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SZANOWNI  PAŃSTWO

W  trosce o Państwa nieruchomość chcemy przekazać i przypomnieć niezbędne informacje dotyczące:  
1.Racjonalnego prowadzenia prac aranżacyjnych w lokalach na nieruchomości,
2.Postępowania w czasie prac instalacyjnych w lokalach i utrzymania lokali na nieruchomości do czasie  
               trwania sezonu grzewczego,
3.Zabezpieczenia technicznego prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.
4.Zmiany oznakowania na terenie osiedla OLIWA PARK.
5.Uruchomienia wiaty śmietnikowej przy budynku Krzywoustego 19 D

Ad.p.1  Prace aranżacyjne powodujące hałas i uciążliwe dla mieszkańców powinny być  prowadzone   
              ZGODNIE Z REGULAMINAMI PORZĄDKU DOMOWEGO uchwalonymi na poszczególnych    
              nieruchomościach.
OD LUTEGO 2012 ZOSTANIE ZABRANY KONTENER NA ODPADY BUDOWLANE SPRZED BUDYNKU 19 C.  
Prosimy zobowiązać firmy budowlane (choćby w umowach o prace budowlane) i usługodawców do
zabezpieczenia wywozu śmieci i gruzu  powstałego po pracach aranżacyjnych.  Możemy Państwu w tym pomóc 
poprzez dostarczenie toreb na odpady pobudowlane oraz wskazaniu miejsca ich postawienie przed budynkiem. 
Prosimy o kontakt do Administracji w tej sprawie.
Jednocześnie prosimy o zwrócenie uwagi na dostawców podczas wnoszenia wyposażenia lokali. Niektóre windy 
zostały zabezpieczone przed większością uszkodzeń mechanicznych natomiast specjalistyczne farby i wyprawy 
zastosowane  na  klatkach  schodowych są  efektowne,  ale   kosztowne i  trudne  do  odtworzenia.  Deweloper  i 
zatrudniony przez niego Podwykonawca nie będą partycypować w kosztach napraw wind i klatek schodowych 
uszkodzonych przy aranżacji i zasiedlaniu mieszkań.
Zdarzają  się  nieruchomości,  których  klatki   schodowe  w  okresie  roku  od  przekazania  zostały  tak  
uszkodzone, że nadają się do powtórnego malowania.
Administratorzy zwracają uwagę dostawcom, ale nie zawsze jesteśmy obecni na nieruchomości, dlatego prosimy 
również o uwagę w tej kwestii.

Ad.p.2 Wymagamy  od  Państwa  lub  Państwa  Podwykonawców  informacji  o  zdejmowaniu  grzejników  w 
lokalach oraz dokonywaniu przeróbek instalacji skutkiem czego jest spuszczana woda z sieci CO. 
Zwracamy uwagę  na konieczność sprawdzenia szczelności instalacji lokalowych po do  konaniu przeróbek.   
Nie dopełnienie tych wymogów może spowodować zalanie mieszkania lub całego pionu mieszkań w chwili  
uruchomienia instalacji  centralnego ogrzewania w budynku. Spuszczenie wody z instalacji  skutkuje także 
brakiem  ogrzewania  mieszkań  na  wyższych  kondygnacjach  oraz  naliczeniem  przez  GPEC  kosztów 
dopełnienia instalacji. Prosimy zwrócić na te kwestie szczególną uwagę, aby nie zacząć współkorzystania z  
mieszkania od konfliktów z sąsiadami.
Przypominamy, iż lokale niezamieszkałe w sezonie grzewczym również muszą być ogrzewane. 
Przy  różnicy  temperatur  4  stopnie  pomiędzy  sąsiednimi  lokalami  lokal  ogrzewany  ogrzewa  również 
mieszkanie sąsiednie. 
W przypadku zmian aranżacyjnych polegających na usuwaniu ścian lub innych elementów konstrukcyjnych 
w  mieszkaniach  konieczne jest  powiadomienie  o  tym fakcie  i  uzyskanie  aprobaty  projektu  zmian przez 
projektanta-konstruktora budynku. Służymy pomocą w takich przypadkach.

Ad.p.3  Państwa nieruchomościami  pod względem utrzymania technicznego zajmuje się firma: 
VEGATECH - OBSŁUGA TECHNICZNA NIERUCHOMOŚCI ORAZ POGOTOWIE LOKATORSKIE. 
W przypadku awarii i usterek - elektrycznych, hydraulicznych, ślusarskich i innych prosimy dzwonić  
- (kontakt całodobowy) - 603 203 955



Usługa pogotowia lokatorskiego płatna zgodnie z cennikiem firmy VEGATECH, w tym wymiana przepalonego 
bezpiecznika pod licznikiem lokalowym.

Ad.  p.4  Od  czwartku  26  stycznia  2012  r.   zostało  na  terenie  osiedla  OLIWA  PARK  zamontowane 
oznakowanie pionowe w postaci znaków :
 STREFA ZAMIESZKANIA-D-40  oraz KONIEC STREFY ZAMIESZKANIA –D-41. 
Informujemy również, iż ich ustawienie zostało uzgodnione z wydziałem ruchu drogowego Policji i co za tym  
idzie  zarówno  Policja  jak  i  Straż  Miejska  będzie  miała  możliwość  interwencji  na  osiedlu  prywatnym  w  
oparciu o poniżej cytowane przepisy. 

Zgodnie z art. 2 ustawy z 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późn. zmianami) 
"strefa zamieszkania" jest to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szcze-
gólne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sy-
gnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393), określa w § 58 definicję znaku D-40 "strefa zamieszkania". 
Z przepisu tego wynika m.in., że umieszczone w tej strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną 
jazdę (np. progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Szczególne zasady ruchu drogowego, o których mowa w definicji "strefy zamieszkania", to m.in;

• prawo pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami,

• możliwość korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej,

• prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h,

• zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

• wyjazd ze strefy zamieszkania na drogę publiczną jest traktowany jako włączenie się do ruchu

Z powyższego zapisu wynika, że w przypadku braku wyznaczonych miejsc do postoju pojazdów, parkowanie 
w strefie zamieszkania jest niedopuszczalne.

Zastosowane rozwiązanie pomoże i  ułatwi pracę Ochronie Osiedla. która będzie niebawem do Państwa 
dyspozycji

Ad. p.5  Od dnia 28.01.2012r została uzupełniona i uruchomiona wiata śmietnikowa przy budynku 19 D.
Są w niej pojemniki na odpady komunalne, plastyk i makulaturę. Prosimy również z niej korzystać.

Pytania, uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieruchomości prosimy kierować pod nr telefonu;
             58-781-20-22, lub pisemnie na adres email: biuro@intra-dom.pl,
Zarządca/Administrator Państwa nieruchomości:   Paweł Józwik  507012 724 

                       - w razie utrudnionego  kontaktu p. Andrzej Baran 501236858,  

Z poważaniem

Paweł Józwik


