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INSTRUKCJA
Michejdy 10

1. WiFi:
Jeœli potrzebujecie Pañstwo Wifi, to istnieje ono w budynku, jest bezp³atne, ale u¿ywa go na raz kilkadziesi¹t
osób, wiêc czêsto nie mo¿na siê po³¹czyæ. Nie ponosimy za niego odpowiedzialnoœci, gdy¿ jest bezp³atne.
2. Parking:
Przedni i tylny parking jest do dyspozycji lokatorów, mo¿na stawaæ w dowolnie wybranym
przez siebie miejscu
3. Usterki:
Proszê zg³aszaæ fakt usterek, uszkodzeñ, lub elementów które Pañstwa zdaniem chcielibyœcie Pañstwo poprawiæ,
lub przeszkadzaj¹ w prawid³owym u¿ytkowaniu mieszkania. Bêdziemy robiæ wszystko aby je dostosowaæ do
Pañstwa wymogów.
4. Media:
Lokator samodzielnie podpisuje umowê z Tauronem i po skoñczeniu najmu samodzielnie j¹ rozwi¹zuje
(te operacje s¹ bezp³atne).
Za wodê i zu¿yte ciep³o rozliczaj¹ siê Pañstwo bezpoœrednio z w³aœcicielem lokalu. Brak op³at sta³ych,
abonamentowych powoduje i¿ koszty mediów s¹ mo¿liwie najtañsze, gdy¿ p³ac¹ Pañstwo jedynie za zu¿ycie.
4. P³atnoœæ:
Proszê czekaæ na przychodz¹cy zawsze na pocz¹tku miesi¹ca SMS z proœb¹ o odczyt wodomierza
i ciep³omierza (w sezonie grzewczym). Po podaniu odczytanych wartoœci otrzymaj¹ Pañstwo dopiero
SMS-em wyliczon¹ kwotê do przelania za czynsz + media. Proszê dokonywaæ p³atnoœci do 10-tego
ka¿dego bie¿¹cego miesi¹ca.

5. ŒMIECI:
Zgodnie z now¹ Ustaw¹ o gospodarce odpadami komunalnymi, to wytwórca œmieci zobowi¹zany jest do
z³oszenia faktu zamieszkania w lokalu mieszkalnym i wype³nieniu deklaracji o wytwarzaniu odpadów:
DG-01 - DEKLARACJA O WYSOKOŒCI OP£ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI. Deklaracjê pobraæ mo¿na poprzez internet.
Deklaracje nale¿y sk³adaæ w Referacie Gospodarki Odpadami UM Jelenia Góra, ul. Okrzei 10, pok. 003
na parterze, tel. 75 75 49 896 w dniach od poniedzia³ku do œrody w godz. 7:30-15:30,
w czwartek w godz. 7:30-16:30 oraz pi¹tek w godz. 7:30-14:30
6. ZWIERZÊTA
Nie akceptujemy psów w wynajmowanych mieszkaniach. Nie jest to spowodowane uprzedzeniami do
zwiêrz¹t, lecz do ich posiadaczy. Zazwyczaj nie pilnuj¹ oni aby pies nie obgryza³ nóg od sto³u i nie wydrapywa³
dziur w drzwiach wejœciowych. Potem, gdy dowiaduj¹ siê ¿e drzwi wejœciowe kosztuj¹ 1000 z³, to jedynie
rozk³adaj¹ rêce.
7. MIERNIKI
Wodomierz i ciep³omierz oraz zawory odcinaj¹ce wodê i przep³yw wody w grzejnikach znajduj¹ siê
za drzwiczkami rewizyjnymi w toalecie.
8. DOSTÊP
Mo¿na opcjonalnie za 20 z³ dokupiæ bezzwrotnie CHIP do bezdotykowej obs³ugi g³ównych drzwi wejœciowych
za pomoc¹ zamka elektronicznego.
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