Nasze standardy

Nasza Firma oferuje szeroki wachlarz usĹug zwiÄ zanych z zarzÄ dzaniem
nieruchomoĹciami w oparciu o profesjonalnie przygotowanych pracownikĂłw
administracyjnych, technicznych i ksiÄgowych z wieloletniÄ praktykÄ w tej branĹźy.
W celu przybliĹźenia naszego sposobu dziaĹania podajemy standardy zawarte w naszej
ofercie :

1. Powierzenie zarzÄ dzania - administrowania nieruchomoĹciÄ wspĂłlnÄ odbywa siÄ
na podstawie umowy zaaprobowanej przez ZarzÄ d WspĂłlnoty. Umowa okreĹla zakres
obowiÄ zkĂłw Administratora i wzajemne zobowiÄ zania stron. WysokoĹÄ wynagrodzenia
ustala raz w roku Zebranie WspĂłlnoty.
2. ZarzÄ dzanie - administrowanie jest sprawowane z poszanowaniem wszystkich
kompetencji Zebrania WspĂłlnoty, z zachowaniem standardĂłw zawodowych i w oparciu o
kodeks etyki zarzÄ dcy.
3. Dochody i wydatki WspĂłlnoty, w tym wydatki na remonty zostajÄ okreĹlane w uchwale
o wysokoĹci zaliczki na koszty zarzÄ du nieruchomoĹciÄ wspĂłlnÄ oraz w rocznym planie
gospodarczym uchwalonym przez wĹaĹcicieli lokali.
4. Wszystkie rozliczenia WspĂłlnota prowadzone sÄ przez rachunek bankowy. Okresowe
nadwyĹźki ĹrodkĂłw finansowych sÄ lokowane w postaci oprocentowanych lokat
terminowych.
5. KsiÄgowoĹÄ WspĂłlnoty prowadzona jest w oparciu o ustawÄ o rachunkowoĹci
oraz o stosowne rozporzÄ dzenia Ministra FinansĂłw .
6. NieruchomoĹÄ ma zapewnionÄ opiekÄ staĹych konserwatorĂłw: elektryka,
hydraulika, konserwatora domofonĂłw, z pomocy ktĂłrych wĹaĹciciele i najemcy lokali mogÄ
korzystaÄ w ciÄ gu caĹej doby.
7. Przeprowadzane sÄ 5 letnie i roczne przeglÄ dy instalacji wspĂłlnych (tj. elektrycznej,
gazowej, wentylacyjnej) wymagane ustawÄ Prawo Budowlane
8. Zawarte zostajÄ dla PaĹstwa nieruchomoĹci umowy o dostawÄ energii cieplej,
elektrycznej, wody i wywĂłz nieczystoĹci.
9. NieruchomoĹÄ zostaje ubezpieczona od ognia i innych zdarzeĹ losowych w
wybranym przez ZarzÄ d - Towarzystwie Ubezpieczeniowym.
10. O wysokoĹci zaliczki na koszty zarzÄ du nieruchomoĹciÄ wspĂłlnÄ i ĹwiadczeĹ
dla nieruchomoĹci wĹaĹciciele informowani sÄ w postaci imiennych zawiadomieĹ.
11. KaĹźdy z wĹaĹcicieli moĹźe otrzymaÄ imiennÄ ksiÄ ĹźeczkÄ opĹat i
internetowy dostÄp do informacji o stanie konta rozliczeniowego ze WspĂłlnotÄ za pomocÄ
E-Kartoteki
12. Wszystkie wpĹaty wĹaĹcicieli podlegajÄ rozliczeniu, dokonanym nie pĂłĹşniej niĹź
do 31 marca nastÄpnego roku, w rocznym sprawozdaniu finansowym.
13. WysokoĹÄ zaliczki na Fundusz Remontowy na dany rok - ustala siÄ na podstawie
przeprowadzonego przeglÄ du nieruchomoĹci i planu remontĂłw.
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14. OpĹaty za media dostarczane do nieruchomoĹci rozliczane sÄ w zaleĹźnoĹci od
powierzchni lokalu lub iloĹci osĂłb stale zamieszkujÄ cych (nie zameldowanych) w lokalu
15. WspĂłlnota pobiera poĹźytki za wynajÄte pomieszczenia i powierzchnie wspĂłlne.
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