dla wspĂłlnot mieszkaniowych

Oferta adresowana do zarzÄ dĂłw wspĂłlnot mieszkaniowych w zakresie kompleksowej
obsĹugi nieruchomoĹci :

1. CzynnoĹci wstÄpne i przygotowawcze ( w przypadku kiedy wspĂłlnota nie jest
podmiotem gospodarczym)
- Przygotowanie grupy inicjatywnej do przejÄcia zarzÄ du nieruchomoĹciÄ wspĂłlnÄ
- Przygotowanie planu gospodarczego wspĂłlnoty
- Przygotowanie stosownych uchwaĹ i zwoĹanie zebrania wspĂłlnoty mieszkaniowej
- Przygotowanie dokumentĂłw do uzyskania Regonu, NIP-u
- ZaĹoĹźenie konta bankowego dla wspĂłlnoty
- PrzejÄcie od dotychczasowego zarzÄ dcy dokumentacji technicznej, formalno-prawnej i
finansowej wĹaĹcicieli
- Zweryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomoĹci
- Przygotowanie imiennych ksiÄ Ĺźeczek czynszowych
- Przygotowanie powiadomieĹÂ o wysokoĹci zaliczek na koszty zarzÄ du i zakup
mediĂłw
- Przygotowanie umĂłw z gestorami mediĂłw i wybranymi usĹugodawcami
- Sprawowanie pieczy nad ksiÄgowoĹci WspĂłlnoty w sposĂłb umoĹźliwiajÄ cy ZarzÄ
dowi rozliczenie siÄ z zarzÄ du nieruchomoĹciÄ wspĂłlnÄ
- Prowadzenie ewidencji wpĹywĂłw i wydatkĂłw wspĂłlnoty w oparciu o plan kont
generowany w systemieÂ ZUI Mieszczanin

2.Â Â CzynnoĹci zwiÄ zane z bieĹźÄ cym administrowaniem nieruchomoĹci, a w
tym :
ObsĹuga rachunkowa
- Sprawowanie pieczy nad ksiÄgowoĹci WspĂłlnoty w sposĂłb umoĹźliwiajÄ cy ZarzÄ
dowi rozliczenie siÄ z zarzÄ du nieruchomoĹciÄ wspĂłlnÄ
- Prowadzenie ewidencji wpĹywĂłw i wydatkĂłw wspĂłlnoty w oparciu o plan kont
- Prowadzenie ewidencjiÂ wpĹat i obciÄ ĹźeĹ poszczegĂłlnych wĹaĹcicieli na
podstawieÂ indywidualnych umĂłw w oparciuÂ oÂ profesjonalne moduĹy czynszowe i
rozliczeniowe firmy ZUI Mieszczanin
- UmoĹźliwienie kaĹźdemu z wĹaĹcicieli dostÄpu do wĹasnegoÂ konta w systemie
E-Kartoteki
- Rozliczanie z wĹaĹcicielami zuĹźyÄ mediĂłw przypadajÄ cych na ich lokale zgodnie z
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odczytami licznikĂłw w lokalach oraz licznikĂłw gĹĂłwnych
- Wykonywanie naliczeĹ wynikajÄ cych z planĂłw gospodarczych wspĂłlnoty i zakupĂłw
mediĂłw przez wspĂłlnotÄ
- Analiza wydatkĂłw w trakcie roku i przedkĹadanie jej w okresach pĂłĹrocznych i
rocznych do weryfikacji zarzÄ dowi w terminie 45 dni od zakoĹczenia okresu, ktĂłrego
dotyczÄ ,
- Przewidywanie zagroĹźeĹ wynikajÄ cych z przekroczenia wydatkĂłw oraz rozliczenia
roczne wspĂłlnoty
- ObsĹuga rachunku bankowego wspĂłlnoty
- Przygotowanie dokumentacji finansowej do windykacji zalegĹoĹci w opĹatach od
czĹonkĂłw wspĂłlnoty na drodze sÄ dowej.
- Prowadzenie ksiÄ Ĺźki obiektu i wykonywanie okresowych (rocznych) przeglÄ dĂłw
obiektu oraz inne czynnoĹci przewidywane Prawem Budowlanym

Utrzymanie techniczne
- Prowadzenie ksiÄ Ĺźki obiektu i wykonywanie okresowych (rocznych) przeglÄ dĂłw
obiektu oraz inne czynnoĹci przewidywane Prawem Budowlanym
- Zlecanie i kontrola okresowych przeglÄ dĂłw budynku i jego instalacji (kominiarskich,
wentylacyjnych, dĹşwigowych, gazowych itd.)
- BieĹźÄ ca kontrola instalacji czÄĹci wspĂłlnej i przeciw dziaĹanie awariom oraz
usuwanie ewentualnie ich skutkĂłw
- Kontrola nadÂ utrzymaniem czystoĹci iÂ porzÄ dku w czÄĹci wspĂłlnej
- Kontrola i bieĹźÄ ce nadzorowanie firm wykonujÄ cych naprawy i konserwacje w
budynku
- Informowanie wĹaĹcicieli o przewidywanych pracach remontowych na budynku przy
pomocy E-Kartoteki
- Kontrola i analiza dostaw energii, wody itd.Â do lokali i do czÄĹci wspĂłlnych
- Typowanie kolejnoĹci koniecznych remontĂłw i ich wycena oraz proponowanie
potencjalnych wykonawcĂłw

ObsĹuga formalno-prawna

- Ewidencja wĹaĹcicieliÂ i ich udziaĹĂłw w nieruchomoĹci wraz z przechowywaniem
aktĂłw notarialnych
- Ewidencja dodatkĂłw mieszkaniowych i wydawanie zaĹwiadczeĹ (wspĂłĹpraca z
odpowiednimi komĂłrkami organizacyjnymi gminy)
- Przygotowanie umĂłw z dzierĹźawcami pomieszczeĹ w czÄĹci wspĂłlnej oraz
reklamodawcami
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- Prowadzenie bieĹźÄ cej korespondencji wspĂłlnoty
- Przygotowywanie opinii prawnych wg konkretnych potrzeb
- Koordynowania przygotowywania przez ZarzÄ d WspĂłlnoty wszystkich umĂłw dotyczÄ
cych mediĂłw, robĂłt remontowych i konserwacyjnych, przeglÄ dĂłw budynku oraz
ubezpieczenia nieruchomoĹci
- Weryfikacja i opiniowanie umĂłw z dostawcami i usĹugodawcami
- Przygotowanie zaĹoĹźeĹ do rocznego planu remontĂłw i budĹźetu WspĂłlnoty na
bieĹźÄ cy rok, celem umoĹźliwienia ZarzÄ dowi przygotowania w/w dokumentĂłw do
zatwierdzenia przez zebranie WspĂłlnoty
- Informowanie ZarzÄ du o zmianach uregulowaĹ prawnych w zakresie dotyczÄ cym
wspĂłlnot mieszkaniowych
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