
 

 

 

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny Stok” prosi o udostępnienie lokalu w celu wymiany 

zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi. Powyższa czynność związana jest                    

z prowadzonym w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” remontem instalacji C.O. 

polegającym na : 

- montażu ultradźwiękowych liczników ciepła wraz z zaworami odcinającymi na budynkach  

- montażu zaworów podpionowych instalacji c.o.,  

- montażu zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi +16oC oraz odpowietrzników na 

pionach centralnego ogrzewania. 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” podjął decyzję o konieczności 

wymiany urządzeń regulacyjnych zgodnie z §134 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury        

z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. z dnia 18 września 2015r. , poz 1422). Szczegółowy harmonogram wymiany 

zaworów sukcesywnie wywieszany był w tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych. 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny Stok” prosi Państwa do udostępnienia lokalu 

celem wymiany zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi z nastawą +16oC                      

w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma. W przypadku 

nieudostępnienia lokalu w określonym powyżej terminie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Słoneczny Stok” podejmie dalsze kroki prawne. 

 

Termin montażu zaworów termostatycznych należy uzgodnić z: 

 

 Administracją Osiedla ”Słoneczny Stok” ul. Witosa34, pok. 1, w godzinach od 7.00 do 17.00 w każdy 

wtorek, pozostałe dni tygodnia tj. poniedziałek, środę, czwartek, piątek od 7.00 do 15.00, lub pod 

numerem telefonu (85) 6647820, bądź kontakt drogą elektroniczną: adm.slonecznystok@sm-

slonecznystok.pl 

 Administracją Osiedla ”Zielone Wzgórza” ul. Magnoliowa 4, pok. 6,  w godzinach od 7.00 do 17.00  

w każdy wtorek, pozostałe dni tygodnia tj. poniedziałek, środę, czwartek, piątek od 7.00 do 15.00, lub 

pod numerem telefonu (85) 6647830, bądź kontakt drogą elektroniczną: adm.zielonewzgorza@sm-

slonecznystok.pl 

 Administracją Osiedla ”Leśna Dolina” ul. Powstańców 1, pok. 1, w godzinach od 7.00 do 17.00          

w każdy wtorek lub pozostałe dni tygodnia tj. poniedziałek, środę, czwartek, piątek od 7.00 do 15.00, lub 

pod numerem telefonu (85) 6546969, bądź kontakt drogą elektroniczną: adm.lesnadolina@sm-

slonecznystok.pl 
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