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41-250 Czeladź ul. Kombatantów 4 
NIP 625-001-03-91 

Nr telefonu: (32) 265 10 16, (32) 265 10 22 
Sekretariat: wewn. 22 
Kancelaria: wewn. 25 
Dział finansowo-księgowy: wewn. 32 
Sekcja członkowska: wewn. 33 
Dział opłat i windykacji: wewn. 28, 29 
Dział eksploatacji gospodarki mieszkaniowej: 
wew. 42, 43

Samorząd – samorzad@czsm.czeladz.pl 
Kancelaria – kancelaria@czsm.czeladz.pl 
Media – media@czsm.czeladz.pl 
Mieszkania – mieszkania@czsm.czeladz.pl 
Lokale użytkowe – lokale@czsm.czeladz.pl
Dział Techniczny – techniczny@czsm.
czeladz.pl 
Dział opłat i windykacji – czynsze@czsm.
czeladz.pl 
Główny Księgowy – ksiegowosc@czsm.
czeladz.pl

CZELADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

POGOTOWIE AWARYJNE: 609 209 493
Godziny pracy Spółdzielni 
Poniedziałek: 7.00-16.00 
Wtorek-czwartek: 7.00-15.00 
Piątek: 7.00-14.00

ADMINISTRACJA OSIEDLOWA
609-189-834 Osiedle Ogrodowa (ADM-1)
609-189-841 Osiedle Piłsudskiego (ADM-2)
609-189-839 Osiedle Saturn (ADM-3)
609-189-836 Osiedle Dziekana (ADM-4)

„Wkradł się” w biuletynie 2 (147) 2021 błąd drukarski informujący o planowanej termomodernizacji 2 wieżow-
ców w 2022 roku. Oczywiście dotyczy to budynków przy ul. Ogrodowej 20 i 22, a nie jak zostało wydrukowane: 
Szpitalnej 20 i 22. Przepraszamy za błędną informację.

WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH
Od 2022 roku obowiązywać będzie w Czeladzi nowa umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów, która  ma obowią-
zywać w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Od 1 lutego 2022 roku wzrośnie opłata za wywóz śmieci. Taką 
decyzję podjęli radni na sesji Rady Miejskiej w Czeladzi. Koszt opłaty za wywóz i utylizację śmieci segregowanych  na miesz-
kańca wyniesie 33 zł, a dla osób, które nie będę segregować, ustalona została stawka w wysokości 66 zł. Powyższe stawki mają 
zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu i pokrycie jego kosztów oraz spełnienie przez gminę obowiązków zapisanych 
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

WODA + NIECZYSTOŚCI PŁYNNE (ŚCIEKI)
Czeladzkie Wodociągi  Sp. z o.o. w Czeladzi działając na podstawie  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2001 nr 74 poz.747 z późniejszymi zmianami), 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku 
o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 
2018 r. poz. 472) oraz Decyzji nr GL.RZT.70.30.2020 ogłosiło w 2020 r. „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbioro-
wego odprowadzania ścieków” na okres 3 lat:

Wyszczególnienie

Obowiązująca cena od dnia

26.12.2020 r. 26.12.2021 r. 26.12.2022 r.

netto brutto netto brutto netto brutto

Woda 6,06 6,54 6,12 6,61 6,31 6,81

Ścieki 8,92 9,63 9,27 10,01 9,53 10,29

Razem 14,98 16,18 15,39 16,62 15,84 17,11

CENTRALNE OGRZEWANIE
Dostawca ciepła, Firma Tauron Ciepło sp. z o.o. (właściciel sieci ciepłowniczej) – w sezonie 2020/2021, podnosił 10-krotnie 
ceny taryf dla ciepła. W trwającym obecnie sezonie rozliczeniowym (2021/2022), na dzień 30.11.2021 r. – już 8-krotnie - 
poniższe przedstawia tabela (ceny podane są w kwocie netto). Zmiana cen (pismo od dostawcy) wynika z nowych wartości 
wskaźnika referencyjnego, ustalonego przez Urząd Regulacji Energetyki. Wskaźnik ten wykorzystywany jest przy kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń przez wszystkich dostawców ciepła w kraju. Każdy dostawca, w tym źródła, występuje do URE indywidualnie. 
Zmiany taryf są również efektem wzrostu kosztów praw do emisji dwutlenku węgla. Opłaty za prawa do emisji dwutlenku 
węgla to element polityki Unii Europejskiej na rzecz walki z globalnym ociepleniem.

ZMIANY OPŁAT NIEZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI OD I KWARTAŁU 2022 R.
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 SEZON GRZEWCZY 2021/2022 - ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT

MIESIĄC/ 
ROK

CENA 
JEDN. ZA 

GJ
WZROST

OPŁATA 
ZMIENNA  
ZA PRZE-
SYŁ C.O. + 
ŹRÓDŁA

WZROST

OPŁATA ZA 
ZAMÓWIO-

NĄ MOC 
CIEPLNĄ C.O.

WZROST

OPŁATA 
STAŁA ZA 

PRZESYŁ C.O. 
B + ŹRÓDŁA

WZROST

OPŁATA 
STAŁA  ZA 

PRZESYŁ C.O. 
D + ŹRÓDŁA

WZROST

06/2021 31,72 zł  14,52 zł  8 794,71 zł  6 279,63 zł  8 472,06 zł  

07/2021 32,36 zł 2,02% 14,62 zł 0,69% 9 013,26 zł 2,49% 6 322,22 zł 0,68% 8 538,88 zł 0,79%

07/2021 32,44 zł 0,25% 14,62 zł 0,00% 9 033,59 zł 0,23% 6 322,22 zł 0,00% 8 538,88 zł 0,00%

08/2021 32,58 zł 0,43% 14,62 zł 0,00% 9 024,95 zł -0,10% 6 322,22 zł 0,00% 8 538,88 zł 0,00%

09/2021 32,58 zł 0,00% 14,69 zł 0,48% 9 024,95 zł 0,00% 6 341,14 zł 0,30% 8 574,08 zł 0,41%

10/2021 32,66 zł 0,25% 14,69 zł 0,00% 9 024,95 zł 0,00% 6 341,14 zł 0,00% 8 574,08 zł 0,00%

10/2021 33,50 zł 2,57% 14,69 zł 0,00% 9 267,38 zł 2,69% 6 341,14 zł 0,00% 8 574,08 zł 0,00%

11/2021 33,55 zł 0,15% 14,69 zł 0,00% 9 276,99 zł 0,10% 6 494,72 zł 2,42% 8 828,15 zł 2,96%

11/2021 33,55 zł 0,00% 15,53 zł 5,72% 9 280,30 zł 0,04% 6 494,72 zł 0,00% 8 828,15 zł 0,00%

LOKALIZACJA ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
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Miasta Auby 8
Montaż nasad kominowych typu H - 3 szt. - pion mieszkania nr 20
Wymiana uszkodzonej siatki ogrodzeniowej placu zabaw oraz siedliska kubełkowego huśtawki

Ogrodowa 8 Wymiana odcinka instalacji c.o. pomiędzy piwnicą, a lokalem nr 7 wraz z odcinkami poziomów do 
zaworów zabezpieczających

Ogrodowa 10 Remont dachu wraz z wymianą włazów, obróbek blacharskich i dociepleniem wylotów przewodów 
wentylacyjnych - klatka A i B

Ogrodowa 20
Przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z termomodernizacją  budynków
Wzmocnienie balustrady balkonowej na balkonie mieszkania nr 24

Ogrodowa 22 Przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z termomodernizacją  budynków

Spółdzielcza 11-13 Montaż nasady kominowej typu H - 1 szt., rur Alufol i żaroodpornych - pion mieszkania nr 4 klatka nr 13

Spółdzielcza 20 Wymiana pionu instalacji wod.-kan. kuchenno-łazienkowego w mieszkaniach nr  2,5,8

Szpitalna 8 Wymiana witryny w pawilonie handlowym

Szpitalna 27 Remont dachu wraz z wymianą włazów, obróbek blacharskich i dociepleniem wylotów przewodów 
wentylacyjnych - klatka A i B
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i Miasta Auby 10 Wymiana instalacji wody zimnej i kanalizacji pionu kuchennego w lokalach mieszkalnych nr 1,5,10, 

15,20,25,30,35,40,45,50.

Szpitalna 36 Docieplenie stropodachu granulatem wełny w klatkach A, B, C    
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Niepodległości 1a 
Wymiana nawierzchni przed wejściem do pawilonu handlowego EDEN
Wymiana drzwi zewnętrznych do lokalu użytkowego w pawilonie handlowym

Niepodległości 4 Wymiana zaworów podpionowych na instalacji ciepłej wody – klatka A

Składkowskiego 4 Wymiana nasady kominowej typu Turbowent – klatka C

Składkowskiego 14 
Wymiana odcinka instalacji kanalizacyjnej w piwnicy – klatka C
Wymiana nasady kominowej typu Turbowent - klatka D

Składkowskiego 17 Wymiana odcinka instalacji kanalizacyjnej w piwnicy – klatka C

Składkowskiego 22 
Wymiana poziomu instalacji kanalizacyjnej w piwnicy oraz  usunięcie zapadliska – klatka A
Wymiana odcinka instalacji kanalizacyjnej w piwnicy – klatka C

Składkowskiego 24
Doszczelnienie części pokrycia dachowego – klatka B
Montaż nasady typu  H wraz z rurą ocieploną – klatka D (suszarnia)

REMONTY OD WRZEŚNIA DO LISTOPADA 2021 R.
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Składkowskiego 26 Wymiana zaworów podpionowych na instalacji  c.o. wraz z wymianą skorodowanych podejść  (pion 
łazienkowy) – klatka C
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i Niepodległości 11 Wymiana odcinka instalacji kanalizacyjnej w piwnicy – klatka B i C

Niepodległości 22 Doszczelnienie elewacji na poziomie mieszkania – klatka A

Składkowskiego 
15,17,20,22,24,26 Prace termomodernizacyjne budynków
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Dehnelów 11 Wymiana pionu kuchenno-łazienkowego zw + kanalizacja w mieszkaniach nr 3,7,11,15,19

Dehnelów 23 Wymiana odcinka instalacji c.o. pomiędzy piwnicą, a parterem (mieszkanie nr 2)

Miła 8
Częściowa naprawa dachu i obróbek blacharskich
Montaż nasady kominowej Turbowent na rurze ocieplonej fi 150mm

Powstańców Śl. 8 Remont balkonów w pionie mieszkań nr: 48,51,54,57,60 

Powstańców Śl. 9-11-13 Docieplenie stropodachu

Powstańców Śl. 30 Wymiana pionu łazienkowego zw + kanalizacja w mieszkaniach nr 33,36,39,42,45

Powstańców Śl. 32 Remont balkonów w pionie mieszkań nr: 46,49,52,55,58 

Skłodowskiej 1 Remont balkonów w pionie mieszkań nr: 61,64,67,70,73; 62,65,68,71,74 oraz  63,66,69,72,75

Skłodowskiej 5 Wymiana trójnika gwintowanego na spawany na pionie instalacji gazowej (mieszkanie nr 35)

Skłodowskiej 6 Remont balkonów w pionie mieszkań nr: 31,34,37,40,43

Skłodowskiej 10 Wymiana pionu kuchennego zw + kanalizacja w mieszkaniach nr 1,4,7,10,13

Skłodowskiej 12
Wymiana pionu łazienkowego zw + kanalizacja w mieszkaniach nr 16,19,22,25,28
Wymiana odcinka instalacji c.o. pomiędzy piwnicą, a parterem (mieszkanie nr 16)

Skłodowskiej 13 Wymiana trójnika gwintowanego na spawany na pionie instalacji gazowej (mieszkanie nr 16)

Skłodowskiej 14 Remont balkonów w pionie mieszkań nr: 33,36,39,42,45

Skłodowskiej 18 Remont balkonów w pionie mieszkań nr: 61,64,67,70,73

Skłodowskiej 19 Remont balkonów w pionie mieszkań nr: 63,66,69,72,75

Skłodowskiej 21 Wymiana pionu kuchennego zw + kanalizacja w mieszkaniach nr 1,4,7,10,13

Skłodowskiej 23-25 Uzupełnienie dylatacji granulatem styropianu

Skłodowskiej 37
Wymiana pionu łazienkowego zw + kanalizacja w mieszkaniach nr 17,20,23,26,29
Remont balkonów w pionie mieszkań nr: 17,20,23,26,29  oraz 18,21,24,27,30
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i Dehnelów 4

Remont balkonów w pionie mieszkań nr: 3,8,13,18,23,28, 33,38,43,48,53
Malowanie klatki schodowej, pomieszczeń wspólnych i korytarzy piwnicznych

Jaśminowa 9 Remont balkonu przynależnego do mieszkania nr 24

Miła 10 Częściowa naprawa dachu i obróbek blacharskich

Powstańców Śl. 7
Wymiana drzwi do piwnicy
Malowanie klatki schodowej
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Norwida 2 Wymiana pionu łazienkowego (zw + cw + cyrk.) w mieszkaniach nr 9,10,12,14 (klatka B)

Norwida 6 Remont balkonów i balustrad w mieszkaniach nr 44,46,48,49,51,53,55,56  (klatka D,E)

Norwida 12 Wymiana pionu łazienkowego (zw + cw + cyrk. + kanalizacja) w mieszkaniach 33,35,37,39,40 (klatka D)

Norwida 19 Wymiana zaworów podpionowych

Norwida 21 Wykonanie odwodnienia liniowego i wycieraczki przed wejściem do klatki B

Nowopogońska 231 Montaż daszków nad balkonami

Orzeszkowej 14 Montaż nasady kominowej typu Turbowent (klatka B)

Orzeszkowej 16
Naprawa balkonu w mieszkaniu nr 2 (klatka A)
Malowanie klatki schodowej, pomieszczeń wspólnych i korytarzy piwnicznych (klatka B)

Orzeszkowej 18
Remont tarasów i balustrad w mieszkaniach nr 20,22,24 (klatka A)
Remont tarasów i balustrad w mieszkaniach nr 25,27,29 (klatka B)

Orzeszkowej 20 Remont tarasów i balustrad w mieszkaniach nr 8,10,12 (klatka B)
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Os. Dziekana 3 Wymiana zaworów podpionowych (klatka E)

Os. Dziekana 4 Montaż  3 szt. nasad kominowych typu Turbowent (klatka E)

Os. Dziekana 7
Montaż nasady kominowej typu Turbowent (klatka E)
Montaż zaworu zwrotnego na instalacji wodnej (klatka E)

Os. Dziekana 9
Wymiana pionu kuchennego (zw + cw + cyrkulacja + kanalizacja) w mieszkaniach nr 46,49,52,55,58 (klatka E)
Malowanie klatki schodowej, pomieszczeń wspólnych i korytarzy piwnicznych (klatka D)

Os. Dziekana 11

Wymiana odcinka poziomu zw
Wymiana pionu kuchennego i łazienkowego (zw + cw + cyrkulacja + kanalizacja) w mieszkaniach nr 
55,57,59,61 (klatka F)
Wymiana rurociągu c.o. (klatka E)
Wymiana pionu łazienkowego (zw + cw + cyrkulacja + kanalizacja) w mieszkaniach 47,49,51,53 ( klatka E)
Remont balkonów wraz z wymianą balustrad i montażem zadaszeń nad ostatnią kondygnacją (klatka A, B)

Pola 2 Wymiana pionu kuchenno-łazienkowego (kanalizacja) w mieszkaniach nr 1,3,5 (klatka A)

Pola 4 Remont tarasów i balustrad w mieszkaniach nr 13,15,17 (klatka C)

Pola 8 Remont tarasów i balustrad w mieszkaniach nr 20,22,24 (klatka D)

Pola 8-12 Montaż siatek stalowych na wylotach przewodów kominowych

Pola 12 Wymiana pionu kuchenno-łazienkowego (zw + cw + cyrk. + kanalizacja) w mieszkaniach 1,3,5 (klatka A)
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Norwida 2 Remont balkonów i balustrad w mieszkaniach nr 38,41,44,47,40,43,46,49,50 (klatka E)

Norwida 17-21 Wymiana nawierzchni z asfaltobetonu

Orzeszkowej 18 Remont polegający na przebudowie i ociepleniu ścian zewnętrznych klatki schodowej (klatka B)

Orzeszkowej 20 Remont tarasów i balustrad w mieszkaniach nr 1,3,5 (klatka A)

Os. Dziekana 3 Remont chodnika przy budynku (klatka E)

Pola 2 Wymiana pionu kuchenno-łazienkowego (zw + cw + cyrk. + kanalizacja) w mieszkaniach nr 8,10,12 (klatka B)

Pola 6 Remont tarasów i balustrad w mieszkaniach nr 13,16,18 (klatka C)

Pola 8 Remont tarasów i balustrad w mieszkaniach nr 20,22,24 (klatka D)

Pola 12
Remont tarasów i balustrad w mieszkaniach nr 8,10,12 (klatka B)
Remont polegający na przebudowie i ociepleniu ścian zewnętrznych klatki schodowej (klatka B)

27-go Stycznia 32 Wymiana rury spustowej i rynny

Zestawienie wg stanu na 30.11.2021r.

PRACE REMONTOWE WEWNĄTRZ MIESZKANIA

Sposób użytkowania mieszkań należących do Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi normują regulaminy określające 
obowiązki:
• użytkowników lokali mieszkalnych przy wykonywaniu prac remontowo-modernizacyjnych we własnym zakresie,
• Spółdzielni i użytkowników lokali mieszkalnych w zakresie remontów i napraw w budynkach i lokalach mieszkalnych.

Bez zgody Spółdzielni właściciel mieszkania może wykonywać bieżącą konserwację czyli wszelkie czynności, które nie ingerują 
w strukturę części wspólnych budynku, a więc malowanie, tapetowanie, wymiana parapetów wewnętrznych, wymiana podłóg, 
gładzie tynkowe, wylewki itp. Wszystko co przekracza zakres konserwacji wymaga już zgłoszenia. Wszelkie prace, które wiążą się 
z przebudową części wspólnych wymagają zgłoszenia bądź uzyskania pozwolenia na budowę. Do takich prac zaliczać będziemy:
• wyburzenie części ścian nośnych lub jakichkolwiek ich naruszanie,
• wyburzanie, budowa dodatkowych, zmiana lokalizacji ścianek działowych,
• poszerzenie, zmiana lokalizacji istniejących lub wykonanie dodatkowych otworów drzwiowych i innych,
• wymiana lub przebudowa instalacji gazowej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania (w tym grzejników),
• zmiana lokalizacji urządzeń gazowych,
• wymiana stolarki okiennej lub drzwi wejściowych do mieszkania,
• montaż sufitów podwieszanych,
• montaż urządzeń na elewacji (anteny satelitarne, klimatyzatory itp.),



6

• montaż krat zewnętrznych, rolet, daszków, reklam itp. ,
• remont posadzek balkonowych oraz ich kafelkowanie.

Przypominamy, iż wszelkie czynności związane z bezpośrednią obsługą nieruchomości wykonują administracje osiedlowe. 
Do administracji należy zgłaszać wszelkie zdarzenia na nieruchomościach:
• zgłoszenia usterek, awarii, zalań,
• zakłócania spokoju, łamania zasad współżycia  społecznego, itp.,
• dewastacji, uszkodzeń urządzeń i instalacji,
• propozycje z zakresu zabiegów konserwacyjno-pielęgnacyjnych terenów zieleni, drzew, krzewów (wycinka, korekcja drzew, 

nasadzenia).

PRZEGLĄDY INSTALACJI GAZOWYCH

GOSPODAROWANIE CIEPŁEM – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa przypomina Państwu o obowiązku udostępnienia mieszkania w celu przepro-
wadzenia kontroli szczelności instalacji gazowej W przypadku Państwa nieobecności w terminie wyznaczonym przez 
administracje osiedlowa istnieje możliwość wykonania przeglądu w terminie dodatkowym. W związku z powyższym 
prosimy o skontaktowanie się telefonicznie z administracją osiedlową w celu ustalenia terminu przeglądu w mieszka-
niu bądź dostarczenia do Spółdzielni protokołu z wykonanego przeglądu instalacji gazowej na własny koszt. Jednocze-
śnie informujemy, iż przeglądy są wykonywane „na koszt” Spółdzielni przez pracowników posiadających odpowiednie 
uprawnienia, a najemca/właściciel mieszkania jest obowiązany udostępnić lokal mieszkalny w celu dokonania okreso-
wego przeglądu stanu technicznego zgodnie z § 93 pkt 4a Statutu Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi.

• Każdy z Państwa ma wpływ na regulację temperatury w mieszkaniu. Regulacja ta powinna się odbywać przy pomocy 
zaworów termostatycznych, a nie poprzez otwieranie lub zamykanie okien. W tym celu należy śmiało kręcić pokrętłem 
(głowicą) zaworu, nie obawiając się przecieków. Kręcąc w lewo otwieracie Państwo zawór i podwyższacie temperaturę, 
kręcąc w prawo obniżacie temperaturę grzejnika, a zarazem oszczędzacie.

• Zawór termostatyczny sam reaguje na temperaturę w pomieszczeniu i ,,stara się” utrzymać ją według nastaw na zawo-
rze termostatycznym. Warto kontrolować temperaturę w pomieszczeniu przy pomocy termometru mieszkaniowego. Jeśli 
w pomieszczeniu utrzymuje się ustawiona pokrętłem temperatura, wtedy grzejnik jest chłodny – oznacza to prawidłowe 
działanie zaworu.

• Należy zużywać tylko tyle ciepła, ile rzeczywiście Państwo potrzebujecie. Nocą można zmniejszyć temperaturę pomieszczeń. 
Również w ciągu dnia, kiedy przybywacie Państwo poza domem, można ograniczyć temperaturę. Miejmy na uwadze, że 
jeżeli temperatura powietrza zostanie obniżona tylko o 1 stopień C, to oszczędza się w tym pomieszczeniu około 6 proc. 
kosztów energii cieplnej!

• Grzejniki powinny być odsłonięte! Jeśli grzejniki są zasłonięte obudowami, meblami, zasłonami lub firankami, to zagradza 
się ciepłu drogę do pomieszczenia, uniemożliwiając naturalną cyrkulację.

• Mieszkanie należy wietrzyć krótko, ale intensywnie. Szybka wymiana powietrza jest najbardziej ekonomiczna. Przed wietrze-
niem należy całkowicie przykręcić zawór i dopiero wtedy na kilka minut szeroko otworzyć okno. Inaczej chłodne powietrze 
opływające zawór „oszukuje” go, powodując całkowite jego otwarcie i tym samym maksymalne rozgrzanie grzejnika. W taki 
sposób marnuje się najwięcej ciepła.

• Nie należy suszyć prania na grzejnikach. Dla odparowania wilgoci z tkaniny potrzeba więcej ciepła, które musi dostarczyć 
grzejnik. Dodatkowo wilgoć w powietrzu wzmaga uczucie zimna.

• Należy pamiętać o możliwości obniżania temperatury w czasie dłuższej nieobecności, np. urlopu. W tym celu termostat 
należy ustawić na niższą temperaturę poprzez odpowiednie przekręcenie głowicy na zaworze termostatycznym.

• Należy zwracać uwagę na pomieszczenia wspólnego użytku (korytarze, klatki schodowe, pralnie, suszarnie), sprawdzając, 
czy zamknięte są okna, drzwi, itp. Część opłat za ciepło to właśnie koszt ogrzania pomieszczeń wspólnych. Wszelkie niepra-
widłowości zgłaszajcie Państwo jak najszybciej w administracji osiedla.
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WENTYLACJA W LOKALACH MIESZKALNYCH

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym i trwającym w dalszym ciągu okresem pandemicznym, zwracamy się do Pań-
stwa z apelem o zapewnienie właściwej wentylacji swoich mieszkań. Skuteczniejsze wentylowanie wnętrz, to jeden z filarów 
walki w okresie pandemii, ponieważ w sposób istotny ogranicza możliwość zakażenia drogą powietrzną. W słabo wietrzonych 
pomieszczeniach, przy bezruchu powietrza wzrasta stężenie cząstek wirusowych, które mogą pozostawać w kubaturze miesz-
kania nawet kilka godzin, znacząco podnosząc ryzyko infekcji. Skuteczniejsze wentylowanie pomieszczeń może to zagrożenie 
zdecydowanie ograniczyć. Aby zapewnić utrzymanie w mieszkaniu stałego strumienia wentylacyjnego należy przede wszystkim 
zadbać o dopływ powietrza atmosferycznego do pomieszczeń. Aby zwiększyć efektywność współczynnika wymiany powietrza 
stosujmy nawiewniki lub mikrowentylację bądź aktywujmy wentylację przez fragmentaryczne wycięcia uszczelek lub rozsz-
czelnianie skrzydeł okiennych. Nawiewniki można montować w oknach aktualnie montowanych, jak również w oknach już 
istniejących (z wyjątkiem kuchni oraz łazienek i toalet). Dodatkowe urządzenia nawiewne zasadniczo poprawią mikroklimat 
pomieszczeń oraz zagwarantują bezpieczną eksploatację zamontowanych w mieszkaniu urządzeń gazowych. Starajmy się 
również monitorować poziom wilgotności względnej pomieszczeń. Najczęściej jest ona zdecydowanie za wysoka i w większości 
mieszkań przekracza 65%. Długotrwałe utrzymywanie tak wysokiego (a często znacznie wyższego) poziomu wilgotności, przy 
jednoczesnym wzroście stężenia dwutlenku węgla i spadku zawartości tlenu znacząco pogarsza jakość powietrza w mieszkaniu. 
To warunki odpowiednie dla rozwoju grzybów i pleśni, ale także fatalne dla samopoczucia i zdrowia mieszkańców.
Zjawiskiem często obserwowanym w naszych mieszkaniach są zaparowane szyby i skropliny. To one wskazują szkodliwy dla 
naszego zdrowia wysoki poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniach oraz potwierdzają niewystarczającą wymianę po-
wietrza w mieszkaniu. Ograniczona wymiana powietrza staje się jeszcze bardziej niebezpieczna w przypadku korzystania 
z zamontowanych w mieszkaniu urządzeń gazowych. Skuteczne odprowadzanie produktów spalania gazu do atmosfery, jak 
również prawidłowe działanie wentylacji wywiewnej nie zależy wyłącznie od stanu technicznego przewodów kominowych 
ale przede wszystkim od stałego dopływu powietrza do mieszkania, szczególnie do pomieszczeń, w których spalany jest gaz. 
Jednocześnie przypominamy o bezwzględnym zakazie montowania wentylatorów kominowych i okapów kuchennych z na-
pędem mechanicznym. 
Przypominamy, że obowiązkiem każdego użytkownika mieszkania jest udostępnienie lokalu mieszkalnego w celu przeprowa-
dzenia corocznego przeglądu instalacji i urządzeń gazowych, jak również systemu spalinowo - wentylacyjnego oraz stosowanie 
się do otrzymanych zaleceń pokontrolnych. Ww. przeglądy mogą być przeprowadzane tylko i wyłącznie przez osoby posiada-
jące odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne. 

KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

PALENIE PAPIEROSÓW – UCIĄŻLIWOŚĆ DLA NIEPALĄCYCH

Posiadanie mieszkania w budynku mieszkalnym wiąże się nie tylko z korzystaniem z zajmowanego lokalu mieszkalnego, ale 
także oznacza korzystanie z nieruchomości wspólnej: gruntu i tych części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku poszcze-
gólnych właścicieli lokali np. klatka schodowa, korytarz piwniczny, suszarnia, wózkownia itp. Właściciel mieszkania na zatem 
prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jego przeznaczeniem Czy przeznaczenie części wspólnej jest 
właściwie rozumiane? Otóż nie. Zdarza się, że przedmioty stanowiące kogoś własność są ustawiane (przechowywane) w klat-
ce schodowej (rowery, wózki, buty, donice z kwiatami, opakowania). Powyższe rzeczy i przedmioty powinny być składowane 
w lokalu mieszkalnym lub piwnicy. Takie zachowanie (nawyki) posiadaczy mieszkań powodują tylko problemy:
- po pierwsze: „zaśmiecanie” części wspólnej powoduje obniżanie jej walorów estetycznych( ściany klatek schodowych są 
brudzone kołami rowerów, wózków),
- po drugie: klatka schodowa jest główną drogą ewakuacyjną w sytuacji zagrożeń (pożar), a pozostawione na drodze ewaku-
acji przedmioty mogą skutecznie ograniczyć możliwość dotarcia odpowiednim służba ratunkowym dla osób wymagających 
pomocy czy też „ucieczki” mieszkańcom budynku,
- po trzecie: pozostawione w piwnicach, suszarniach, wózkowniach przedmioty stwarzają zagrożenie pożarowe i mogą stano-
wić zarzewie pożaru (stare meble, makulatura).

Szanowni Mieszkańcy, zwracamy się z apelem skierowanym do osób palących papierosy, aby uwzględniały to, iż niektórzy sąsiedzi 
mogą odczuwać dyskomfort spowodowany dymem nikotynowym przenikającym do mieszkań. Każdy mieszkaniec powinien usza-
nować fakt obowiązywania zasad współżycia społecznego, które miedzy innymi wskazują, iż należy powstrzymywać się od działań, 
które mogłyby zakłócać spokój i porządek, a także okazać się uciążliwe dla korzystania z innych lokali w budynku. Należy mieć na 
uwadze, iż tzw. bierne palenie ma negatywne konsekwencje dla zdrowia zwłaszcza dzieci  czy osób starszych. Apelujemy o unikanie 
miejsc i sytuacji, w których dym papierosowy mógłby przeszkadzać innym osobom. W szczególności prosimy o niepalenie papierosów 
w klatkach schodowych, na balkonach i pod oknami ponieważ powoduje to wspomniane przenikanie dymu do mieszkań.



LOKALE DO WYNAJĘCIA
Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokale użytkowe na działalność gospodarczą. Lo-
kale mogą być wynajęte na działalność handlowo-usługową lub jako pomieszczenia biurowe. Poniżej przed-
stawiamy wykaz wolnych lokali:

ul. Kombatantów 4 – lokal użytkowy na parterze pawilonu wolnostojącego – 17,29 m2

ul. Szpitalna 8 – możliwość wynajęcia powierzchni na parterze pawilonu wolnostojącego do ok. 300,00 m2

ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie  wolnostojącym – parter – 12,00 m2

ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie  wolnostojącym – parter – 22,00 m2

ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie  wolnostojącym – parter – 193,00 m2

ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie  wolnostojącym – 1 piętro – 12,00 m2   
ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie  wolnostojącym – 1 piętro – 17,38 m2  
ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie  wolnostojącym – 1 piętro – 23,42 m2  
ul. Szpitalna 9A – lokal użytkowy w pawilonie  wolnostojącym – parter – 460,75 m2

ul.  Niepodległości 1 A – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym – parter – 165,81 m2

ul.  Niepodległości 1 A – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym – 1 piętro – 13,35 m2

ul.  Niepodległości 1 A – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym – 1 piętro – 51,62 m2

ul.  Niepodległości 1 A – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym – 1 piętro – 266,24 m2

ul.  Niepodległości 1 A – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym – 1 piętro – 383,42 m2

ul. Niepodległości 14 – lokal użytkowy wolnostojący – parter – 169,80 m2 

os. Dziekana 2 B – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 11,80 m2

os. Dziekana 3 D – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 11,00 m2

os. Dziekana 3 F – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 8,40 m2

os. Dziekana 5 G – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 8,40 m2

os. Dziekana 10 A – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 12,20 m2

os. Dziekana 12 E – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 12,00 m2

ul. W. Pola 2 B – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 30,70 m2

Wszelkich informacji dotyczących najmu powyższych lokali można uzyskać telefonicznie pod nr (32) 265-10-22 
wew. 33.

OGŁOSZENIA DROBNE

Kupię każdy samochód – gotówka 

tel. 660 476 276
AUTO KUPIĘ 

tel.  509 954 191

REHABILITACJA PACJENTÓW
bóle kręgosłupa, dyskopatia, rwa kulszowa, rwa ramienna, ostrogi piętowe,  

po urazach i operacjach ortopedycznych

TEL. 509 149 828
www.centrum-fizjoterapii


