
A N K I E T A
Szanowni Państwo !!!
odnosząc  się  do  Państwa  wniosków,  sugestii  oraz   zapytań  Administracja   i  Rada  Osiedla 
Superjednostka  przygotowała  ankietę  na  temat  godzinowego  zakresu  pełnienia  ochrony  na 
portierniach budynku Superjednostki. 
Z uwagi na wejście w życie od 01.01.2017 r. przepisów prawa tj. Ustawy z dnia 22.07.2016 r. o zmianie ustawy 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Z 2016 r., poz. 1265) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 09.09.2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz.U. Z 2016 r., poz.  
1456) w celu kontynuacji ochrony budynku  i dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców koniecznym stała 
się  zmiana  wysokości  opłaty  za  ochronę.  Wyjaśniamy,  iż   mając  na  względzie  koszty  i  komfort 
zamieszkiwania ale przede wszystkim bezpieczeństwo obiektu jak również głosy i  wnioski mieszkańców o 
utrzymanie ochrony pełnionej przez biuro ochrony JACKIL, została podjęta decyzja, na Zebraniu Osiedlowym 
w dniu 06.12.2016, utrzymująca ochronę nieruchomości i w celu  zminimalizowania ciężaru podwyżki opłat 
przyjęto wniosek  o  zmniejszeniu liczby godzin dobowego dozorowania i związanej z tym zmiany organizacji 
ochrony z dniem 01.01.2017.  
Realizację   Wniosku Zebrania Osiedlowego   można jedynie powstrzymać w drodze przeprowadzenia   
konsultacji dającej szansę wypowiedzenia się WSZYSTKIM uprawnionym użytkownikom mieszkań. 

Prosimy zapoznać się z poniższymi pytaniami i z wyjaśnieniem następnie  zaznaczyć znakiem       X   
jedną    odpowiedź  :  

1. Czy jest Pani/Pan za ochroną pełnioną przez B.O. Jackil  od dnia 01.01.2017  przez 7 dni w tygodniu 
sprawowaną w sposób następujący:
w klatce 24  ochrona przez 24 godziny
w klatach 18 i 30  ochrona  przez 12 godzin   od 18.00 do 6.00 i drzwi wejściowe  
zamykane  na  klucz,  monitoring  klatek  przez  portiera  z  kl.  24,  łączność  przez  
domofon z portierem kl. 24
 odpłatność od 01.02.2017: 
> 40,70 zł / miesiąc od mieszkania dla osób posiadających członkostwo.  
> 44,25 zł / miesiąc od mieszkania dla osób nieposiadających członkostwa.

_________________________________________________________________________________________

2. Czy jest Pani \Pan za utrzymaniem - wprowadzeniem w wyniku niniejszej Ankiety ochrony pełnionej 
przez B.O. Jackil  przez 7 dni w tygodniu tj.:

 w klatkach 18,24, 30   ochrona przez 24 godziny
 odpłatność od dnia 01.02.2017: 
> 60,00 zł / miesiąc od mieszkania dla osób posiadających członkostwo.  
> 65,00 zł / miesiąc od mieszkania dla osób nieposiadających członkostwa .

__________________________________________________________________________________________________________

Prosimy o oddanie podpisanej ankiety bezpośrednio do Administracji lub do skrzyneczki 
z napisem ADMINISTRACJA   na portierni kl. 24 w terminie 7 dni od otrzymania tj. do   

10.01.2017.
Nie przekazanie Ankiety w terminie jw. zostanie potraktowane jako zgoda na ochronę zg. 
z punktem nr 1.

 
  .......................................................................................                                                                             ..............................................
        imię i nazwisko gł. użytkownika i adres  mieszkania                                                                                             podpis

ANKIETA ZOSTAŁA DOSTARCZONA DO MIESZKAŃCÓW OSIEDLA SUPERJEDNOSTKI   W  DNIU 03.01.2017 
ZA POMOCĄ  SKRZYNEK  EURO  W  ILOSCI  762 szt.  CO  ODPOWIADA  ILOŚCI  MIESZKAŃ .     


