
Blok 38 A – III kl.   

Zgodnie z § 2 pkt. 8 Regulaminu porządku domowego i współżycia mieszkańców 

zabronionym jest składowanie swoich sprzętów i przedmiotów w ogólnodostępnych 

przejściach, korytarzach piwnicznych i pionach ewakuacyjnych. 

 

Prosimy mieszkańców o zabranie wszystkich sprzętów i przedmiotów 

pozostawionych w suszarni i miejscach ogólnodostępnych korytarzy piwnicznych 

w terminie do 15 listopada 2017 roku 

Po upływie powyższego terminu wszystkie sprzęty i przedmioty pozostawione w 

miejscach ogólnodostępnych piwnic zostaną usunięte przez specjalistyczną firmę. 

 

 

 



Blok 49  

Zgodnie z § 2 pkt. 8 Regulaminu porządku domowego i współżycia mieszkańców 

zabronionym jest składowanie swoich sprzętów i przedmiotów w ogólnodostępnych 

przejściach, korytarzach piwnicznych i pionach ewakuacyjnych. 

 

Prosimy mieszkańców o zabranie wszystkich sprzętów i przedmiotów 

pozostawionych w miejscach ogólnodostępnych na klatce schodowej 

PIĘTRO VI 

w terminie do 15 listopada 2017 roku  

Po upływie powyższego terminu wszystkie sprzęty i przedmioty pozostawione  w 

miejscach ogólnodostępnych piwnic zostaną usunięte przez specjalistyczną firmę. 

 

 



 

Blok 111  

Zgodnie z § 2 pkt. 8 Regulaminu porządku domowego i współżycia mieszkańców 

zabronionym jest składowanie swoich sprzętów i przedmiotów w ogólnodostępnych 

przejściach, korytarzach piwnicznych i pionach ewakuacyjnych. 

 

Prosimy mieszkańców o zabranie wszystkich sprzętów i przedmiotów 

pozostawionych miejscach ogólnodostępnych korytarzy piwnicznych 

w terminie do 19 listopada 2017 roku 

Po upływie powyższego terminu wszystkie sprzęty i przedmioty pozostawione w 

miejscach ogólnodostępnych piwnic zostaną usunięte przez specjalistyczną firmę 

20 LISTOPADA 2017 ROKU 

 



 

Blok 103 

Zgodnie z § 2 pkt. 8 Regulaminu porządku domowego i współżycia mieszkańców 

zabronionym jest składowanie swoich sprzętów i przedmiotów w ogólnodostępnych 

przejściach, korytarzach piwnicznych i pionach ewakuacyjnych. 

 

Prosimy mieszkańców o zabranie wszystkich sprzętów i przedmiotów 

pozostawionych miejscach ogólnodostępnych korytarzy piwnicznych 

w terminie do 19 listopada 2017 roku 

Po upływie powyższego terminu wszystkie sprzęty i przedmioty pozostawione w 

miejscach ogólnodostępnych piwnic zostaną usunięte przez specjalistyczną firmę 

20 LISTOPADA 2017 ROKU 

 



 

Blok 112 

Zgodnie z § 2 pkt. 8 Regulaminu porządku domowego i współżycia mieszkańców 

zabronionym jest składowanie swoich sprzętów i przedmiotów w ogólnodostępnych 

przejściach, korytarzach piwnicznych i pionach ewakuacyjnych. 

 

Prosimy mieszkańców o zabranie wszystkich sprzętów i przedmiotów 

pozostawionych miejscach ogólnodostępnych korytarzy piwnicznych 

w terminie do 19 listopada 2017 roku 

Po upływie powyższego terminu wszystkie sprzęty i przedmioty pozostawione w 

miejscach ogólnodostępnych piwnic zostaną usunięte przez specjalistyczną firmę 

20 LISTOPADA 2017 ROKU 

 



 

Blok 50 

Zgodnie z § 2 pkt. 8 Regulaminu porządku domowego i współżycia mieszkańców 

zabronionym jest składowanie swoich sprzętów i przedmiotów w ogólnodostępnych 

przejściach, korytarzach piwnicznych i pionach ewakuacyjnych. 

 

Prosimy mieszkańców o zabranie wszystkich sprzętów i przedmiotów 

pozostawionych miejscach ogólnodostępnych korytarzy piwnicznych 

w terminie do 19 listopada 2017 roku 

Po upływie powyższego terminu wszystkie sprzęty i przedmioty pozostawione w 

miejscach ogólnodostępnych piwnic zostaną usunięte przez specjalistyczną firmę 

20 LISTOPADA 2017 ROKU 

 



 

Blok 60 

Zgodnie z § 2 pkt. 8 Regulaminu porządku domowego i współżycia mieszkańców 

zabronionym jest składowanie swoich sprzętów i przedmiotów w ogólnodostępnych 

przejściach, korytarzach piwnicznych i pionach ewakuacyjnych. 

 

Prosimy mieszkańców o zabranie wszystkich sprzętów i przedmiotów 

pozostawionych miejscach ogólnodostępnych korytarzy piwnicznych 

w terminie do 19 listopada 2017 roku 

Po upływie powyższego terminu wszystkie sprzęty i przedmioty pozostawione w 

miejscach ogólnodostępnych piwnic zostaną usunięte przez specjalistyczną firmę 

20 LISTOPADA 2017 ROKU 

 


