INFORMACJE DLA LOKATORÓW

PRANIE
Prosimy o nie suszenie prania w żadnych miejscach wspólnego użytku, w tym na
balkonach, tarasach i na klatce schodowej itp.
Wpływa to negatywnie na estetykę miejsca i jest niezgodne z Regulaminem Budynku.

ALARM PRZECIWPOŻAROWY
Co jakiś czas w Państwa budynku może uaktywniać się alarm przeciwpożarowy. W takim
wypadku należy NATYCHMIAST OPUŚCIĆ BUDYNEK.
Jeżeli urządzenie sterujące alarmem sygnalizuje usterkę, a alarm się nie uaktywnia należy
skontaktować się z firmą serwisującą alarm. Numer telefonu tej firmy podany jest na
urządzeniu sterującym alarmem w holu budynku.

TALERZE SATELITARNE
Umieszczanie talerzy satelitarnych na budynku jest zabronione. Jest to sprzeczne z
umową najmu podpisaną przez każdego właściciela mieszkania przy jego odbiorze. Dalsze
kroki mogą być podjęte w celu wyegzekwowania warunków umowy.

WYRZUCANIE ODPADÓW
Niestety niektórzy lokatorzy wyrzucają przedmioty użytku domowego, jak np. kanapy,
łóżka itp., koszty usuwania tych przedmiotów będą miały wpływ na opłaty za obsługę
uiszczane przez właścicieli mieszkań.
Prosimy o zapamiętanie kilku podstawowych zasad dotyczących wyrzucania odpadów:
1
Korzystaj z udostępnionych koszy na śmieci
2
Nie zostawiaj worków na śmieci, butelek itp. na ziemi, obok koszy na śmieci –
zawsze wrzucaj śmieci do udostępnionych koszy.
3 Firma usuwająca śmieci NIE ZABIERA przedmiotów użytku domowego
takich, jak np. meble, elementy podłogowe, lodówki, telewizory, choinki itp.
Należy samemu zorganizować usunięcie tych przedmiotów. www.dublinwaste.ie,

www.environment.southdublin.ie, oraz www.diroco.ie to firmy oferujące porady
dotyczące usuwania różnego rodzaju odpadów.
Oxfam na Francis Street, Dublin 8 przyjmuje niechciane meble – 01 672 7662

BEZPIECZEŃSTWO

• Uważaj przy wchodzeniu lub wychodzeniu z budynku – ZAWSZE upewnij się,

żeby dokładnie zamknąć za sobą drzwi.
• Nie wpuszczaj nikogo nieznajomego do budynku. Jeżeli jest to jeden z
mieszkańców lub gość, będzie on miał swój klucz lub osoba, którą odwiedza
wpuści go do środka.
• NIGDY nie zostawiaj pilota do otwierania bramy lub samochodu w otwartym
samochodzie.
• Zgłaszaj wszelkie podejrzane sytuacje na lokalnym posterunku policji.

ZAKAZ PALENIA
Zakaz palenia obejmuje wszystkie miejsca wspólnego użytku – korytarze, schody,
półpiętra, parking itp. PROSIMY O NIE WYRZUCANIE NIEDOPAŁKÓW
PAPIEROSÓW Z BALKONÓW.

Z mieszkań nie powinien dochodzić ŻADEN HAŁAS w każdej porze dnia, a w
szczególności pomiędzy 24 i 9 rano. Dotyczy to hałasu, którego źródłem są
telewizory, wieże stereo, odtwarzacze płyt CD, instrumenty muzyczne, zabawy,
pralki, zmywarki do naczyń, kłótni domowe itp.
Jeżeli macie Państwo w mieszkaniu drewniany parkiet lub płytki prosimy o
upewnienie się, że przesuwanie mebli po podłodze nie przeszkadza osobom
mieszkającym piętro niżej.

