
Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie w Sopocie 
 

WYMIANA GRZEJNIKÓW  
 

Informujemy, że Spółdzielnia wykonuje tylko awaryjne wymiany grzejników.  
Wymiany podyktowane względami np. estetycznymi użytkownik lokalu wykonuje na własny koszt.  
W takim przypadku wymagana jest akceptacja ze strony Spółdzielni i wymianę należy wykonać zgodnie z 
warunkami technicznymi. Takie warunki ważne są przez rok od ich wydania, dlatego też nie ma problemu, 
aby wystąpić o nie z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do planowanego terminu wykonania wymiany.  
Warunki zawierają min.:  
 

• wymagana dla danego pomieszczenia moc grzejnika/ów (według dokumentacji technicznej),  
 
• parametry regulacyjne ( nastawa wstępna na zaworze, w przypadku istnienia dokumentacji),  
 
• tryb uzgadniania terminu i kosztów demontażu i montażu, grzejnika i podzielnika kosztów,  

 
• procedurę i ewentualne koszty spuszczenia wody z instalacji.  

 
Z uwagi na uciążliwość dla pozostałych mieszkańców (przerwy w ogrzewaniu, zapowietrzenia instalacji) 
wymiany należy wykonać poza sezonem grzewczym.  
W okresie grzewczym administracja osiedla może w szczególnych przypadkach wyrazić pisemnie zgodę się  
na spuszczenie wody i wymianę grzejnika ustalając odpłatność za te czynności.  
Poniżej znajduje się gotowy druk, który można wypełnić i złożyć w sekretariacie Spółdzielni. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
......................................................................                    Sopot, dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . r.  
imię i nazwisko  
 
ul.23 Marca ................ / ..................Sopot  
 
 
                                                                                              Spółdzielnia Mieszkaniowa  
                                                                                              Przylesie w Sopocie 
 

Wniosek o wydanie warunków technicznych wymiany grzejnika 
 

Proszę o wydanie warunków technicznych w celu wymiany grzejnika w pomieszczeniu:  
 
…………………………………………………………………………………………………  
 
…………………………………………………………………………………………………  
 
…………………………………………………………………………………………………  
 
…………………………………………………………………………………………………  
 (określić w jakich pomieszczeniach lub wpisać w całym lokalu)  

 
 

                 warunki techniczne 
                               odbiorę osobiście / wysłać pocztą*  
                                                                          *niepotrzebne skreślić  

 
 
 
 

                                                                  .......................................................  
                                                                                czytelny podpis właściciela 

telefon kontaktowy, adres e-mail …………………………………………………………………… 

                                                                                     druk przekazywany mieszkańcom przed przystąpieniem do wymiany grzejników 

              



              INSTRUKCJA  dot. wymiany  GRZEJNIKÓW  w SM Przylesie Sopot               lipiec 2009 r 
 
Instalacja CO jest na całym odcinku traktowana jako część wspólna nieruchomości. Nie można jej    
wobec tego przerabiać ani modyfikować, bez uzyskania warunków technicznych od administratora 
nieruchomości. Wszelkie samowolne a niekiedy nawet poprzedzone warunkami technicznymi     
przeróbki instalacji mogą skutkować zaburzeniem przepływu czynnika grzewczego w sieci. 
Konsekwencjami zaburzenia przepływu czynnika grzewczego jest niedogrzewanie lub  przegrzewanie 
części lokali w budynku. Ogrzewanie może być wówczas również nieekonomiczne. 
Ryzykownym jest przerabianie instalacji jednorurowych, które są szczególnie narażone na 
niezrównoważenie przepływu w nich cieczy grzewczej. 
 

• wymiana grzejnika może się odbyć dopiero po otrzymaniu pisemnych warunków technicznych     
od Spółdzielni, określających jego parametry i procedurę wymiany, 

• przed rozpoczęciem wymiany grzejnika, właściciel lokalu podpisuje zobowiązanie o pokryciu 
wszystkich kosztów wymiany grzejnika wraz z pozostałymi elementami sieci, i przełożenia        
oraz przeprogramowania podzielnika kosztów CO wg obowiązującej taryfy, 

• właściciel lokalu zobowiązuje się również pokryć wszystkie przyszłe koszty, które mogą wyniknąć 
z nieprawidłowego wykonania wymiany, przeróbki sieci lub złego dobrania grzejnika, 

• wymiana grzejnika winna odbywać się zasadniczo poza sezonem grzewczym, 
• wymiana grzejnika w sezonie grzewczym możliwa jest tylko w przypadku temperatur  na           

zewnątrz nie niższych niż 10 oC, w wyjątkowych przypadkach, po opłaceniu przez właściciela 
lokalu zryczałtowanego kosztu zrzutu wody ze zładu  / nośnik, podgrzanie nośnika, obsługa /. 

• koszt zrzutu wody ustala Spółdzielnia przed wydaniem warunków technicznych, 
• w sezonie grzewczym czas wymiany grzejnika nie może przekroczyć 2 godzin na jeden grzejnik, w 

sumie przerwa w ogrzewaniu nie może trwać dłużej niż 5 godzin / jeżeli jest więcej niż 1 grzejnik /.  
• wymiana grzejnika powinna odbywać się pod nadzorem przedstawiciela Spółdzielni.  
• pisemnie ustala się termin wymiany grzejnika, zakończenia prac i wizji w lokalu, 
• poza sezonem grzewczym właściciel lokalu nie ponosi kosztu zrzutu wody ze zładu, o ile 

odpłatność nie będzie wynikała z umowy z instytucją obsługującą instalację CO, 
• w każdym przypadku po wymianie grzejnika a przed napełnieniem sieci musi być dokonana  

przez pracownika Spółdzielni wizja w lokalu, celem sprawdzenia poprawności montażu  
grzejnika i podzielnika, 

• nowy grzejnik musi być dobrany parametrami wytrzymałościowymi / wytrzymałość powyżej                
6 barów – dla budynków wysokich / i mocą grzejną do wielkości pomieszczeń ogrzewanych,  

• nowy grzejnik musi umożliwiać montaż podzielnika kosztów CO stosowanego w rozliczeniach       
w Spółdzielni, W celu zaprogramowania podzielnika należy dostarczyć do sekretariatu        
Spółdzielni kartę katalogową grzejnika, 

• lokal bez podzielnika rozliczany jest jak nieopomiarowany / zgodnie z regulaminem 
obowiązującym w Spółdzielni /, 

• Spółdzielnia w warunkach technicznych informuje, że nie będzie ponosiła kosztów         
ewentualnego niedogrzania lokalu po wymianie grzejnika lub np. zawilgocenia, zagrzybienia, 

• dopuszcza się montaż zaworów odcinających przy powrocie z grzejnika całkowicie na koszt 
właściciela lokalu. Lokator przed montażem tych zaworów podpisuje oświadczenie, że bierze 
całkowitą odpowiedzialność za przeróbkę instalacji oraz że został poinformowany o przepisach 
zabraniających montażu urządzeń umożliwiających uzyskanie temperatury w pomieszczeniu 
budynku wielorodzinnego niższej od obliczeniowej, 

• pokoje mieszkalne nie mogą być pozbawione grzejników. 
 
                                                                                       Zarząd SM Przylesie 
 
załączniki: 
1/ wzór wniosku mieszkańca  
2/ instrukcja wymiany grzejników w SM Przylesie 
3/ wzór warunków technicznych wymiany grzejnika i przeróbki instalacji 

 
 
                                                                                                                                     druk przekazywany mieszkańcom przed przystąpieniem do wymiany grzejników

 
 
 


