
Szanowni Mieszkańcy !! 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” w Białymstoku w związku  

z planowanym  obowiązkiem przeprowadzenia kontroli stanu technicznego obiektów 

budowlanych w oparciu o art. 62 ust. 2 pkt 1  – Prawo budowalne (Dz.U. 1333 t.j.) jaki  

i obowiązujący regulamin określający obowiązki Spółdzielni i jej użytkowników w zakresie 

napraw wewnątrz lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży będących w zasobach  

SM „Słoneczny Stok,  stanowi, iż  obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania 

poddawane przez właściciela lub zarządcę,  kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat.  

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” w Białymstoku zawiadamia 

lokatorów budynków przy ul.: Armii Krajowej 3, Armii Krajowej 5, Armii Krajowej 11,  

Armii Krajowej 12, Armii Krajowej 14, Batalionów Chłopskich 1, Batalionów Chłopskich 2, 

Batalionów Chłopskich 3, Batalionów Chłopskich 6, Batalionów Chłopskich 8,  

Batalionów Chłopskich 9, Powstańców 4, Powstańców 7, Powstańców 9, Powstańców 11, 

Powstańców 12, Szarych Szeregów 6, Szarych Szeregów 9, Szarych Szeregów 10,  

Szarych Szeregów 11, Szarych Szeregów 23, Niska 23, Św. Andrzeja Boboli 81,  

Św. Andrzeja Boboli 83, Św. Andrzeja Boboli 88, Św. Andrzeja Boboli 90,  

Św. Andrzeja Boboli 94, Św. Andrzeja Boboli 92, Św. Andrzeja Boboli 98,  

Komisji Edukacji Narodowej 5, Komisji Edukacji Narodowej 5A, Komisji Edukacji Narodowej 5B, 

Komisji Edukacji Narodowej 5C, że w okresie od września do grudnia  br, będą przeprowadzane 

w Państwa lokalach okresowe przeglądy instalacji elektrycznej. Przeglądy wykonywane będą 

przez pracowników firmy „Elektro-Art” posiadających imienne upoważnienie wydane przez 

Spółdzielnie Mieszkaniową „Słoneczny Stok”. Szczegółowe informacje w jakich dniach będą 

przeprowadzone w/w przeglądy dotyczące każdego budynków, zostaną wywieszone na 

klatkach schodowych. 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość udostępniania lokali mieszkalnych jak  

i użytkowych celem przeprowadzenia  kontroli. 

 

Za przeprowadzane przeglądy w wyznaczonym terminie nie będą pobierane żadne opłaty.  

 

W przypadku nie udostepnienia lokalu w celu wykonania okresowego przeglądu 

instalacji elektrycznej we wskazanym terminie właściciel lokalu będzie musiał dostarczyć  

do Spółdzielni protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej, które wykona na własny koszt. 

 

Mając na względzie ogłoszony od dnia 20 marca 2020r., stan epidemii na obszarze kraju 

jaki i podejmowane przez Spółdzielnię działania mające na celu ograniczenie 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 wywołującą chorobę COVID-19 zgodnie z 

zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, biorąc pod uwagę troskę o bezpieczeństwo 

mieszkańców wszelkie czynności wykonywane będą  przez firmę „Elektro-Art.” na zlecenie 

Spółdzielni wykonywane będą  z zachowaniem nadzwyczajnych środków ochrony. 


