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 Jeżeli zastanawiasz się jak sprawić, aby Wasz budynek 

(nieruchomość), w którym mieszkacie zapewnił Wam 

niezbędny komfort zamieszkania…  

 Jeżeli chcesz, by koszty utrzymania nieruchomości 

zauważalnie spadły… 

 Jeżeli chcesz znać na bieżąco ponoszone wydatki (koszty) 

utrzymania nieruchomości i wpływać na ich wysokość…  

 Jeżeli wymagasz najwyższego poziomu obsługi i 

profesjonalizmu podejmowanych działań…  

 

To mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu na 

zarządzanie/administrowanie nieruchomościami, której 

jesteście Państwo Właścicielami lub Współwłaścicielami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OFERTA NA ZARZĄDZENIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 
 

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Poniatów” w Wałbrzychu, ul. Poselska 7/34, 58-314 Wałbrzych 

Tel. 074 664 44 84, fax. 074 664 44 85,  e-mail: biuro@smponiatow.pl, 
www.smponiatow.pl,   Nr KRS 0000191099  

 
  
 

 

Spółdzielnia mieszkaniowa „Poniatów” w wałbrzychu                   

z siedzibą w Wałbrzychu, przy ulicy Poselskiej 7/34 (Os. Podzamcze) rozpoczęła 

swoją działalność w 1988 roku.   

Sprawne zarządzanie Naszym majątkiem jest bardzo trudne i wymaga dużej 

elastyczności w podejmowaniu właściwych decyzji mających na względzie 

podstawowy cel działalności Spółdzielni, którym jest zaspokojenie potrzeb 

mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych wynikających 

z zamieszkiwania w danej nieruchomości. 

Ponadto specjalizujemy się w zarządzaniu i administrowaniu 

nieruchomościami, dlatego pragniemy rozszerzyć swoją działalność w tym 

zakresie.   

Posiadamy zespół wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów – w 

zakresie zarządzania, administrowania i obsługi technicznej nieruchomości, a 

ponadto specjalistów zajmujących się księgowością, obsługą prawną itd. w 

zależności od potrzeb – traktujących swoją pracę z pasją i entuzjazmem. 

Zawieramy umowy z dostawcami mediów, negocjujemy korzystne stawki 

usług, ubezpieczamy nieruchomości, zlecamy usuwanie awarii i dokonanie 

przeglądów technicznych budynków. Stale współpracujemy z kancelariami 

prawnymi. W naszej pracy wykorzystujemy również oprogramowanie i 

niezawodne metody usprawniające obsługę nieruchomości, co sprawia, że 

współpraca z Nami jest po prostu wygodna i bezpieczna! 
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Co nas wyróżnia? 

 wieloletnie doświadczenie na rynku nieruchomości (wiedza merytoryczna 

jak i praktyczna), 

 znajomość potrzeb i wymagań Naszych Klientów, 

 fachowa i rzetelna obsługa (wysoki poziom świadczonych usług), 

 racjonalne gospodarowanie funduszami zapewniające minimalizację 

kosztów utrzymania nieruchomości 

 dbałość o wygodę mieszkańców, 

 troska o estetykę posesji, 

 atrakcyjne ceny usług. 
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Wybór odpowiedniego zarządcy/administratora to najtrudniejsze z 

zadań stojących przed Właścicielami nieruchomości i Zarządami np. 

Wspólnot Mieszkaniowych. To od tej decyzji zależy, czy Wasze codzienne 

życie zdominuje troska o bieżące sprawy i finanse związane z 

funkcjonowaniem Waszych nieruchomości, czy też będziecie w nich po 

prostu mieszkać. 

 Niniejszym mamy przyjemność zaproponować Państwu nasze usługi w 

zakresie zarządzania/administrowania nieruchomościami w oparciu o 

obowiązujące przepisy prawa.  

Otrzymają Państwo pełną i profesjonalną obsługę nieruchomości, która 

w przyszłości dzięki racjonalnemu wykorzystaniu środków finansowych 

wpłacanych przez właścicieli lokali, przyczyni się do podniesienia wartości 

rynkowej nieruchomości, estetyki, utrzymania w należytym stanie 

technicznym i obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej.  

Zagwarantujemy, że zarządzanie/administrowanie będzie wykonywane 

rzetelnie według najlepszych standardów zawodowych z należytą 

starannością, przy maksymalnym zaangażowaniu dla Państwa dobra. Będą 

mogli Państwo liczyć na fachowe poprowadzenie wszelkich spraw 

organizacyjnych, prawnych, księgowych i technicznych, a także na poprawę 

jakości zamieszkiwania.  

Szczegółowy zakres Naszych usług ustalany jest każdorazowo zgodnie z 

życzeniami Klienta i spisany zostaje w umowie o 

zarządzanie/administrowanie nieruchomością. Wszelkie ostateczne i istotne 

decyzje dotyczące nieruchomości wspólnej pozostawiamy w rękach jej 

Właścicieli. Deklarujemy ścisłą współpracę z Zarządem Wspólnoty i 

właścicielami, realizację podjętych uchwał oraz pełną kontrolę nad finansami 

i gospodarką Wspólnoty.  

Gwarantujemy należyte, odpowiedzialne wykonywanie powierzonych 

nam zadań z wykorzystaniem zarówno posiadanej w tym zakresie wiedzy jak 

i rozległych kontaktów w branży zarządzania nieruchomościami. 

Naszą misją jest zapewnienie Naszym Klientom poczucia 

bezpieczeństwa oraz osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu kosztów 

utrzymania nieruchomości poprzez dostarczanie im pakietu usług 

najwyższej klasy. 
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W ramach umowy o zarządzanie lub administrowanie 

nieruchomościami  przedstawiamy przykładowe pakiety naszych usług: 

 

Wspólnoty Mieszkaniowe: 

Reprezentacja i obsługa prawna Wspólnoty: 

 reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz, 

 reprezentowanie Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami, 

 reprezentowanie Wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi, 

 opracowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych (regulaminy, 

statuty), 

 opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów, 

  windykacja opłat zależnych od właścicieli lokali w postępowaniu 

sądowym i komorniczym, 

 pomoc i doradztwo. Itp. 

Obsługa administracyjna: 

 rzetelne wykonywanie uchwał właścicieli, 

 prowadzenie korespondencji z właścicielami, 

 prowadzenie i aktualizacja dokumentów lokalowych w tym spisu 

właścicieli oraz osób wspólnie zamieszkujących, 

 załatwianie wszelkich formalności związanych z rejestracją Wspólnoty 

w systemie REGON i nadaniem numeru NIP, 

 weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, 

 zapewnienie wszechstronnej informacji o działaniach zarządcy, 

 zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów, 

 dbanie o utrzymanie porządku i czystości w obrębie posesji, 

 przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty 

mieszkaniowej, 

 nadzór nad prowadzeniem bieżącej konserwacji obiektu, itp. 

Obsługa księgowo – bankowa: 

 otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń 

poprzez ten rachunek, 

 prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów, 
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 prowadzenie księgowości pozaksięgowej kosztów zarządu 

nieruchomością wspólną, 

 pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów 

eksploatacyjnych, funduszu remontowego i innych związanych z 

utrzymaniem nieruchomości, 

 pobieranie i windykacja należności, 

 przygotowywanie projektów planu gospodarczego, sporządzanie 

rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty, 

 ubezpieczenie budynku, 

 prowadzenie księgowości, itp. 

Obsługa techniczna: 

 prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki 

obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego, 

 zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów, 

 zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku oraz 

remontów, 

 kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków, 

 przygotowywanie planów remontowych, itp. 

 

Dla pozostałych nieruchomości: 

 obsługę rachunkową i finansową, 

 prowadzenie pełnej księgowości i indywidualnych rozliczeń, w tym: 

naliczanie kosztów eksploatacyjnych, regulowanie bieżących 

rachunków oraz zobowiązań itp., 

 opracowywanie planów rozwoju nieruchomości, ustalenie rocznych i 

wieloletnich planów gospodarowania nieruchomościami, w tym 

pozyskiwanie dodatkowych przychodów z nieruchomości, 

 sporządzanie szczegółowej sprawozdawczości rocznej, 

 obsługę administracyjną, 

 pełną obsługę techniczną, 

 stałą współpracę z właścicielami i użytkownikami nieruchomości, 

 pomoc i doradztwo, itp. 
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Za wymienione przykładowe warianty usług pobieramy wynagrodzenie 

zarządcy, którego wysokość oraz szczegółowy zakres usług określamy w 

umowie o zarządzanie lub administrowanie nieruchomościami. 

W przypadku dodatkowych wymagań i preferencji, istnieje uwarunkowana 

ceną możliwość rozszerzenia pakietu obowiązków zarządcy/administratora. 

 

Gwarantujemy pełną i profesjonalną obsługę, jednocześnie 

wyrażamy nadzieję, iż Nasza oferta spotka się z zainteresowaniem z 

Państwa strony. 

 

Serdecznie Zapraszamy 

Do współpracy !!! 

 


