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1. WiFi:
Brak mo¿liwoœci udostêpnienia bezp³atnego Wifi. Sieæ internetowa wewn¹trz budynku s³u¿y tylko do celów zdalnej
obs³ugi monitoringu i urz¹dzeñ sieciowych. Kwestiê Internetu i telewizji œwiat³owodowej opisuje punkt 14.
2. PODWÓRKO I CZÊŒCI WSPÓLNE
£awki przed budynkiem s³u¿¹ lokatorom. Niedopa³ki proszê umieszczaæ w znajduj¹cym siê miêdzy ³awkami
dedykowanym pojemniku. Proszê nie wrzucaæ tam œmieci.
Stojaki na rowery dostêpne s¹ dla wszystkich lokatorów. W razie koniecznoœci domontowania nastêpnych, proszê
o kontakt. W³aœciciel budynku nie odpowiada za przedmioty pozostawione w czêœciach wspólnych budynku
(na podwórku lub na korytarzu).
3. MAGAZYNKI LOKATORSKIE
Dodatkowo za 150 z³ miesiêcznie wynaj¹æ mo¿na MAGAZYNEK o powierzchni 2mkw z rega³em stalowym
4. 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.
5. MEDIA:
Lokator samodzielnie podpisuje umowê z Tauronem i po skoñczeniu najmu samodzielnie j¹ rozwi¹zuje
(te operacje s¹ bezp³atne).
Za wodê 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.
Ogrzewanie CO oraz ciep³a woda pochodzi z indywidualnych podgrzewaczy elektrycznych zainstalowanych
w ka¿dym mieszkaniu.
Mimo ¿e ogrzewanie elektryczne uwa¿ane jest za drogie, to w tym wypadku wynosiæ bêdzie tyle
samo co gazowe lub z elektrociep³owni miejskiej. W tak ma³ych mieszkaniach, w tak dobrze ocieplonym
budynku nie by³o sensu pod³¹czaæ dodatkowej linii gazowej i p³aciæ za abonament i sta³e przesy³owe za przy³¹cze
gazowe. Ró¿nica ta równowa¿y siê z wy¿szymi kosztami energii elektrycznej i bilans pozostaje i tak ten sam.
Zastosowano najoszczêdniejsze i najnowsze urz¹dzenia grzewcze firmy Bosch i Vaillant o niskiej mocy.
Proszê nie wy³¹czaæ pieców CO (Vaillant) w trakcie sezonu grzewczego, nawet opuszczaj¹c mieszkanie na d³ugi okres
(urlop itd). Wyœwietlacz w tym urz¹dzeniu ma byæ w okresie grzewczym ci¹gle zaœwiecony (zu¿ycie pr¹du z tego
wynikaj¹ce to kosz rzêdu groszy w skali miesi¹ca). Po skoñczeniu okresu grzewczego wy³¹czamy piec CO (Vaillant)
w skrzynce bezpiecznikowej w mieszkaniu, potrójnym bezpiecznikiem oznaczonym CO, w dó³. W³¹czamy go
dopiero gdy chcemy na sta³e w³¹czyæ ogrzewanie (sezon grzewczy). Reasumuj¹c- wy³¹cznik pieca u¿ywamy
tylko 2 razy do roku. Czêstsze wy³¹czanie mo¿e spowodowaæ spalenie pompy.
Regulowanie temperatury w pomieszczeniu odbywa siê poprzez elektroniczny sterownik który znajduje siê w
mieszkaniu. Mo¿na go samodzielnie regulowaæ. Instrukcja obs³ugi znajduje siê w dokumentach w mieszkaniu.
W przypadku podejrzenia braku odpowiedniego ciœnienia w instalacji grzewczej, proszê zg³osiæ ten fakt.
Nie próbowaæ samodzielnie dope³niaæ wody w instalacji !
6. P£ATNOŒÆ:
Proszê do 5-tego dnia ka¿dego miesi¹ca wys³aæ informacjê WhatsApp lub SMS ze zdjêciem wodomierza.
W odpowiedzi, otrzymaj¹ Pañstwo wyliczenie kwoty do przelania za czynsz + media.
Proszê dokonywaæ p³atnoœci do 10-tego ka¿dego bie¿¹cego miesi¹ca.

7. 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
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8. ZWIERZÊTA
Nie akceptujemy zwierz¹t 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 2500 z³, to jedynie
rozk³adaj¹ rêce. Stwierdzenie obecnoœci powy¿szych zwiêrz¹t bêdzie podstaw¹ do wypowiedzenia umowy.
9. URZ¥DZENIA
Wodomierz oraz zawory odcinaj¹ce wodê w mieszkaniu znajduj¹ siê za drzwiczkami rewizyjnymi w toalecie.
W ka¿dym z mieszkañ znajduje siê p³yta indukcyjna. U¿ywaæ do niej mo¿na jedynie dedykowanych garnków.
Im lepszej jakoœci garnek indukcyjny, tym wiêksza radoœæ z u¿ytkowania p³yty.
10. MONITORING:
W obiekcie dokonuje siê rejestracji obrazu z 7 kamer znajduj¹cych siê w obszarach publicznych.
Podpisuj¹c umowê najmu, wyra¿aj¹ Pañstwo na to zgodê.
11. DOSTÊP DO BUDYNKU.
Wejœcie do czêœci mieszkalnej budynku odbywa siê poprzez przy³o¿enie breloka z chipem
(pierwszy CHIP gratis, ka¿dy kolejny dodatkowo p³atny 20 z³ za sztukê). Chipy s¹ bezzwrotne.
Zagubienie/ kradzie¿ CHIPA nale¿y bezzw³ocznie zg³osiæ, wówczas zdeaktywujemy go w systemie,
aby nie mo¿na by³o otworzyæ nim zamka. Proszê nie pozostawiaæ otwartych na oœcie¿ drzwi na noc.
12. PARKING:
Zgodnie z poni¿szym schematem. Proszê parkowaæ tak aby nie utrudniaæ wjazdu na halê
(brama przemys³owa) i nie utrudniaæ wyjazdu pojazdom stoj¹cym na dzia³ce s¹siedniej.
13. SKRZYNKI POCZTOWE
Skrzynki pocztowe s¹ pogrupowane/wspólne dla 3 mieszkañ. Oznacza to ¿e w jednej skrzynce znajdowaæ
siê bêd¹ listy dla 3 mieszkañ. Kluczyki do skrzynek dostarczane s¹ podczas wynajmu.
Zagubienie lub zniszczenie kluczyka do skrzynki skutkowaæ bêdzie obci¹¿eniem w wysokoœci 50 z³.
14. INTERNET + TELEWIZJA
Ka¿de mieszkanie posiada gotowe gniazdo œwiat³owodowe i mo¿liwoœæ indywidualnego pod³¹czenia internetu
i TV cyfrowej. Na podstawie porozumienia z firm¹ BOX3 (tel. 756199100) , podpisuj¹c umowê na
CZAS NIEOKREŒLONY i wp³acaj¹c kaucjê za router, bêd¹ Pañstwo mieli miesiêczny termin wypowiedzenia.

Do linii drewnianego ogrodzenia,
to nasza dzia³ka prywatna.
Nie zastawiaæ dojazdu do bramy przemys³owej.

BUDYNEK
Pod ¿ywop³otem, ogólnostêpne
miejsca publiczne.

Ogólnostêpne
miejsca
publiczne.

