
COROCZNA INFORMACJA DOTYCZĄCA MONTAŻU OSŁON POKRĘTEŁ DO KUCHENEK 
LUB STAŁYCH POKRĘTEŁ BEZPIECZNYCH DO KUCHENEK Z WBUDOWANYM 
MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM 

Zgodnie z §27-2046.4(a) Kodeksu Administracyjnego właściciel tego budynku jest 
zobowiązany do zapewnienia, na pisemną prośbę lokatora, osłon pokręteł kuchenek lub stałych 
pokręteł bezpiecznych z wbudowanym mechanizmem blokującym w przypadku każdego 
pokrętła umieszczonego z przodu każdej kuchenki zasilanej gazem dla lokatorów w każdym 
lokalu mieszkalnym, w którym zamieszkuje dziecko poniżej szóstego roku życia, chyba że nie 
ma dostępnych osłon pokręteł do kuchenek lub stałych pokręteł bezpiecznych z wbudowanym 
mechanizmem blokującym, które pasowałyby do pokręteł na kuchence. Lokatorzy mogą 
wystąpić z wnioskiem o osłony pokręteł kuchenki lub stałe pokrętła bezpieczne z wbudowanym 
mechanizmem blokującym, zaznaczając odpowiednie pole w tym formularzu. Lokatorzy mogą 
również wystąpić z wnioskiem o osłony pokręteł kuchenki lub stałe pokrętła bezpieczne z 
wbudowanym mechanizmem blokującym, nawet jeżeli nie zamieszkuje z nimi dziecko poniżej 
szóstego roku życia, zaznaczając odpowiednie pole w tym formularzu. Właściciel musi 
zapewnić osłony pokręteł kuchenki w ciągu 30 dni od pisemnego wniosku lokatora. Należy 
również pamiętać, że właściciel jest zobowiązany do zapewnienia zapasowych osłon pokręteł 
kuchenki lub stałych pokręteł bezpiecznych z wbudowanym mechanizmem blokującym tylko 
dwa razy w ciągu jednego roku. Można wystąpić z wnioskiem o osłony pokręteł kuchenki lub 
stałe pokrętła bezpieczne z wbudowanym mechanizmem blokującym, zaznaczając 
odpowiednie pole w poniższym formularzu i odsyłając go właścicielowi na podany adres.  

 
 

LOKATOR: Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza poprzez zaznaczenie 
odpowiedniego pola, wpisanie wymaganych informacji i złożenie podpisu. Prosimy o 
odesłanie formularza do właściciela na (WŁAŚCICIEL WSTAWIA NAZWISKO I ADRES 
DO ODESŁANIA NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA) ___________________________ 
do dnia (WŁAŚCICIEL WSTAWIA DATĘ) _________: 

☐ Tak, chcę otrzymać osłony pokręteł kuchenki lub zapasowe osłony pokręteł kuchenki. 

☐ Tak, chcę otrzymać stałe pokrętła bezpieczne do kuchenki z wbudowanym mechanizmem blokującym. 

W moim mieszkaniu mieszka dziecko w wieku poniżej sześciu lat: 

☐ TAK  

☐ NIE 

Imię i nazwisko, adres oraz numer mieszkania drukowanymi literami: 
 
Imię i nazwisko lokatora (DRUKOWANYMI LITERAMI): ________________________________ 
 
Adres budynku: ______________________________________ 
 
Numer mieszkania: __________ 

 

———————————————————   ______________ 

(Podpis lokatora)       (DATA) 


