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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górczewska”  wyraża zgodę na zabudowę balkonu szybami, na 

wniosek właściciela lokalu, pod następującymi warunkami: 

 

1) w przypadku lekkiej zabudowy szybami w systemie bezramowym, Wnioskodawca 

powinien zapewnić na własny koszt i własnym staraniem, bez udziału środków 

pochodzących od Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska”, objęcie nadzoru nad 

robotami budowlanymi przez osobę uprawnioną, legitymującą się stosownymi 

uprawnieniami oraz aktualnym zaświadczeniem z Izby Inżynierów. Konieczność 

wynika z treści ustawy Prawo budowlane,  w której w Art. 12 zapisano, że działalność 

obejmującą kierowanie robotami budowlanymi „… mogą wykonywać wyłącznie osoby 

posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane 

do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z 

wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej „uprawnieniami 

budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego.”, 

2) w przypadku lekkiej zabudowy szybami w systemie z ramami, Wnioskodawca 

powinien spełnić warunek jak dla systemu bezramowego powyżej oraz, przed 

przystąpieniem do robót, przedstawić dokumentację w zakresie pozwalającym                   

na stwierdzenie ingerencji w elewację (rzut elewacji ze zmianami). Zaleca się, aby 

zastosowane rozwiązanie nawiązywało do rozwiązań istniejących,  co w konsekwencji 

nie pogorszy stanu estetycznego o którym mowa w Art. 5 ust. 2 Prawa budowlanego. 

Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie zabudowy powinno się odbyć na  koszt 

wnioskującego, jego staraniem, bez udziału środków pochodzących od Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Górczewska”. 

3) zgodnie z zapisami § 11 pkt 5 Regulaminu Porządku Domowego, Uchwały                         

nr 140/2016, Użytkownicy lokali zobowiązani są do demontażu we własnym zakresie 

i na własny koszt zabudów i urządzeń wymienionych w ust. 1-4 tegoż regulaminu                 

i paragrafu, w przypadku wykonywania przez Spółdzielnię prac remontowych, 

których zakres stwarza konieczność takiego demontażu. 

4) w każdym przypadku Wnioskodawca zobowiąże się przekazać nieodpłatnie jeden 

egzemplarz dokumentacji powykonawczej do Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Górczewska”. Wnioskujący zobowiązuje się pokrywać wszelkie koszty 

eksploatacyjne zabudowy, łącznie z kosztami demontażu lub wymiany zabudowy               

po jej zużyciu, własnym staraniem, bez udziału środków pochodzących od Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Górczewska”. 

 

 
 


