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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator” w Kielcach realizując wniosek zgłoszony na
Zebraniu Osiedlowym w dn. 27-03-2017 r. o treści „Dostarczyć do mieszkańców
szczegółową informację dotyczącą funduszu celowego przeznaczonego na pokrycie
kosztów związanych z zamknięciem osiedla. Informacja powinna zawierać wiedzę
o kosztach przeprowadzenia tej inwestycji i potencjalnym czasie realizacji oraz
obciążeniu miesięcznym na mieszkanie”.

Montaż systemu domofonowego, ma na celu spowodowanie zamknięcie
osiedla i ograniczenie dostępu dla sąsiednich nieruchomości graniczących
z „Zaciszem”.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOMATOR” w Kielcach wystąpiła z wnioskiem do
współpracującej z nami Firmy „REGIA HURT”, która przygotowała kosztorys szacunkowy
na realizację powyższego zadania. Koszty wyliczone przez wykonawcę zamknęły się kwotą
około 46.000,00 zł.
We wniosku określono następujący zakres prac:

• Wymiana wszystkich istniejących centralek analogowych instalacji domofonowej na
klatkach schodowych na cyfrowe.

• Ułożenie okablowania i wykonanie centralek przywoławczych przy 8 istniejących
furtkach na osiedlu.

Zakładając, że odpis na powyższy cel będzie wynosił 20 gr/m2 i będzie naliczony od
1.01.2018 r. to niezbędna kwota zostanie zgromadzona w ciągu 2 lat i realizacja zamierzenia
rozpocznie się w roku 2020.
Jednocześnie informujemy, że Rada Osiedla „ZACISZE” na swoim posiedzeniu w dniu
24.05.2017r. zasugerowała opracowanie przez Spółdzielnię ankiety, w której wypowiedzą się
Państwo w sprawie wdrożenia wniosku zgłoszonego w marcu br. na Zebraniu Osiedlowym.

Reasumując informujemy, że do pisma załączamy ankietę, którą prosimy wypełnić
i przekazać do Spółdzielni za pośrednictwem Administracji, konserwatora na „Zaciszu”,
Biura Zarządu Spółdzielni lub drogą elektroniczną w terminie do 20.10.2017 r . Możliwe jest
pobranie druku ankiety ze strony WWW. Spółdzielni i po zaznaczeniu właściwej odpowiedzi
odwrotne jej przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
slichowice2@smdomator.pl lub sekretariat@smdomator.pl .

Prosimy Państwa o wzięcie udziału w ankiecie.
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ANKIETA

W sprawie zamknięcia osiedla dla osób postronnych i skracających sobie drogę przez teren
osiedla „ZACISZE”.

1. Jestem za zamknięciem osiedla poprzez zamontowanie instalacji domofonowej
przy furtkach prowadzących na osiedle wg. załączonego szkicu. Zgadzam się
na utworzenie funduszu celowego na realizację przedsięwzięcia poprzez
zwiększone opłaty w wysokości 20 gr/m2 miesięcznie.

2. Nie jestem zainteresowana/y przeprowadzeniem tego typu inwestycji.

Popieram rozwiązanie nr ………  .

.…………………………………………………….
Imię Nazwisko

……………………………………………………..
Adres zamieszkania.

……………………………………………………
Podpis

Wypełnioną Ankietę prosimy dostarczyć do Administracji os. „Ślichowice II
i Zacisze” na ul. Kredową 8 lub bezpośrednio do biura Zarządu Spółdzielni na ul.
Massalskiego 4, bądź konserwatora przebywającego na osiedlu. Możliwe jest pobranie druku
ankiety ze strony WWW. Spółdzielni i po zaznaczeniu właściwej odpowiedzi odwrotne jej
przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: slichowice2@smdomator.pl lub
sekretariat@smdomator.pl .
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