
Powielanie i rozpowszechnianie bez zgody Zarządu WMO „Gołąbki I” - ZABRONIONE !!!!

REGULAMIN 
korzystania z internetowej sieci osiedlowej

WMO „Gołąbki  I”  przy ulicy Orłów  Piastowskich  84 w Warszawie

I. Postanowienia ogólne:

1. Regulamin określa zasady organizacji, korzystania i finansowania Osiedlowej Sieci Interne
towej na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Gołąbki I.

2. Przestrzeganie Regulaminu obowiązuje w równym stopniu wszystkich właścicieli lokali, jak
i najemców oraz osoby mieszkające i czasowo przebywające na terenie Wspólnoty Mieszka
niowej Osiedla Gołąbki I .

3. Właściciel lokalu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie Regulaminu na terenie Osiedla
przez osoby korzystające z jego lokalu i zobowiązany jest do zapoznania ich z treścią Regu-
laminu.

4. Internetowa sieć osiedlowa będąca własnością Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Gołąbki I
składa się z okablowania światłowodowego,  łączącego wszystkie  budynki osiedla,  szafek
dystrybucyjnych z urządzeniami sieciowymi (jedna na każdą klatkę budynku - lokalizacja na
poziomie  garażu),  oraz  okablowania  miedzianego  UTP  w budynkach,  łączącego  lokale
z szafkami. 

II. Dostęp do Osiedlowej Sieci Internetowej

1. Z dostępu do internetowej sieci osiedlowej mają prawo korzystać Właściciele lokali (osoby
upoważnione przez Właścicieli) pod warunkiem partycypacji w kosztach dzierżawy i  kon-
serwacji łącza oraz pokrycia kosztów podłączenia lokalu do internetowej sieci osiedlowej.

2. Przed podłączeniem lokalu do internetowej sieci osiedlowej Właściciel lokalu zobowiązany
jest wypełnić w ustalonej formie przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla „Gołąbki
I” „Deklarację przystąpienia do internetowej sieci osiedlowej”.

3. Podłączeń/odłączeń lokali do internetowej sieci osiedlowej może dokonać jedynie upo-
ważniony przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla „Gołąbki I” Administrator
(konserwator) sieci.

4. Dostęp  do  internetowej  sieci  osiedlowej  jest  zapewniony  łączem  dzierżawionym  przez
Wspólnotę od dostarczyciela sygnału.

Na dzień 01.03.2006r. jest to łącze asymetryczne o parametrach 4 Mbit/s w kierunku z Inter-
netu do sieci osiedlowej i 0,5 Mbit/s w kierunku od sieci osiedlowej do internetu.

5. Osoby korzystające z internetowej sieci osiedlowej, w celu ułatwienia komunikacji z admini
stratorem sieci, podadzą swój email.

6. Osiedlowa sieć internetowa działa na zasadzie dynamicznego podziału łącza. 

Przykład:

Jeżeli w danym momencie korzysta z sieci internetowej np. 4 komputery, to każdy z nich ma zarezer-
wowane po 1 Mbit/s pasma przychodzącego. Jeśli piąty komputer podejmie próbę skorzystania z
dostępu do internetu, urządzenie dostępowe ograniczy w tym momencie pasmo pozostałym kompu-
terom, tak aby wszystkie 5 miały po równo, czyli po 0,8 Mbit/s. Jeśli po jakimś czasie któryś z kom-
puterów przestanie korzystać z dostępu do internetu, to pozostałe po nim pasmo urządzenie przy-
dzieli po równo pozostałym komputerom. 

III. Bezpieczeństwo i przydział numerów IP
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Załącznik nr 1: do uchwały nr 3/2006
Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Gołąbki I
z siedzibą w Warszawie przy ul. Orłów
Piastowskich 84, z dnia 17 marca 2006 r. 
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1. Dostępu  do  sieci  osiedlowej  od  strony  Internetu  chroni  oprogramowanie  typu  firewall.

Jednakże,  z  uwagi  na  charakter  sieci  osiedlowej,  zaleca  się  stosowanie  własnych
zabezpieczeń i programów antywirusowych. 

2. Każdy lokal z dostępem do internetu ma automatycznie przypisany jeden numer IP w postaci
172.31.X.Y, gdzie symbol X to numeracja budynku:

 “32” - budynek A (Orłów Piastowskich 82)

 “64” - budynek B (Królów Polskich 1)

 “96” - budynek C (Królów Polskich 3)

 “128” - budynek D (Orłów Piastowskich 84)

 “160” - budynek E (Warszawska 58B)

Symbol Y oznacza numer lokalu.

3. Pozostałe ustawienia sieci:

Maska: 255.255.0.0

Brama domyślna: 172.31.1.1

Serwery DNS:  62.179.1.62

62.179.1.63

4. Konfiguracja dla systemu Windows XP:

a. Kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonie  Moje otoczenie sieciowe, która powinna
być na pulpicie. W menu wybrać opcję Właściwości.

b. Otworzy  się  okno,  na  którym  będzie  lista  urządzeń  sieciowych  komputera
(rzeczywistych  lub  wirtualnych).  Prawym  klawiszem  myszy  należy  kliknąć  na  linii
oznaczającej nasze  połączenie lokalne  w sekcji  Sieć LAN lub szybki internet.  Z menu
wybrać opcję Właściwości.

c. W okienku z listą przewijaną należy zaznaczyć opcję  Protokół  internetowy (TCP/IP)
i kliknąć w klawisz Właściwości.

d. Pojawi się okienko jak poniżej:

e. Należy wpisać dane takie  jak na pokazanym powyżej  obrazku zmieniając  tylko
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Adres IP, który musi odpowiadać regule podanej wcześniej !!

5. Adresy  IP  poprawne  pod  względem  logicznym,  ale  nie  zgłoszone  do  Administratora
(konserwatora)  internetowej  sieci  osiedlowej  nie  mają  możliwości  połączenia  się
z Internetem. 

6. Dla jednego mieszkania przysługuje jedna skrzynka pocztowa w postaci XY, gdzie X jest 
numerem budynku (A,B,C,D,E) a Y numerem mieszkania. Do tej skrzynki przysługują trzy
aliasy   według   życzenia   użytkownika   lokatorów   (alias   to   adres   pocztowy   przypisany   do
skrzynki, czyli np. alias jan.kowalski@g1.pl ląduje w skrzynce B52)

7. Zasady korzystania z sieci osiedlowej, reguły konfiguracji komputerów oraz inne informacje
dotyczące   sieci   można   znaleźć   pod   adresem  http://172.31.1.1/forum/  i   korzystający
z internetowej sieci osiedlowej  powinni się stosować  do zaleceń  umieszczanych na forum
“Informacje dotyczące sieci”.

IV. Koszty korzystania z sieci

1. Koszt podłączenia lokalu do internetowej sieci osiedlowej ustalany jest indywidualnie na
podstawie faktycznych kosztów podłączenia obejmujących materiały (kable, gniazdka, ko-
rytka naścienne - jeśli ich użycie będzie niezbędne) oraz wykonanie podłączenia (roboci-
zna). 

2. Koszty podłączeń poszczególnych lokali do internetowej sieci osiedlowej mogą być różne
w zależności od napotkanych trudności podczas instalacji  (jednym z głównych powodów
może być np. niedrożność peszli w ścianach).

3. Opłaty w wysokości określonej przez Zarząd Wspólnoty należy wpłacać do 10 dnia każde-
go miesiąca „z góry” na wydzielone konto bankowe internetowej sieci osiedlowej. Opłaty
pokryją koszty sygnału dostarczanego do internetowej sieci osiedlowej oraz jej konserwacji.

4. Zarząd Wspólnoty jest upoważniony do podjęcia decyzji o odłączeniu lokalu od osiedlowej
sieci internetowej (pozbawieniu możliwości korzystania z łącza internetowego) w przypad-
ku braku terminowej wpłaty.

5. Ponowne podłączenie  lokalu  do osiedlowej  sieci  internetowej  (umożliwienie  korzystania
z łącza internetowego) – po uregulowaniu zaległych opłat – będzie uwarunkowane dodatko-
wą opłatą na wydzielone konto bankowe internetowej  sieci osiedlowej  w wysokości  50
PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych).

V.   Savoir vivre   w sieci

1. Nie  podłączaj  się  do  zasobów  udostępnionych  (być  może  nieumyślnie)  na  komputerze
sąsiada bez jego pozwolenia.

2. Nie podrzucaj umyślnie sąsiadom wirusów.

3. Nie podejmuj prób włamania się na komputer sąsiada. 

4. Jeśli  korzystasz  z  oprogramowania  P2P (eMule,  Kazaa),  skonfiguruj  maksymalną  liczbę
połączeń na nie więcej jak 50 (większe ilości równoległych połączeń niewiele przyspieszają
ściąganie plików a dość mocno obciążają sprzęt zapewniający nam dostęp do Internetu).

VI. Plany rozwoju sieci
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W przypadku wzrostu liczby użytkowników, jeśli okaże się, że pasmo łącza internetowego jest
niewystarczające  i  pojawią  się  możliwości  techniczne  realizacji,  będziemy  starać  się  o  jego
powiększenie.

VII. Postanowienia końcowe

1. Nadzór  nad  organizacyjno-finansowym  rozliczaniem  funkcjonowania  internetowej  sieci
osiedlowej sprawuje Zarząd Wspólnoty.

2. Zabrania się dokonywania przeróbek oraz ingerencji w urządzenia i okablowanie osiedlowej
sieci internetowej.

3. W przypadku stwierdzenia bezprawnej ingerencji w urządzenia i okablowanie osiedlowej
sieci  internetowej,  Zarząd  Wspólnoty  upoważniony  jest  do  naliczenia  kar  pieniężnych
Właścicielowi lokalu.

4. W przypadku rezygnacji z dostępu do sygnału z osiedlowej sieci internetowej Właściciel lo-
kalu powinien powiadomić o tym Zarząd Wspólnoty z miesięcznym okresem wypowiedze-
nia.

5. Ewentualne koszty związane z odłączeniem lokalu od sygnału osiedlowej sieci internetowej
ponosi Właściciel lokalu.

6. Administratorem  osiedlowej  sieci internetowej  jest  osoba działająca na podstawie pełno
mocnictwa   udzielonego   przez   Zarząd   Wspólnoty,   zajmująca   się   sprawami   podłączenia,
odłączenia i konserwacji sieci.

Z   tekstem   powyższego   regulaminu   można   zapoznać   się
w pomieszczeniu   Administracyjnym   Wspólnoty   podczas   dyżurów
Zarządu WMO „Gołąbki I” lub Administratora Wspólnoty.

Zarząd   WMO   „Gołąbki   I”   zastrzega   sobie   prawo   do   treści
powyższego protokołu.

Rozpowszechnianie,   powielanie   i   kopiowanie   powyższego
dokumentu bez zgody Zarządu WMO „Gołąbki I” jest zabronione.
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