
REGULAMIN 
Okre laj cy zasady przeprowadzania wymiany kot ów turbo na kot y kondensacyjne w 

zasobach SM PROJEKTANT 
 

§ 1 
Regulamin okre la zasady wymiany kot ów turbo na kot y kondensacyjne w zasobach 
zarz dzanych przez Spó dzielni  Mieszkaniow  „Projektant” w Rzeszowie.  
1. Kot y gazowe stanowi  w asno  w ciciela danego lokalu. 
2. Przewód spalinowy: 
 cy wy cznie jednemu lokalowi stanowi cz  przynale  do tego lokalu. 
 cy wi cej ni  dla jednego lokalu stanowi cz  przynale  do tych lokali  

proporcjonalnie do ilo ci lokali pod czonych do komina.  
 

§ 2 
Podstawowymi aktami prawnymi, okre laj cymi zasady wymiany kot ów, o których mowa w 
§ 1  Regulaminu s : 
 Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290);  

(z pó niejszymi zmianami) 
 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, 
poz. 690) (z pó niejszymi zmianami) 

 
       § 3 
Wymiana  kot ów  stanowi cych  wyposa enie  lokali  nale y  do  ich  w cicieli.  Przed  
przyst pieniem do wymiany kot ów nale y spe ni  warunki, okre lone w § 4 niniejszego 
regulaminu. 

 
§ 4 

Warunki wymiany kot ów w budynkach wyposa onych w zbiorcze i  indywidualne przewody 
spalinowe. W ciciel lokalu winien: 
1)  pisemny wniosek o wymian  kot a wraz z opracowan  dokumentacj  projektow  

z obliczeniami dla ca ego systemu spalinowego w przedmiotowym pionie przez osob  
uprawnion . 

2) uzyska  pozwolenie na budow  dla w/w zamierzenia w Wydziale Architektury Urz du 
Miasta Rzeszowa zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (rozdzia  4 art. 29 ust. 2 
pkt. 11 oraz art. 30 ust. 1 pkt. 2) oraz zgodnie z obowi zuj cymi warunkami 
technicznymi. 

3) przed  pozwolenie na budow  z klauzul  prawomocno ci przed rozpocz ciem robót 
w Zespole Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi ul. Odrzyko ska 4 w Rzeszowie. 

4) zg osi  rozpocz cie robót do Zespo u Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. 
5) zleci  w/w roboty specjalistycznej firmie posiadaj cej stosown  wiedz  techniczn  i 

do wiadczenie, a tak e posiadaj cej  uprawnienia gazowe oraz uprawnienia do pracy na 
wysoko ci. 



6) przed  protokó  próby szczelno ci instalacji gazowej oraz badania dro no ci 
przewodu spalinowego  po wykonaniu prac przez osoby do tego uprawnione. 

7) zg osi  pisemnie zako czenie robót do Zespo u Gospodarki Zasobami 
Mieszkaniowymi. 

 
§ 5 

Koszty zwi zane z przystosowaniem przewodu spalinowego pokrywane s  w sposób 
nast puj cy: 
1) przebudowy przewodu spalinowego s cego wy cznie jednemu z lokali w budynku 

ponoszone s  bezpo rednio przez u ytkownika tego lokalu dokonuj cego przystosowanie 
bez wzgl du na rodzaj posiadanego prawa tj. lokatorskie, w asno ciowe, odr bna 

asno . 
2) przebudowy przewodu spalinowego s cego wi cej ni  jednemu lokalowi w budynku 

pokrywane s  przez u ytkowników lokali maj cych dost p do tego przewodu bez wzgl du 
na rodzaj posiadanego prawa tj. lokatorskie, w asno ciowe, odr bna w asno  
proporcjonalnie do ilo ci lokali pod czonych do komina. 
 

§ 6 
W przypadku stwierdzenia przez projektanta konieczno ci wymiany ca kowitej przewodu 
spalinowego decyzj  o jego demonta u i monta u winni podj  w ciciele lokali, których 
kot y maj  by  do niego w czone.  

§ 7 
Odpowiedzialno  za szkody na rzecz Zarz dcy i osób trzecich powsta e w trakcie, lub w 
zwi zku z wykonywaniem wymiany kot ów ponosi w ciciel lokalu.  
 

§ 8 
Odpowiedzialno ci za nieprawid owe dzia anie kot ów gazowych i instalacji ponosi w ciciel 
lokalu.  

 
§ 9 

Zespó  Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi prowadzi  b dzie ewidencj  wymienianych 
kot ów gazowych. 

§ 10 
Regulamin wchodzi w ycie z dniem  13.12.2017 r 

 
§ 11 

Regulamin niniejszy zosta  uchwalony przez Rad  Nadzorcz  Spó dzielni Mieszkaniowej 
„Projektant” w Rzeszowie Uchwa  nr16/2017.z dnia 13.12.2017r.  

 
 
 
 


