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 SZANOWNI PAŃSTWO, 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej LEWANDÓW PARK II wybrał spółkę Lux Dom na funkcję nowego 

administratora Państwa nieruchomości wspólnej, po wieloetapowym konkursie. Rozpoczynamy naszą współpracę 

z dniem 1 lutego 2020. Mówimy Państwu serdecznie - Dzień dobry. Mamy przekonanie, że efekty naszej 

intensywnej pracy poznacie Państwo już wkrótce. Naszym celem nadrzędnym jest spowodowanie, aby większość 

problemów nieruchomości, które poznaliśmy w procesie konkursowym – stało się historią. Potrzebujemy jednak 

czasu do przeprowadzenia gruntownego audytu i przeanalizowania z personelem Wspólnoty zakresu koniecznych 

zmian. Nie będziemy nadużywać Państwa cierpliwości, bowiem niezwłocznie chcemy wykazać się skutecznością, 

dokładnością i odpowiedzialnością działań. Wszystkie propozycje będziemy wypracowywać z Zarządem wspólnoty 

i za jego zgodą. Standardem spółki jest właściwa komunikacja z właścicielami, dlatego co miesiąc otrzymacie 

Państwo drogą mailową newsletter z najistotniejszymi informacjami dotyczącymi życia we Wspólnocie i jej okolicy.  

Do Państwa dyspozycji został dedykowany zespół administracyjny. Nasi pracownicy będą codziennie 

obecni na terenie nieruchomości. Spotkacie nas Państwo zarówno w biurze administracji, ale także podczas prac 

kontrolnych w częściach wspólnych. Prosimy też zwracać się do nas telefonicznie i mailowo, oczywiście dostępny 

jest również ogólny adres mailowy spółki. Będziemy zobowiązani za przekazywanie wszelkich sugestii i propozycji 

nowych rozwiązań. Liczymy na owocną  i  ścisłą współpracę, dzięki której wspólnie pokonamy wszystkie 

przeciwności i osiągniemy pełen sukces. A nasz sukces - to Państwa spokojne i komfortowe życie na osiedlu 

LEWANDÓW PARK II.  

W ciągu najbliższych miesięcy dokonamy weryfikacji jakości usług świadczonych dotychczas na rzecz 

Państwa nieruchomości w celu zapewnienia odpowiedniego standardu. Zostanie przygotowany dla Zarządu raport 

„0”, który będzie obejmował analizę podpisanych umów z podwykonawcami, dostawcami energii elektrycznej, 

gazu, analizę księgową jak również sprawy techniczne, które będą obejmowały analizę dokumentacji technicznej, 

wykonanych przeglądów obowiązkowych zgodnie z Prawem Budowalnym, usuwanie zaleceń z przeglądów oraz 

najważniejsze dla Państwa określenie potrzeb remontowych części wspólnych.  

Dla Państwa wygody, na obiekcie będzie zmiana siedziby biura administracji. W późniejszym czasie, 

przekażemy Państwu informację w jakim lokalu będzie można bezpośrednio załatwić sprawy z zespołem 

administrującym nieruchomością. Z wszystkimi pytaniami prosimy zwracać się do zespołu administrującego 

nieruchomością. Jesteśmy po to, by Państwu pomagać.  

Dla poprawy komunikacji, w najbliższym czasie zostanie uruchomiona strona internetowa Państwa 

Wspólnoty, na której będą zamieszczane najważniejsze informację, ogłoszenia i dokumenty Wspólnoty, aby każdy 

z Właścicieli mógł bez problemów zapoznać się z dokumentami Wspólnoty.  

Numer rachunku bankowego, na który wpłacacie Państwo miesięczne zaliczki do wspólnoty  - pozostaje 

bez zmian. 

Z wyrazami szacunku 

Dominik Olechowski 


