
Niedziela, 27 maja, 2012 

Często zadawane pytania oraz ogólne zasady postępowania.
Disclaimer Statement; 
Jasinski Legacy Non Proft Residences seeks to maintain accurate information whenever possible but reserves the right to modify information, policies and 
figures as it deems necessary to accommodate the complex and dynamic nature of such a development project. Jasinski Legacy seeks to provide the best  
value for the community and residents while at the same time meeting fincancial and operating mandates shared by all stakeholders involved. 
The following represents answers to questions by Major Category typically asked by prospective tenants. As the project develops, answers will be refined 
and updated further. 

Zajmowanie mieszkań     oraz     Selekcja  

1.  W  jaki  sposób  będa  przydzielane  mieszkania?  Planujemy  przydzielać  mieszkania  w  tej  samej 
kolejności jakiej otrzymaliśmy zgłoszenia. Postępując wedle procedur administracyjnych koordynator 
wynajmu  wraz  z  Jasinski  Legacy  utrzymują  listę  kwalifikujących  się,  aktywnych  i  poważnych 
kandydatów do wynajmu, gotowych na podpisanie umowy i wpłacenie zaliczki wysokości pierwszego 
miesiąca czynszu. Umowy o wynajem są aktualnie finalizowane i powinniśmy być gotowi do przyjęcia 
depozytów w niedalekiej przyszłości. Osoby zamieszczone na głównej liście kandydatów będą miały 
pierwszeństwo w wyborze mieszkań i możliwość wpłacenia zaliczki. 

2.  Jaka będzie dokładna data oddania mieszkań?  Wstępna data,  która nie powinna ulec zmianie,  to
1 marca, 2013 roku. Jasinski Legacy oraz zespół projektancki pracują nad ostateczną datą, którą ogłoszą 
w momencie ustalenia.  Data ta będzie zależna od przebiegu budowy w przeciągu najbliższych kilku 
miesięcy.

3. Czy osoby aktualnie mieszkające w mieszkaniach z rządowym subsydium będą miały pierwszeństwo 
do waszych mieszkań objętych subsydium? Nie, chociaż postaramy się negocjować z Region of Peel w 
imieniu tych osób z naszej społeczności, które już są w mieszkaniach objętych subsydium w innej części 
regionu Peel.

4.  Kiedy  będzie  dostępny  lokal  demonstracyjny  i  gdzie  będzie  można  go  zobaczyc?  Celujemy  na 
lipiec/sierpień 2012. Lokal stanie albo na terenie budowy albo w Hali  Parafialnej na drugim piętrze 
parafii. 

5. W jakim terminie dostaniemy zawiadomienia o oddaniu mieszkań? Minimalnie byłyby to 3 miesiące 
(90 dni) przed ich oddaniem ale celujemy na znacznie szybsze ustalenie tej daty by móc powiadomić 
mieszkańców znacznie wcześniej. (patrz punkt #1 powyżej). 

6.  Kiedy poznamy dokładne wymiary poszczególnych pomieszczeń? (np.  kuchnii, łazienki)  Wymiary 
pomieszczeń będą dostępne u koordynatora wynajmu po 30 maja, 2012. Wymiary te wciąż mogą ulec 
minimalnym zmianom. 



Koszta wynajmu i ubezpieczenie

7.  Kiedy poznamy dokładne stawki na poszczególne mieszkania?  Proszę zwrócic się do koordynatora 
wynajmu o dokładne kwoty. 

8. Jakiego rzędu jest wymagany depozyt? Jest to kwota równa opłacie za pierwszy miesiąc czynszu. 

9. Jaki będzie minimalny okres umowy o wynajem? Minimalnie wymagamy 1 rok (1 Year Lease)

10.  Czy wybrani kandydaci będą mogli zobaczyć swoje mieszkania przed podpisaniem umowy?  Nie. 
Aktualnie  jesteśmy w stanie  pokazać przyszłym mieszkańcom próbki  materiałów wykończeniowych 
które  zostaną  użyte  w  ich  mieszkaniach.  Budynek  będzie  aktywnym miejscem budowy prawie  do 
momentu oddania budynku. Nie będzie można wcześniej zobaczyć poszczególnych mieszkań.

Będzie natomiast dostępne mieszkanie demonstracyjne w okolicach placu budowy lub wewnątrz hali 
parafialnej (Parish Hall) by dać przyszłym mieszkańcom wgląd do rozkładu, wymiarów i wykończenia 
poszczególnych  mieszkań. 

11.  Co  pokrywa  polisa  ubezpieczeniowa  budynku?  Ubezpieczenie  budynku  pokrywa  wszystkie 
pomieszczenia  wspólnego  użytku.  Ubezpieczenie  pozostałych  pomieszczeń  mechanicznych, 
elektrycznych  lub  nie  przeznaczonych  na  wynajem  będzie  odpowiedzialnością  Jasinsky  Legacy. 
Wszelkie  rzeczy  osobiste  należace  do  mieszkańców,  pojazdy  oraz  przedmioty  przechowywane  w 
pomieszczeniach składowych (lockers) są odpowiedzialnością swoich właścicieli.

12.  Jakie będą opłaty za dodatkowe pomieszczenie składowe?  Każde z mieszkań ma w sobie miejsce 
przeznaczone  na  szafę  lub  magazyn.  Dodatkowe  pomieszczenia  składowe  (Storage  Lockers) 
znajdujące się w okolicach parkingu będą dostępne za miesięczną opłatą $25.  Pomieszczenia te 
będą przyznawane mieszkańcom wedle kolejności zgłoszeń i w miarę ich dostępu. 

13. Jakie opłaty nie są wliczone w czynsz? Wszystko jest wliczone poza telewizją kablową, telefonem, 
internetem i prądem. Te usługi będą odpowiedzialnościa indywidualnych mieszkańców. Przypominamy 
iż ubezpieczenie na zawartość swoich mieszkań jest również odpowiedzialnością mieszkańców. 



Styl życia i parking

14. Jak działa parking?  Jakie są koszta?  Gdzie można parkować?  Przypisywanie i  wynajem miejsc 
parkingowych poszczególnym mieszkaniom będzie rozpatrywane w kolejności zgłoszeń wpisanych do 
naszego systemu.  Mieszkańcy ubiegający się o drugie miejsce parkingowe otrzymają je TYLKO jeśli 
będą dodatkowe miejsca dostępne. Parking dla gości jest tylko na parterze od strony Polonia Ave.

Opłaty miesięczne za wynajem miejsca parkingowego:
a. Podziemny parking ($50 od miejsca) 
b. Zewnętrzny parking ($35 od miejsca)

15.  Czy będzie możliwość podłączenia pralki dla tych którzy nie chcą używać wspólnej pralni? Nie – 
wyposażenie hydrauliczne i  mechaniczne potrzebne dla pralek nie będzie dostępne w mieszkaniach. 
Pralki  stanowią  dodatkowe  zagrożenie  zalania  gdyż  system  hydrauliczny  budynku  nie  jest 
przystosowany  do  ich  użytku.  Wspólne  pralnie  będą  się  znajdowały  na  piętrze  z  innymi 
pomieszczeniami komunalnymi.  Będą dobrze oświetlone,  z  dostępem powietrza  i  będą przyległe do 
zewnętrznych obiektów komunalnych. Dokonamy wszlekich starań by koszty prania były przystępne. 

16. Czy wolno mieć zwierzęta? Tak, lecz odradzamy osobom z dużymi psami.  Właściciel ponosi pełną 
odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę i będzie podlegał postępowaniom prawnym 
jeśli zwierze będzie utrudnieniem dla innych mieszkańców. 

17. Czy będzie centralna klimatyzacja? Tak – ogrzewanie i klimatyzacja są indywidualnie kontrolowane 
w każdym mieszkaniu.  Ogrzewanie  jest  wliczone w czynsz,  tymczasem klimatyzacja  jest  na  prąd  i 
koszta te ponoszą mieszkańcy w ramach swoich opłat za elektryczność.

18. Czy w kuchniach będą zmywarki? Chociaż nie przewidziano zmywarek w początkowym budżecie, 
rozważamy aktulanie wykonalność takiej instalacji. Chcemy prznajmniej zapewnić możliwość instalacji 
zmywarek  po  wprowadzeniu  się  mieszkańców  za  dodatkową  opłatą  lub  w  ramach  kapitalnej 
modernizacji  budynku przez  Jasinski  Legacy w przyszłości.  Instalacja  zmywarek  w czasie  budowy, 
przed oddaniem budynku, byłaby preferowanym rozwiązaniem dla Jasinski Legacy. 

19.  Jakie będzie wykończenie podłogi?  Podłoga będzie wykończona twardym materiałem, jednolicie 
przez całe mieszkanie, o teksturze drewna w neutralnych barwach. Podłoga w mieszkaniach nie będzie 
wykańczana dywanem . 


