wyciąg z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków
mieszkalnych.
I. W czasie użytkowania instalacji gazowej użytkownik lokalu powinien:
1) udostępniać lokal właścicielowi budynku lub dostawcy gazu dla wykonywania ich obowiązków,
2) przestrzegać zasady bezpieczeństwa jej użytkowania oraz niezwłocznie informować zarządcę
budynku w razie stwierdzenia nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu,
3) zapewniać pełną sprawność techniczną i użytkową urządzeń gazowych stanowiących wyposażenie
lokalu,
4) w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub mienia
- zaprzestać użytkowania instalacji gazowej, podjąć właściwe działania zaradcze i niezwłocznie
poinformować właściwe służby oraz właściciela budynku o wystąpieniu zagrożenia,
5) zapewniać ochronę instalacji i urządzeń gazowych przed uszkodzeniem,
6) utrzymywać znajdujące się w lokalu elementy instalacji gazowe, urządzeń spalinowych
i wentylacyjnych oraz urządzenia gazowe w należytym stanie technicznym i użytkowym,
7) zapewnić wykonanie niezbędnych czynności konserwacyjnych,
8) informować właściciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji gazowej oraz o
niewłaściwym funkcjonowaniu przewodów i kanałów wentylacyjnych i spalinowych,
9) udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli instalacji
i urządzeń gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji
i urządzeń, oraz ściśle wykonywać zalecenia pokontrolne,
10) naprawa i konserwacja urządzenia gazowego może być powierzona wyłącznie osobom
posiadającym świadectwa kwalifikacyjne.
II. W czasie użytkowania instalacji elektrycznej w lokalu użytkownik lokalu powinien:
1) udostępniać lokal dla wykonania obowiązków obciążających właściciela budynku oraz dostawcę
energii elektrycznej,
2) przestrzegać zasady bezpieczeństwa użytkowania energii elektrycznej,
3) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości funkcjonowania instalacji i urządzeń elektrycznych
w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytkowania mieszkańców - niezwłocznie
informować właściciela budynku,
4) utrzymywać właściwy stan techniczny instalacji i urządzeń elektrycznych w lokalu,
5) utrzymywać właściwe warunki użytkowania urządzeń do pomiaru zużycia energii elektrycznej
oraz niezwłocznie informować dostawcę energii elektrycznej o ich uszkodzeniu,
6) w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu ze strony instalacji elektrycznej
- zaprzestać jej użytkowania podjąć właściwe działania zaradcze oraz bezzwłocznie poinformować
właściwe służby oraz właściciela o wystąpieniu zagrożenia,
7) zapewniać ochronę instalacji elektrycznej przed jej przeciążeniem i uszkodzeniem,
8) informować właściciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji elektrycznej,
9) udostępniać lokal w celu przeprowadzania kontroli i m badania instalacji elektrycznej przez
odpowiednie służby oraz ściśle wykonywać zalecenia pokontrolne,
10) naprawa i konserwacja instalacji i odbiorników zasilanych energią elektryczna może być powierzona
wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne.
III. Użytkownik lokalu wyposażonego w przewody i kanały dymowe lub spalinowe oraz wentylacyjne jest
obowiązany:
1) zapewniać ich sprawność techniczną i użytkową,
2) w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub mienia
- zaniechać użytkowania instalacji gazowej i podjąć stosowne działania zaradcze oraz poinformować
właściwe służby i właściciela o wystąpieniu zagrożenia,
3) systematycznie wykonywać czynności konserwacyjne,
4) informować właściciela budynku o niewłaściwym funkcjonowaniu urządzeń spalinowych,
dymowych lub wentylacyjnych,
5) użytkownik lokalu korzystający z przewodów i kanałów dymowych lub spalinowych oraz
wentylacyjnych może powierzać naprawę i konserwację tych urządzeń wyłącznie osobom
posiadającym świadectwa kwalifikacyjne.
IV. Wszelkie zmiany instalacji w lokalu dokonywane w czasie jego użytkowania wymagają pisemnej zgody
zarządcy.

