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Ankieta

dot.: instalacji kaset domofonowych na kl. l/ll i III od strony zew.
budynku.

Szanowni Państwo,

Zarząd SMB „Osiedle Kabaty” zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie 
instalacji kaset domofonowych na klatkach schodowych nr l/ll i III, od strony 

zewnętrznej budynku, tj. od strony ulicy Wańkowicza i od strony budynku 
Wańkowicza 4. Zamontowanie przedmiotowych kaset domofonowych pozwoli 
Państwu, Państwa gościom oraz firmom kurierskim na łatwiejszy dostęp do lokali. 
W ocenie Zarządu może to być dużym udogodnieniem. Dodatkową zaletą byłoby 
również ułatwienie dostępu dla Pogotowia Ratunkowego, które niejednokrotnie traci 
czas na szukaniu klatki lub furtki z kasetą domofonową. W przypadku akceptacji 
przez Państwa tego rozwiązania jeszcze bardziej poprawi się komunikacja 

w budynku. Zamontowane dodatkowe kasety będą kompatybilne z istniejącą 
instalacją wideodomofonową. Rozwiązanie takie funkcjonuje już w budynkach 

Wańkowicza 2 oraz Wańkowicza 4 i zostało pozytywnie oceniane przez ich 
mieszkańców.

Prosimy o zajęcie stanowiska poprzez wstawienie wyrazu „TAK” w jednej z rubryk 
na odwrocie strony. Zaznaczamy, że ankieta skierowana jest wyłącznie do 

mieszkańców przedmiotowych klatek (nr l/ll i III) i to Państwo zadecydujecie 

o wykonaniu lub odstąpieniu od tego zadania remontowego.

Prosimy o zwrot wypełnionych formularzy nie później niż do 25 września 2020r. 
wybierając jedną z niżej wymienionych możliwości:

1. Wypełnienie i przesłanie ankiety w wersji elektronicznej znajdującej się na stronie 
spółdzielni mieszkaniowej (dostępna po zalogowaniu) http://www.smb- 

osiedlekabatv.pl drogą mailową na adres: info@osiedlekabatv.com.pl
2. Wrzucenie do ustawionej w tym celu na terenie Spółdzielni specjalnej skrzynki 

przed wejściem do siedziby Spółdzielni przy ul. Bronikowskiego 9.
3. Oddanie gospodarzowi budynku w wyznaczonym terminie.

4. Przesłanie za pośrednictwem poczty na adres: SMB „Osiedle Kabaty” 
ul. Bronikowskiego 9, 02-796 Warszawa.

http://www.smb-osiedlekabatv.pl
http://www.smb-osiedlekabatv.pl
mailto:info@osiedlekabatv.com.pl


Dla prawidłowej interpretacji wyników prosimy o podanie adresu swojego lokalu:

ul. Wańkowicza 6 m.

1. Czy Pani/Pana zdaniem należy:

1.

Zamontować kasety domofonowe na kl. \l\\ i III od strony zewnętrznej budynku, tj. od strony ulicy 
Wańkowicza i od strony budynku Wańkowicza 4.

Przewidywany koszt dostawy i montażu kaset domofonowych to około 10 000 zł. Koszt ten zostanie 
sfinansowany ze środków funduszu remontowego nieruchomości Wańkowicza 6. Możliwy termin 
wykonania prac zadeklarowany przez wykonawcę do 8 tygodni.
Szczegółowe informacje dotyczące instalacji kaset domofonowych można uzyskać bezpośrednio 
u administratora nieruchomości lub pod numerem 696 090 648 (w godzinach pracy Spółdzielni).

2. Pozostawić instalację domofonową w niezmienionej formie.

2. Inne uwagi i Państwa oczekiwania.


