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Warunki techniczne użytkowania instalacji elektrycznej określa Rozdział 15-ty 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r.                 

w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. 

 

Przebudowa lub zmiana w instalacji elektrycznej 

Planując przebudowę lub zmiany w instalacji elektrycznej wewnątrz lokalu należy*: 

1. Spowodować na własny koszt opracowanie dokumentacji w formie projektu 

technicznego wykonawczego, w przypadku zwiększenia mocy uzgodnionego z innogy 

Stoen operator (dostawcą), opracowanego przez uprawnionego projektanta 

legitymującego się stosownym, aktualnym zaświadczeniem przynależności do Izby 

Inżynierów Budownictwa lub Architektów. Zwiększenie mocy może sią wiązać               

z przebudową instalacji w częściach wspólnych, którą w takim wypadku ma zapewnić 

wnioskujący na własny koszt. 

2. Przedstawić do akceptacji zatrudnionemu w Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Górczewska”, inspektorowi nadzoru robót elektrycznych, zakres przebudowy  lub 

zmian w wewnętrznej instalacji elektrycznej, w formie projektu wykonawczego                  

o którym mowa w punkcie 1. 

3. Ustanowić na własny koszt wymagany prawem nadzór osoby uprawnionej                         

do wykonywaniu robót instalacyjnych, elektrycznych. 

4. Spowodować dokonanie, na własny koszt, sprawdzenia wykonanej instalacji 

elektrycznej oraz  udokumentować protokołem przydatność wykonanej instalacji                  

do użytkowania, przez osobę posiadającą uprawnienia G-1 „D”. Protokół z pomiarów 

wraz ze stwierdzeniem przydatności instalacji do użytkowania i dokumentacją 

powykonawczą Inwestor przekazuje nieodpłatnie, wraz z wszelkimi prawami                      

do używania, właścicielowi lub zarządcy budynku (w tym wypadku Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Górczewska”), jak w przypadku obowiązku zapisanego w Prawie 

budowlanym art. 60. 

5. Instalację elektryczną może wykonywać osoba z uprawnieniami G-1 „E”p.2 

6. Instalację elektryczną wykonać przewodami trój i pięcioprzewodowymi (wydzielony 

przewód neutralny i przewód ochronny). 

7. Zasilanie lokalu pomiędzy zabezpieczeniem przedlicznikowym, a zabezpieczeniem 

bezpiecznikowym w lokalu wykonać przewodem minimum YDYp 5x6mm² w listwie 

instalacyjnej. 

8. Instalację w lokalu w przypadku budynku w technologii „z wielkiej płyty” należy 

wykonać bez wykonywania bruzd w płytach. 

9. Instalacje teletechniczne (TV, internet) w lokalu należy wykonać uwzględniając,                 

że zasilanie nastąpi nad drzwiami wejściowymi w pobliżu elektrycznej tablicy                      

z zabezpieczeniami z możliwością zasilania elektrycznego rutera. 

10. W  instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy zastosować wyodrębnione obwody: 

 Oświetlenia przewodem YDY 3x1,5 mm², 

 gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia przewodem YDYp 3x2,5 mm², 

 gniazd wtyczkowych w łazience przewodem YDYp 3x2,5 mm², 

 gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni przewodem                            

YDYp 3x2,5 mm², 



 obwodu odbiornika wymagającego indywidualnego zabezpieczenia (np. kuchnia 

indukcyjna), przewodem pięciożyłowym nie mniejszym niż YDYp 5x4 mm². 

Dodatkowo należy zabudować urządzenia ochronne – wyłącznik różnicowoprądowy. 

Zaleca się również zabudowę ochrony przepięciowej. 

11. Zakończenie robót 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. 

12. Po zakończeniu robót nieodpłatnie przekazać dokumentację powykonawczą wraz                

z wszelkimi prawami do używania, właścicielowi lub zarządcy budynku (w tym 

wypadku Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska”), jak w przypadku obowiązku 

zapisanego w Prawie budowlanym art. 60. 

 
*- W przypadku lokalów własnościowych są to zalecenia. 

 

Wymiana zużytej instalacji elektrycznej 

 

Po wykazaniu zużycia instalacji, podczas okresowej kontroli i badań instalacji w lokalu, 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górczewska” bezzwłocznie odłącza z użytkowania instalację 

elektryczną w której występuje zagrożenie dla zdrowia lub życia użytkowników,                             

dla środowiska lub mienia. Właściciel lokalu ma instalację wymienić, na własny koszt 

stosując procedurę jak w przypadku przebudowy lub zmian w instalacji elektrycznej. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górczewska” (zarządca budynku) wskazała właściciela lokalu 

jako zobowiązanego wykonać naprawy na własny koszt, pod nadzorem służb Spółdzielni 

(Zapisy Regulaminu porządku domowego). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


