zmienić

Uwaga!
Wszystkie zmiany
wykonujesz na własny
koszt i ryzyko.
Materiały, których
używasz, muszą mieć
stosowne
certyfikaty /atesty.
Prace wykończeniowe
powinny wykonać
wykwalifikowane osoby
z odpowiednimi
uprawnieniami.

Mieszkanie zdajesz
w takim stanie, w jakim je
odebrałeś; musisz przywrócić
je do stanu pierwotnego!

Jeżeli tego nie zrobisz,
wykonamy te prace we
własnym zakresie, a koszty
zostaną potrącone z Twojej
kaucji. Jeśli te koszty przekroczą wysokość kaucji,
opłacisz je dodatkowo.

zamontować
oświetlenie

Bez
zgody
możesz
podłączyć
urządzenia
AGD/RTV

pomalować
ściany i sufit

zamontować meble
w wyznaczonych
miejscach
(np. szafki wiszące czy
zabudowę kuchenną)

zlecając to osobie
z uprawnieniami

2.

3.

Czy mogę wbijać
gwoździe lub robić
otwory w ścianach?
Czy mogę
wytapetować
ściany?

Czy mogę
zamontować
rolety?
Tak, rolety wewnętrzne możesz
zamontować, o ile nie ingerujesz
w ramę okienną. Natmiast montaż
rolet zewnętrznych wymaga zgody
administratora (który z kolei musi
uzyskać zgodę architekta i gwaranta
z uwagi na częściową ingerencję w
elewację).
4.

jednak pod warunkiem, że po zakończeniu umowy najmu przywrócisz lokal do stanu poprzedniego. Gwoździe
/ otwory mogą być tylko we wskazanych miejscach (np. o ile nie ma na tej
ścianie płytek ceramicznych). Możesz
użyć standardowych kołków rozporowych.

W trakcie wiercenia (np. otworów na
szafki kuchenne wiszące) może się zdarzyć, że wiertło trafi na pręt zbrojenia.
Absolutnie nie wolno go przewiercić!
Po prostu zrób otwór obok pręta.
Nie wolno uszkodzić instalacji
(w szczególności elektrycznych
i teletechnicznych). Koszty napraw
obciążą Ciebie! Dlatego zanim zrobisz
otwór, sprawdź czujnikiem, czy w tym
miejscu nie przebiega instalacja
elektryczna.

jednak pod warunkiem, że po zakończeniu umowy najmu przywrócisz
lokal do stanu poprzedniego:
•
•
•

usuniesz tapety i klej
wyrównasz ścianę i w razie konieczności wykonasz jej drobne
naprawy
pomalujesz ścianę (dwukrotnie,
aby zapewnić pełne krycie) na
kolor pierwotny (jeżeli odcień
będzie kontrastował z resztą
pomieszczeń, trzeba odmalować
całe mieszkanie)

5.

Posiadam
kota. Czy
mogę
osiatkować
balkon?

Zmiany, na które
potrzebujesz
zgody
O wszystkie te zmiany należy
wnioskować do administratora.
Możesz to zrobić pocztą e-mail,
w formie np.: projektów, odręcznych rysunków, opisów, zdjęć itp. Powiadom również
administratora o zakończeniu prac i przekaż mu dokumentację powykonawczą.
Pamiętaj, że mamy prawo skontrolować,
czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami.

6.

jednak pod warunkiem,
że montaż siatki nie spowoduje absolutnie żadnej
ingerencji w elewację budynku, balkonu i balustrady. Nawet drobna ingerencja w te elementy może spowodować
utratę rękojmi i /lub gwarancji u generalnego wykonawcy
osiedla, więc jest to całkowicie zabronione!
Jeżeli chcesz osiatkować balkon, zgłoś się
do administratora osiedla z prośbą o zgodę
i poproś go o wytyczne projektowe budynku.
Koniecznie wyślij mu pocztą e-mail rodzaj
siatki, jaki planujesz założyć oraz sposób jej
montażu.

Czy mogę
zamontować
klimatyzację?

Możesz zainstalować klimatyzator
przenośny, montując nieinwazyjny
kołnierz odprowadzający gorące
powietrze przez okno lub drzwi
balkonowe. Nie ma mozliwości
montażu innego rodzaju klimatyzacji.

7.

Zasadniczo zabronione jest zabudowywanie balkonów i ogródków. Jednak możesz wystąpić do administratora z prośbą o zgodę
(z kolei administrator zwróci się o taką zgodę do architekta).

Koniecznie przedstaw projekt
osłony i sposób jej montażu
(możesz to zrobić e-mailem).
Jeśli otrzymasz zgodę, możesz
wykonać zabudowę – na swoje
ryzyko i koszt.

Czy mogę
zamontować
osłony
balkonowe?

8.

zasady ogólne
Osłony należy montować
po wewnętrznej stronie
balkonu (elementy mocujące muszą być w kolorze
balustrady), a sam montaż
musi być bezpieczny – tj.
nie powodujący ryzyka
zerwania przez wiatr lub
uszkodzenia balustrady
i innych elementów
budynku.

Nie wolno stosować osłon
całkowicie nieprzeziernych
i nie przepuszczających
powietrza (dopuszczalne
są osłony ażurowe, perforowane) ani osłon z trzciny,
sztucznej zieleni czy poliwęglanu/plexi.

Kolor osłon musi być zbliżony do koloru balustrady
i nie może być błyszczący.
Osłony nie mogą być wyższe niż balustrady balkonów.

9.

Zmiany
całkowicie
zabronione
Jeżeli je zrobisz,
bierzesz na siebie ryzyko
wszelkich konsekwencji, w tym
finansowych, np. utraty rękojmi
na wykończenie lokalu
(w związku z czym wszelkie
koszty usuwania usterek
pokryjesz Ty). Bierzesz też na
siebie koszty przywrócenia
lokalu do stanu
pierwotnego.

10.

1/

łazienka

zamiana brodzika
na odpływ liniowy
wymiana białego montażu,
zamiana wanny na kabinę
i vice versa
montaż parawanu
szklanego na wannie
wymiana baterii (kranów)
wymiana szafek
skuwanie i wiercenie
w glazurze
11.

2/

4/
instalacje

ściany i okładziny

ingerencja w instalacje: CO
(np. wymiana grzejników), wod.-kan.
(np. wkuwanie instalacji wod.-kan.
w ściany / słupy / stropy), elektryczne,
teletechniczne, etc.

skuwanie glazury i wiercenie
w niej otworów
stawianie / rozbiórka ścian
wykonywanie bruzd w ścianach wewnętrznych działowych
wykonywanie bruzd poziomych
przecinanie prętów zbrojeniowych
wykonywanie otworów
w ścianach i stropach

3/
wentylacja
wykorzystywanie kanałów wentylacyjnych / szachtów do własnego
okablowania
ingerencja w wentylację
(np. zasłanianie kratek czy podłączanie do innych niż dedykowane
kanałów wentylacyjnych)

12.

malowanie grzejników w okresie
rękojmi i gwarancji
rozkuwanie szachtów
instalacyjnych

5/
inne
ingerencja w elewację
montowanie banerów
lub tablic reklamowych
montowanie kamer i anten
satelitarnych
wiercenie i wieszanie przedmiotów
na elementach przegród pomiędzy
balkonami

13.

Uwaga!

Infolinia

tel. 22 703 43 49
pracuje w dni powszednie,
w godz. 8 - 18.
infolinia@mdr.pl

14.

Prosimy o informowanie administracji
o uszkodzeniach ścian spowodowanych
przez niedozwolone działania ekip
wykończeniowych (np. wyburzenia ścian,
wiercenia itp., czyli prace mogące spowodować powstawanie spękań/rys).
Pamiętaj! Zarysowania powierzchniowe
(rysy na ścianach) są naturalne w nowych
budynkach; jest to związane m.in.
z sukcesywnym obciążaniem stropów
(np. meblami). Rysy powstają najczęściej
nad otworami okiennymi, drzwiowymi
oraz na łączeniu ścian działowych i mogą
się tworzyć przez kilka lat od zakończenia
budowy.

