
..

',"spólnota Mieszkaniowa
f} -f.
~\ > ~

Apartamęn't~Lmł Polanie
Gdynia, dnia 21.01.2013

------------------------
URZĄD M IAST A GDYNI

wPłynę/o: 2013·01·21, zar.. 6
numer: 9277 / 2013

1/1111I1111111111I111111111/ III
1597406

Rada Dzielnicy

Gdynia Mały Kack

W imieniu wszystkich mieszkańców wspólnot mieszkaniowych osiedli "Apartamenty na Polanie"

oraz .Altoria", serdecznie zapraszamy na spotkanie w sprawie stanu technicznego oraz perspektyw budowy

ul. Strzelców. Spotkanie odbędzie się w dniu 13 lutego 2013r. o godz. 18 w sali nr 111 Wyższej Szkoły

Administracji i Biznesu w Gdyni przy ul. Kieleckiej 7.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu na adres zarzad@anp1.pl

Jednocześnie informujemy, że po otrzymaniu potwierdzeń uczestnictwa prześlemy szczegółowy program

spotkania.
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Zarządca nieruchomości 1

Apartamenty AltoriaFP
Do wiadomości:
Prezydent Miasta Gdyni
Radni Miasta Gdyni
Radni Dzielnicy Gdynia Mały Kack
Dyrektor ZDiZ
Pezes EKOLAN SA
Prezes Grupy Inwestycyjnej HOSSA SA
Mieszkańcy osiedla "Apartamenty na Polanie"
Mieszkańcy osiedla "Altoria"

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Apartament) na Polanie I, ul, Strzelców 38.40.42, 81-586 Gdynia
Adres do korespondencji: ul. Niska lA/U, 81-646 Gdynia e-mail: z.1rzad@anp1.pl



'Vspólnota '!~eSZkaflłO'Wa

Apał'tamenty na Polanie

Szanowni Państwo.

W odpowiedzi na liczne prośby naszych mieszkańców, zdecydowaliśmy SIę na

zorganizowanie spotkania w sprawie obecnego stanu technicznego oraz perspektyw budowy ul.

Strzelców. Wśród zaproszonych gości są: Prezydent Miasta Gdyni, radni Rady Miasta Gdyni, radni

Rady Dzielnicy Mały Kack, Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni oraz przedstawiciele

inwestorów Ekolan S.A. oraz Grupa Inwestycyjna Hossa S.A.

W trakcie spotkania chcielibyśmy poznać stanowiska wszystkich stron w sprawie

przedmiotowej drogi. W ostatnim czasie pojawiło się szereg sprzecznych informacji oraz deklaracji

w tej sprawie. Zarówno po stronie miejskiej, jak i deweloperów, padają zapewnienia o

podejmowanych działaniach, spotkaniach i różnych propozycjach. Tymczasem mieszkańcy nadal

nie widzą efektów tych działań.

Dzisiaj przy ulicy Strzelców znajdują się dwa duże osiedla. W sumie to ponad 500

mieszkań. W najbliższym czasie oddawane będą kolejne inwestycje. Tymczasem katastrofalny stan

nawierzchni ibrak chodnika dla pieszych uniemożliwia swobodne i bezpieczne korzystanie z drogi

do naszych osiedli. Brak odpowiedniej drogi to również brak możliwości uruchomienia

komunikacji miejskiej. To również wysokie koszty naprawy uszkodzonych samochodów.

Wierzymy, że zorganizowane spotkanie będzie okazją do przedstawienia faktów oraz

merytorycznej rozmowy. Pozwoli również na określenie planu dalszych działań zmierzających do

wybudowania drogi prowadzącej do naszych domów.

Z poważaniem.

Zarząd WM ANPl

Zarząd WM ANP2

Zarząd WM ANP3

Zarząd WM ANP4

Patronat sp. Z 0.0. Zarządca nieruchomości Apartamenty Altoria
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Adres do korespondencji: ul. Niska lA/B, 81-646 Gdynia e-mail: zarzad@anpLpl
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Apartamenty na Pelanie
Gdynia, dnia 21.01.2013

Sz.P.

Stanisław Borski

Radny Miasta Gdyni

W imieniu wszystkich mieszkańców wspólnot mieszkaniowych osiedli "Apartamenty na Polanie"

oraz "Altoria", serdecznie zapraszamy na spotkanie w sprawie stanu teclmicznego oraz perspektyw budowy

ul. Strzelców. Spotkanie odbędzie się w dniu 13 lutego 20 Br. o godz. 18 w sali nr 111 Wyższej Szkoły

Administracji i Biznesu w Gdyni przy ul. Kieleckiej 7.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu na adres zarzad@anpl.pI

Jednocześnie informujemy, że po otrzymaniu potwierdzeń uczestnictwa prześlemy szczegółowy program

spotkania.
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Apartamenty Altoria

Do wiadomości:
Prezydent Miasta Gdyni
Radni Miasta Gdyni
Radni Dzielnicy Gdynia Mały Kack
Dyrektor ZDiZ
Pezes EKOLAN SA
Prezes Grupy Inwestycyjnej HOSSA SA
Mieszkańcy osiedla "Apartamenty na Polanie"
Mieszkańcy osiedla "Altoria"
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Adres do korespondencji: ul. Niska JA/U, 81-646 Gdynia e-mail; zarzad@anpLp!
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Apartmnenty na Polanie
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Szanowni Państwo.

W odpowiedzi na liczne prośby naszych mieszkańców, zdecydowaliśmy S1ę na

zorganizowanie spotkania w sprawie obecnego stanu technicznego oraz perspektyw budowy ul.

Strzelców. Wśród zaproszonych gości są: Prezydent Miasta Gdyni, radni Rady Miasta Gdyni, radni

Rady Dzielnicy Mały Kack, Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni oraz przedstawiciele

inwestorów EkoJan S.A. oraz Grupa Inwestycyjna Hossa S.A.

W trakcie spotkania chcielibyśmy poznać stanowiska wszystkich stron w sprawie

przedmiotowej drogi. W ostatnim czasie pojawiło się szereg sprzecznych informacji oraz deklaracji

w tej sprawie. Zarówno po stronie miejskiej, jak i deweloperów, padają zapewnienia o

podejmowanych działaniach, spotkaniach i różnych propozycjach. Tymczasem mieszkańcy nadal

nie widzą efektów tych działań.

Dzisiaj przy ulicy Strzelców znajdują się dwa duże osiedla. W sumie to ponad 500

mieszkań. W najbliższym czasie oddawane będą kolejne inwestycje. Tymczasem katastrofalny stan

nawierzchni i brak chodnika dla pieszych uniemożliwia swobodne i bezpieczne korzystanie z drogi

do naszych osiedli. Brak odpowiedniej drogi to również brak możliwości uruchomienia

komunikacji miejskiej. To również wysokie koszty naprawy uszkodzonych samochodów.

Wierzymy, że zorganizowane spotkanie będzie okazją do przedstawienia faktów oraz

merytorycznej rozmowy. Pozwoli również na określenie planu dalszych działań zmierzających do

wybudowania drogi prowadzącej do naszych domów.

Z poważaniem.

Zarząd WM ANPl

Zarząd WM ANP2

Zarząd WM ANP3

Zarząd WM ANP4

Patronat sp. z 0.0. Zarządca nieruchomości Apartamenty Altoria
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Apartamenty na Pohmie

Gdynia, dnia 21.01.2013

Sz.P.

Danuta Reszczyńska

Radna Miasta Gdyni

W imieniu wszystkich mieszkańców wspólnot mieszkaniowych osiedli "Apartamenty na Polanie"

oraz .Altoria", serdecznie zapraszamy na spotkanie w sprawie stanu technicznego oraz perspektyw budowy

ul. Strzelców. Spotkanie odbędzie się w dniu 13 lutego 2013r. o godz. 18 w sali nr 111 Wyższej Szkoły

Administracji i Biznesu w Gdyni przy ul. Kieleckiej 7.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu na adres zarzad@anpl.pl

Jednocześnie informujemy, że po otrzymaniu potwierdzeń uczestnictwa prześlemy szczegółowy program

spotkania.
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Do wiadomości:
Prezydent Miasta Gdyni
Radni Miasta Gdyni
Radni Dzielnicy Gdynia Mały Kack
Dyrektor ZDiZ
Pezes EKOLAN S,A,
Prezes Grupy Inwestycyjnej HOSSA SA
Mieszkańcy osiedla "Apartamenty na Polanie"
Mieszkańcy osiedla "Altoria"

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Apartamenty na Polanie t, ul. Strzelców 38AO,.:ł2, 81-586 Gdynia
Adres do korespondencji: ul. Niska lA/B, 81-646 Gdynia e-maił: zarzad@anpLpl
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Apartamenty na Polanie

Szanowni Państwo.

W odpowiedzi na liczne prośby naszych mieszkańców, zdecydowaliśmy się na

zorganizowanie spotkania w sprawie obecnego stanu technicznego oraz perspektyw budowy ul.

Strzelców. Wśród zaproszonych gości są: Prezydent Miasta Gdyni, radni Rady Miasta Gdyni, radni

Rady Dzielnicy Mały Kack, Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni oraz przedstawiciele

inwestorów Ekolan S.A. oraz Grupa Inwestycyjna Hossa S.A

W trakcie spotkania chcielibyśmy poznać stanowiska wszystkich stron w sprawie

przedmiotowej drogi, W ostatnim czasie pojawiło się szereg sprzecznych informacji oraz deklaracji

w tej sprawie. Zarówno po stronie miejskiej, jak i deweloperów, padają zapewnienia o

podejmowanych działaniach, spotkaniach i różnych propozycjach. Tymczasem mieszkańcy nadal

nie widzą efektów tych działań.

Dzisiaj przy ulicy Strzelców znajdują się dwa duże osiedla. W sumie to ponad 500

mieszkań. W najbliższym czasie oddawane będą kolejne inwestycje. Tymczasem katastrofalny stan

nawierzchni i brak chodnika dla pieszych uniemożliwia swobodne i bezpieczne korzystanie z drogi

do naszych osiedli. Brak odpowiedniej drogi to również brak możliwości uruchomienia

komunikacji miejskiej. To również wysokie koszty naprawy uszkodzonych samochodów,

Wierzymy, że zorganizowane spotkanie będzie okazją do przedstawienia faktów oraz

merytorycznej rozmowy. Pozwoli również na określenie planu dalszych działań zmierzających do

wybudowania drogi prowadzącej do naszych domów.

Z poważaniem.

Zarząd WM ANP l

Zarząd WM ANP2

Zarząd WM ANP3

Zarząd WM ANP4

Patronat sp. z 0.0. Zarządca nieruchomości Apartamenty Altoria
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AI?arhunenty na Polanie
Gdynia, dnia 2l.01.2013

Sz.P.

Bartosz Bartoszewicz

Radny Miasta Gdyni

W imieniu wszystkich mieszkańców wspólnot mieszkaniowych osiedli "Apartamenty na Polanie"

oraz .Altoria", serdecznie zapraszamy na spotkanie w sprawie stanu technicznego oraz perspektyw budowy

ul. Strzelców. Spotkanie odbędzie się w dniu 13 lutego 2013r. o godz. 18 w sali nr 111 Wyższej Szkoły

Administracji iBiznesu w Gdyni przy ul. Kieleckiej 7.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu na adres zarzad@anp1.pl

Jednocześnie informujemy, że po otrzymaniu potwierdzeń uczestnictwa prześlemy szczegółowy program

spotkania.
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Do wiadomości:
Prezydent Miasta Gdyni
Radni Miasta Gdyni
Radni Dzielnicy Gdynia Mały Kack
Dyrektor ZDiZ
Pezes EKOLAN SA
Prezes Grupy Inwestycyjnej HOSSASA
Mieszkańcy osiedla "Apartamenty na Polanie"
Mieszkańcy osiedla "Altoria"

Zarząd Wspólnoty Mieszkaulowej Apartamenty na Polanie l, ul. Strzelców 38, ..1-0,42, 81-586 Gdynia
Adres do korespondencji: ul. Niska 1AlU, 8i-646 Gdynia e-mail: zarzad@anpLpl
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Apartamerlty na Polanie

Szanowni Państwo.

W odpowiedzi na liczne prośby naszych mieszkańców, zdecydowaliśmy SIę na

zorganizowanie spotkania w sprawie obecnego stanu technicznego oraz perspektyw budowy ul.

Strzelców. Wśród zaproszonych gości są: Prezydent Miasta Gdyni, radni Rady Miasta Gdyni, radni

Rady Dzielnicy Mały Kack, Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni oraz przedstawiciele

inwestorów Ekolan S.A. oraz Grupa inwestycyjna Hossa S.A.

W trakcie spotkania chcielibyśmy poznać stanowiska wszystkich stron w sprawie

przedmiotowej drogi. W ostatnim czasie pojawiło się szereg sprzecznych informacji oraz deklaracji

w tej sprawie. Zarówno po stronie miejskiej, jak i deweloperów, padają zapewnienia o

podejmowanych działaniach, spotkaniach i różnych propozycjach. Tymczasem mieszkańcy nadal

nie widzą efektów tych działań.

Dzisiaj przy ulicy Strzelców znajdują się dwa duże osiedla. W sumie to ponad 500

mieszkań. W najbliższym czasie oddawane będą kolejne inwestycje. Tymczasem katastrofalny stan

nawierzchni i brak chodnika dla pieszych uniemożliwia swobodne i bezpieczne korzystanie z drogi

do naszych osiedli. Brak odpowiedniej drogi to również brak możliwości uruchomienia

komunikacji miejskiej. To również wysokie koszty naprawy uszkodzonych samochodów.

Wierzymy, że zorganizowane spotkanie będzie okazją do przedstawienia faktów oraz

merytorycznej rozmowy. Pozwoli również na określenie planu dalszych działań zmierzających do

wybudowania drogi prowadzącej do naszych domów.

Z poważaniem.

Zarząd WM ANPl

Zarząd WM ANP2

Zarząd WM ANP3

Zarząd WM ANP4

Patronat sp. z 0.0. Zarządca nieruchomości Apartamenty Altoria
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Apartament}~na Polanie
Gdynia, dnia 21.01.2013

Sz.P.

Beata Szadziul

Radna Miasta Gdyni

W imieniu wszystkich mieszkańców wspólnot mieszkaniowych osiedli "Apartamenty na Polanie"

oraz .Altoria", serdecznie zapraszamy na spotkanie w sprawie stanu technicznego oraz perspektyw budowy

ul. Strzelców. Spotkanie odbędzie się w dniu 13 lutego 2013r. o godz. 18 w sali nr 111 Wyższej Szkoły

Administracji i Biznesu w Gdyni przy ul. Kieleckiej 7.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu na adres zarzad@anpl.pl

Jednocześnie informujemy, że po otrzymaniu potwierdzeń uczestnictwa prześlemy szczegółowy program

spotkania.
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Apartamenty AltoriaFP.
Do wiadomości:
Prezydent Miasta Gdyni
Radni Miasta Gdyni
Radni Dzielnicy Gdynia Mały Kack
Dyrektor ZDiZ
Pezes EKOLAN S,A
Prezes Grupy Inwestycyjnej HOSSA S_A
Mieszkańcy osiedla "Apartamenty na Polanie"
Mieszkańcy osiedla "Altoria"
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Apartamenty na Polanie

Szanowni Państwo.

W odpowiedzi na liczne prośby naszych mieszkańców, zdecydowaliśmy się na

zorganizowanie spotkania w sprawie obecnego stanu technicznego oraz perspektyw budowy ul.

Strzelców. Wśród zaproszonych gości są: Prezydent Miasta Gdyni, radni Rady Miasta Gdyni, radni

Rady Dzielnicy Mały Kack, Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni oraz" przedstawiciele

inwestorów Ekolan S.A. oraz Grupa Inwestycyjna Hossa S.A.

W trakcie spotkania chcielibyśmy poznać stanowiska wszystkich stron w sprawie

przedmiotowej drogi. W ostatnim czasie pojawiło się szereg sprzecznych informacji oraz deklaracji

w tej sprawie. Zarówno po stronie miejskiej, jak i deweloperów, padają zapewnienia o

podejmowanych działaniach, spotkaniach i różnych propozycjach. Tymczasem mieszkańcy nadal

nie widzą efektów tych działań,

Dzisiaj przy ulicy Strzelców znajdują się dwa duże osiedla. W sumie to ponad 500

mieszkań. W najbliższym czasie oddawane będą kolejne inwestycje. Tymczasem katastrofalny stan

nawierzchni i brak chodnika dla pieszych uniemożliwia swobodne i bezpieczne korzystanie z drogi

do naszych osiedli. Brak odpowiedniej drogi to również brak możliwości uruchomienia

komunikacji miejskiej. To również wysokie koszty naprawy uszkodzonych samochodów.

Wierzymy, że zorganizowane spotkanie będzie okazją do przedstawienia faktów oraz

merytorycznej rozmowy. Pozwoli również na określenie planu dalszych działań zmierzających do

wybudowania drogi prowadzącej do naszych domów.

Z poważaniem.

Zarząd WM ANPl

Zarząd WM ANP2

Zarząd WM ANP3

Zarząd WM ANP4

Patronat sp. z 0.0. Zarządca nieruchomości Apartamenty Altoria
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Ap3rtamenty na Polanie
Gdynia, dnia 21.01.2013

Sz.P.

Ireneusz Bekisz

Radny Miasta Gdyni

W imieniu wszystkich mieszkańców wspólnot mieszkaniowych osiedli "Apartamenty na Polanie"

oraz .Altoria", serdecznie zapraszamy na spotkanie w sprawie stanu technicznego oraz perspektyw budowy

ul. Strzelców. Spotkanie odbędzie się w dniu 13 lutego 2013r. o godz. 18 w sali nr 111 Wyższej Szkoły

Administracji i Biznesu w Gdyni przy ul. Kieleckiej 7.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu na adres zarzad@anpl.pl

Jednocześnie informujemy, że po otrzymaniu potwierdzeń uczestnictwa prześlemy szczegółowy program

spotkania .
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Do wiadomości:
Prezydent Miasta Gdyni
Radni Miasta Gdyni
Radni Dzielnicy Gdynia Mały Kack
Dyrektor ZOiZ
Pezes EKOLAN SA
Prezes Grupy Inwestycyjnej HOSSA SA
Mieszkańcy osiedla "Apartamenty na Polanie"
Mieszkańcy osiedla "Altoria"
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na Polanie

Szanowni Państwo.

W odpowiedzi na liczne prośby naszych mieszkańców, zdecydowaliśmy SIę na

zorganizowanie spotkania w sprawie obecnego stanu technicznego oraz perspektyw budowy ul.

Strzelców. Wśród zaproszonych gości są: Prezydent Miasta Gdyni, radni Rady Miasta Gdyni, radni

Rady Dzielnicy Mały Kack, Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni oraz przedstawiciele

inwestorów Ekolan S.A. oraz Grupa Inwestycyjna Hossa S.A.

W trakcie spotkania chcielibyśmy poznać stanowiska wszystkich stron w sprawie

przedmiotowej drogi. W ostatnim czasie pojawiło się szereg sprzecznych informacji oraz deklaracji

w tej sprawie. Zarówno po stronie miejskiej, jak i deweloperów, padają zapewnienia o

podejmowanych działaniach, spotkaniach i różnych propozycjach. TYmczasem mieszkańcy nadal

nie widzą efektów tych działań.

Dzisiaj przy ulicy Strzelców znajdują się dwa duże osiedla. W sumie to ponad 500

mieszkań. W najbliższym czasie oddawane będą kolejne inwestycje. Tymczasem katastrofalny stan

nawierzchni i brak chodnika dla pieszych uniemożliwia swobodne i bezpieczne korzystanie z drogi

do naszych osiedli. Brak odpowiedniej drogi to również brak możliwości uruchomienia

komunikacji miejskiej. To również wysokie koszty naprawy uszkodzonych samochodów.

Wierzymy, że zorganizowane spotkanie będzie okazją do przedstawienia faktów oraz

merytorycznej rozmowy. Pozwoli również na określenie planu dalszych działań zmierzających do

wybudowania drogi prowadzącej do naszych domów.

Z poważaniem.

Zarząd WM ANP l

Zarząd WM ANP2

Zarząd WM ANP3

Zarząd WM ANP4

Patronat sp. z 0.0. Zarządca nieruchomości Apartamenty Altoria
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Apartamenty na Polanie
Gdynia, dnia 21.01.2013

Sz.P.

Zygmunt Zmuda- Trzebiatowski

Radny Miasta Gdyni

W imieniu wszystkich mieszkańców wspólnot mieszkaniowych osiedli "Apmiamenty na Polanie"

oraz "Altoria", serdecznie zapraszamy na spotkanie w sprawie stanu technicznego oraz perspektyw budowy

ul. Strzelców. Spotkanie odbędzie się w dniu 13 lutego 2013r. o godz. 18 w sali nr 111 Wyższej Szkoły

Administracji i Biznesu w Gdyni przy ul. Kieleckiej 7.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu na adres zarzad@anpl.pl

Jednocześnie informujemy, że po otrzymaniu potwierdzeń uczestnictwa prześlemy szczegółowy program

spotkania.
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Do wiadomości:
Prezydent Miasta Gdyni
Radni Miasta Gdyni
Radni Dzielnicy Gdynia Mały Kack
Dyrektor ZDiZ
Pezes EKOLAN SoA.
Prezes Grupy Inwestycyjnej HOSSA SA
Mieszkańcy osiedla "Apartamenty na Polanie"
Mieszkańcy osiedla "Altoria"

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Apartamenty na Polanie I, ul. Strzelców 38,40,42, 81-586 Gdynia
Adres do korespondencji: ul. Niska iAi13, 81-646 Gdynia e-mail: zafzad@anpLpi
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Apartamenty" na Polanie

Szanowni Państwo.

W odpowiedzi na liczne prośby naszych mieszkańców, zdecydowaliśmy SIę na

zorganizowanie spotkania w sprawie obecnego stanu technicznego oraz perspektyw budowy ul.

Strzelców. Wśród zaproszonych gości są: Prezydent Miasta Gdyni, radni Rady Miasta Gdyni, radni

Rady Dzielnicy Mały Kack, Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni oraz przedstawiciele

inwestorów Ekolan S.A. oraz Grupa Inwestycyjna Hossa S.A.

W trakcie spotkania chcielibyśmy poznać stanowiska wszystkich stron w sprawie

przedmiotowej drogi. W ostatnim czasie pojawiło się szereg sprzecznych informacji oraz deklaracji

w tej sprawie. Zarówno po stronie miejskiej, jak i deweloperów, padają zapewnienia o

podejmowanych działaniach, spotkaniach i różnych propozycjach. Tymczasem mieszkańcy nadal

nie widzą efektów tych działań.

Dzisiaj przy ulicy Strzelców znajdują się dwa duże osiedla. W sumie to ponad 500

mieszkań. W najbliższym czasie oddawane będą kolejne inwestycje. Tymczasem katastrofalny stan

nawierzchni i brak chodnika dla pieszych uniemożliwia swobodne i bezpieczne korzystanie z drogi

do naszych osiedli. Brak odpowiedniej drogi to również brak możliwości uruchomienia

komunikacji miejskiej. To również wysokie koszty naprawy uszkodzonych samochodów.

Wierzymy, że zorganizowane spotkanie będzie okazją do przedstawienia faktów oraz

merytorycznej rozmowy. Pozwoli również na określenie planu dalszych działań zmierzających do

wybudowania drogi prowadzącej do naszych domów.

Z poważaniem.

Zarząd WM ANP l

Zarząd WM ANP2

Zarząd WM ANP3

Zarząd WM ANP4

Patronat sp. z 0.0. Zarządca nieruchomości Apartamenty Altoria
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