  dokonanie  zmian  techniczno-budowlanych
w lokalu mieszkalnym*/użytkowym* (pobierz druk);

2. Warunki ogólne przeprowadzania remontu (pobierz);
3. Warunki  techniczno-budowlane wymiany  stolarki  okiennej  i  drzwiowej

(pobierz);
4. Warunki techniczno-budowlane przebudowy lub zmian w instalacji  centralnego

ogrzewania (pobierz);
5. Warunki  techniczno-budowlane przebudowy  lub zmian  w  instalacji  gazowej

(pobierz);
6. Warunki techniczno-budowlane przebudowy lub zmian w instalacji elektrycznej

(pobierz);
7. Warunki  techniczno-budowlane przebudowy  lub zmian  w  instalacji  wodnej

(pobierz);
8. Warunki techniczno-budowlane wymiany posadzek i ułożenie płytek (pobierz);
9. Warunki  techniczno-budowlane przebudowy  lokalu  –  wyburzenie  ścian

(pobierz);
10. Warunki techniczno-budowlane montażu rolet zewnętrznych (pobierz);
11. Warunki techniczno-budowlane montażu klimatyzatora (pobierz);
12. Warunki  techniczno-budowlane zabudowy  balkonu*,  loggi*,  tarasu*,  montaż

krat*, markizy*, daszku* (pobierz);
13. Warunki  techniczno-budowlane  konserwacji  powłok  malarskich  i  okładzin

(nie wymaga zgody Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska”) (pobierz);
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