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Zdrowych i pogodnych 
Świąt Wielkanocnych 
życzą 
Rada Nadzorcza, Zarząd 
i pracownicy Czeladzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

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)
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Miasta Auby 2

Montaż nasady kominowej typu H na przewód zbiorczy oraz przykanalik (2 szt.)
Wymiana przycisku dyspozycji na parterze (dźwig nr 3105001359)

Miasta Auby 8 Wymiana przycisku dyspozycji na VI p (dźwig nr 3105002871)

Miasta Auby 10
Wymiana przycisku dyspozycji na VII p (dźwig nr 3105002864)
Wymiana pionu kuchennego (zw + kanalizacja) w mieszkaniach 4,8,13,18,23,28,33,38,43,48,53

Miasta Auby 12 Wymiana pionu łazienkowego (zw + kanalizacja) w mieszkaniach 5,11,17,23,29,35,41,47,53,59,65

Ogrodowa 16 Montaż nasady kominowej typu TURBOWENT Ø400 mm na wylocie komina wentylacji łazienki 
(klatka A)

Ogrodowa 22 Naprawa dźwigu po dewastacji (dźwig nr 3105003143)

Szpitalna 13 Montaż nasady kominowej typu TURBOWENT Ø400 mm na wylocie komina wentylacji łazienki 
(klatka B)

Szpitalna 21 Wymiana przycisku dyspozycji na parterze (dźwig nr 3105001632)

Szpitalna 31 Montaż nasady kominowej typu TURBOWENT Ø400 mm na wylocie komina wentylacji łazienki 
(klatka A)
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Miasta Auby 2 Malowanie klatki schodowych

Ogrodowa 6-8 Wymiana nawierzchni chodnika 

Szpitalna 13 Wymiana nawierzchni chodnika z kostki brukowej

Wojkowicka 1 Termomodernizacja budynku mieszkalnego
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Niepodległości 1 Wymiana nawierzchni, ułożenie kostki brukowej gr. 6 cm na chodniku przy pawilonie handlowym 
EDEN

Niepodległości 7 Montaż lamp zmierzchowych przy wejściu do klatek schodowych (klatka B i C)

Niepodległości 10 Montaż lamp zmierzchowych przy wejściu do klatek schodowych (klatka A i B)

Niepodległości 12 Montaż lamp zmierzchowych przy wejściu do klatek schodowych (klatka A i B)

Niepodległości 11 Naprawa płyty acekolowej wraz z montażem zerwanego piorunochronu (klatka D)

Niepodległości 14 Wymiana pionu łazienkowego (zw + cw + cyrkulacji) w mieszkaniach nr 18, 20, 22, 24 (klatka C)

Niepodległości 16 Wymiana odcinka pionu kanalizacyjnego (klatka B)

Składkowskiego 6 Montaż przyrękawka – uzupełnienie rozszczelnionego kanału wentylacyjnego (klatka A)

Składkowskiego 13 Montaż nasady kominowej typu TURBOWENT (klatka C)

Składkowskiego 24 Doszczelnienie styków płyt acekolowych (klatka B)
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Niepodległości 2 Montaż lamp zmierzchowych przy wejściu do klatek schodowych (klatka A ,B i C)

Niepodległości 4 Montaż lamp zmierzchowych przy wejściu do klatek schodowych (klatka A ,B i C)

Niepodległości 3 Montaż lamp zmierzchowych przy wejściu do klatek schodowych (klatka A i B)

Niepodległości 5 Montaż lamp zmierzchowych przy wejściu do klatek schodowych (klatka A i B)

Niepodległości 14 Remont balkonów w klatce B i C (4 piony)

Niepodległości 22 Utwardzenie terenu przy wjeździe na osiedle (prawa strona)

Składkowskiego 4 Remont dachu nad klatką schodową C

Składkowskiego 6 Montaż nasady kominowej typu TURBOWENT (klatka C)

Składkowskiego 13 Montaż nasady kominowej typu TURBOWENT (klatka A)

Składkowskiego 15 Wykonanie wentylacji w suszarni (klatka A)
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21 Listopada 18 Wymiana instalacji gazowej w mieszkaniach nr 7, 9, 15, 16, 20, 21,22,24

Dehnelów 5 Wymiana uszkodzonych odcinków rury spustowej wraz z poprawieniem uchwytów

Dehnelów 9 Wymiana uszkodzonych odcinków rury spustowej wraz z poprawieniem uchwytów

Dehnelów 23 Remont balkonów w pionach mieszkań nr 2,5,8,11,14 oraz 3,6,9,12,15

Dehnelów 35 Wymiana poziomu instalacji zimnej wody w pawilonie handlowym

Górnicza 7 Termomodernizacja budynku

Powstańców Śl. 1 Zadekowanie 7 szt. przewodów kominowych w nieczynnym przewodzie kominowym

Powstańców Śl. 10 - 18 Montaż siatek stalowych na wylotach przewodów kominowych z możliwością swobodnego otwar-
cia w celu konserwacji przewodów kominowych

REMONTY OD GRUDNIA 2020 R. DO LUTEGO 2021 R.
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Powstańców Śl. 18 Docieplenie wejścia do klatki schodowej

Skłodowskiej 4 Wymiana pionu łazienkowego (zw + kanalizacja) w mieszkaniach nr 17,20,23,26,29

Skłodowskiej 10 Remont balkonów w pionach mieszkań nr 2,5,8,11,14 oraz 3,6,9,12,15

Skłodowskiej 31 Wymiana pionu instalacji gazowej w mieszkaniach nr 33,36,39,42,45

Skłodowskiej 39 Wymiana trójników na pionie instalacji gazowej w mieszkaniach nr 33 i 37
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Górnicza 38 Termomodernizacja budynku

Skłodowskiej 1 Uszczelnienie przewodu kominowego spalinowego - metoda rękaw alufor 
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Os. Dziekana 10 Remont balkonów wraz z wymianą balustrad i montażem zadaszeń nad ostatnią kondygnacją pion 
mieszkań w klatce E (2 piony)

Os. Dziekana 9 Wymiana drzwi i ościeżnicy w wejściu do piwnicy (klatka A)

Konopnicka 4 Remont rynien i odpływu dachowego

27 Stycznia 22 Malowanie suszarni

Norwida 2 Wymiana pionu wc (zw + cwu + cyrkulacja + kanalizacja) w pionie mieszkań nr 2, 3, 5, 7 (klatka A)

Norwida 6 Wymiana oświetlenia na biegu schodowym w klatkach D i E
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Os. Dziekana 5 Wymiana pionu łazienkowego (zw + cw + cyrk. + kanalizacja) w pionie mieszkań nr 42,44,46,48  
(klatka E)

Os. Dziekana 6 Wymiana pionu kuchennego (zw + cw + cyrk. + kanalizacja) w pionie mieszkań nr 2,5,8,11 (klatka A)

Os. Dziekana 8 Wymiana pionu kuchennego (zw + cw + cyrk. + kanalizacja) w pionie mieszkań nr 40,42,44,46,48 
(klatka E)

Os. Dziekana 11 Remont balkonów klatka A-F (13 pionów)

Pola 6 Wymiana pionu kuchenno-łazienkowego (zw + cw + cyrk. + kanalizacja) w pionie mieszkań nr 8,10, 
12 (klatka B)

Orzeszkowej 18 Remont tarasów i balustrad (3 szt.) w pionie mieszkań 32,34,36 (klatka C)

Orzeszkowej 16 Wymiana pionu kuchenno-łazienkowego (zw + cw + cyrk. + kanalizacja) w  pionie mieszkań nr 1,3,5 
(klatka A)

Dostawca ciepła, Firma Tauron Ciepło Sp. z o.o. (właściciel sieci ciepłowniczej) – w sezonie 2019/2020 podnosił 8 krotnie 
(29,05%) ceny taryf dla ciepła. W trwającym obecnie sezonie rozliczeniowym (2020/2021), na dzień 26.02.2021 r. – już 7 
krotnie (34,09%) - poniższe przedstawia tabela. Zmiana cen (pismo od dostawcy) wynika z nowych wartości wskaźnika refe-
rencyjnego, 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.

WZROST CEN ZA DOSTAWĘ CIEPŁA – SEZON GRZEWCZY 2020/2021
ZMIANY WYSOKOSCI OPŁAT NIEZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI

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 + ŻRÓDŁA

WZROST

07/2020 27,97 zł 0,00% 13,31 zł 0,00% 7 882,21 zł 0,00% 6 011,25 zł 0,00% 8 041,64 zł 0,00%

08/2020 28,11 zł 0,50% 13,31 zł 0,00% 7 896,22 zł 0,18% 6 011,25 zł 0,00% 8 041,64 zł 0,00%

09/2020 28,71 zł 2,09% 13,31 zł 0,00% 8 004,09 zł 1,35% 6 011,25 zł 0,00% 8 041,64 zł 0,00%

10/2020 29,88 zł 3,92% 13,31 zł 0,00% 8 353,59 zł 4,18% 6 011,25 zł 0,00% 8 041,64 zł 0,00%

11/2020 30,14 zł 0,86% 14,35 zł 7,25% 8 408,81 zł 0,66% 6 198,51 zł 3,02% 8 365,33 zł 3,87%

12/2020 30,14 zł 0,00% 14,35 zł 0,00% 8 408,81 zł 0,00% 6 198,51 zł 0,00% 8 365,33 zł 0,00%

01/2021 30,90 zł 2,46% 14,35 zł 0,00% 8 607,39 zł 2,31% 6 198,51 zł 0,00% 8 365,33 zł 0,00%

01/2021 30,93 zł 0,10% 14,35 zł 0,00% 8 615,41 zł 0,09% 6 198,51 zł 0,00% 8 365,33 zł 0,00%

02/2021 30,93 zł 0,00% 14,52 zł 1,17% 8 615,82 zł 0,10% 6 198,56 zł 0,00% 8 365,38 zł 0,00%

RAZEM 9,92% 8,42% 8,86% 3,02% 3,87%
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Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk – odpowiadamy za 
szkody spowodowane nagłymi zdarzeniami, niezależnymi 
od Ciebie. Może to być np. pożar, kradzież z włamaniem 
czy zalanie, np. z powodu awarii sprzętu AGD.

Czy na pewno jesteś bezpieczny?
Szanowni Państwo, przypominamy, że w ramach współpracy Towarzystwa Ubezpieczeń UNIQA ze Spółdzielnią Mieszkaniową 
możliwe jest zawarcie ubezpieczenia mieszkania ze składką płatną miesięcznie wraz z opłatami za lokal mieszkalny. 

Przed czym chroni ubezpieczenie Bezpieczne Mieszkanie?
Ubezpieczenie „Bezpieczne Mieszkanie” to jeden z najszerszych możliwych zakresów ubezpieczenia mieszkania i jego 
wyposażenia dostępny na rynku.

 Zapewnimy ochronę mienia znajdującego się w mieszkaniu i piwnicy.

 Odpowiadamy za wszystkie szkody spowodowane zdarzeniami losowymi, np.: zalanie, pożar, powódź, ulewny deszcz lub  
 wichura, ale też wybuch czy katastrofa budowlana i wiele innych – to ubezpieczenie jest w formule od „wszystkich ryzyk”.

 Chronimy przed tzw. „rażącym niedbalstwem”- wypłacimy odszkodowanie nawet gdy ktoś np. zapomni wyłączyć żelazko  
 i dojdzie do pożaru.

 Gwarantujemy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na terenie Europy czyli wypłatę za szkody  
 wyrządzone osobom trzecim (np. zalanie sąsiada, zniszczenia jakie mogą się zdarzyć w wynajmowanym pokoju na  
 wakacjach).  

 Zapewniamy szeroki zakres usług assistance – np. zapłacimy za pomoc fachowca  
 i części zamienne zepsutego sprzętu RTV, AGD i PC – aż do 1500 zł.

Jak przystąpić do ubezpieczenia?
To proste! 

1. Skontaktuj się z naszym Przedstawicielem w Spółdzielni Mieszkaniowej.

2. Wybierz najlepszy dla Ciebie wariant.

3. Wypełnij wniosek ubezpieczeniowy.

4. Otrzymasz naliczenie czynszowe uwzględniające składką ubezpieczeniową.

5. Polisę ubezpieczeniową otrzymasz za pośrednictwem poczty na wskazany we wniosku o ubezpieczenie adres.

Zadzwoń do naszego Przedstawiciela w Spółdzielni, jeżeli masz pytania lub wątpliwości oraz zapytaj o możliwość 
bezpiecznego zawarcia ubezpieczenia.

 

        Kontakt do Pracownika: 32 265 10 22 wew. 28, 29, 30 w godzinach pracy Spółdzielni 

Z wyrazami szacunku

Anna Małecka 
Ekspert Mieszkalnictwa – Ubezpieczenia Indywidualne

Biuro w regionie, 40-203 Katowice, al. Roździeńskiego 88A

Dodatkowo wypłacimy pieniądze, gdy do 
szkody dojdzie z winy Twojej lub Twoich 
bliskich - np. gdy zapomnisz wyłączyć żelazko  
i dojdzie do pożaru (tzw. wina nieumyślna).
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All risk

Bezpieczne Mieszkanie

All risk

Assistance
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Co to oznacza dla Ciebie. 

U Marka w kuchni wybuchł pożar i zniszczył jego nowe meble, kupione na kredyt. Źródłem pożaru było  
zapalanie się kosza na śmieci, do którego Marek wrzucił niedopałek papierosa. Mieszkanie było 
ubezpieczone od ognia, jednak ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania. Była to 
szkoda powstała w wyniku rażącego niedbalstwa Marka. Marek został bez mebli, a do tego 
musiał jeszcze spłacić za nie kredyt. 

Z naszym ubezpieczeniem Bezpieczne Mieszkanie Marek dostałby wypłatę.  
Odpowiadamy za szkody spowodowane przez tzw. rażące niedbalstwo.

Ubezpieczenie od rażącego niedbalstwa

Ania od kilku lat ubezpiecza mieszkanie. Pewnego dnia gwałtowny podmuch wiatru wybił szybę  
w jej oknie. Ubezpieczenie Ani chroni od zdarzeń losowych, m.in. na wypadek huraganu.  
Wiatr musi jednak wiać z określoną prędkością, a w dniu zdarzenia wiatr wiał z mniejszą siłą. 
Ubezpieczyciel Ani nie przyznał jej odszkodowania.  

Z naszym ubezpieczeniem Bezpieczne Mieszkanie Ania dostałaby wypłatę.  
Odpowiadamy za wszystkie szkody, także te spowodowane przez wiatr, niezależnie od jego prędkości.

Ubezpieczenie all risk

Jan wyjechał do Niemiec odwiedzić swoją siostrę. Podczas przejażdżki rowerowej potrącił na przejściu dla pieszych starszą 
panią. Staruszka trafiła do szpitala ze złamaną ręką. Jan musiał zapłacić pani odszkodowanie. Myślał, że będzie mógł 
skorzystać ze swojej polisy OC, jednak ubezpieczyciel odmówił przejęcia odpowiedzialności, ponieważ zdarzenie miało 
miejsce poza granicami Polski. Jan musiał zapłacić odszkodowanie z własnych oszczędności. 

Z naszym ubezpieczeniem Bezpieczne Mieszkanie Jan dostałby wypłatę.  
Odpowiadamy za szkody powstałe na terenie całej Europy.

Ubezpieczenie OC w Polsce i Europie

Ola dostała od rodziców na urodziny nowy rower. Pojechała nim po zakupy. Gdy wracała, podbiegł do niej mężczyzna, 
zrzucił ją z roweru i odjechał na nim.

Z naszym ubezpieczeniem Bezpieczne Mieszkanie Ola dostałaby wypłatę.  
Odpowiadamy za kradzież roweru z rabunkiem.

Ubezpieczenie roweru na wypadek rabunku

Poznaj 
prawdziwe 
historie...

Magda, pracująca mama, ma bardzo dużo obowiązków i często korzysta z samochodu. Zawozi  
nim dzieci do szkoły, dojeżdża do pracy, na zakupy. Kiedyś zostawiła na siedzeniu samochodu swoją 
torebkę. Gdy wróciła, szyba w aucie była zbita, a torebki nie było. Skradziono jej telefon, portfel, 
dokumenty. Nie miała ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem do samochodu.

Z naszym ubezpieczeniem Bezpieczne Mieszkanie Magda dostałaby pieniądze  
na odkupienie skradzionych przedmiotów.

Ubezpieczenie od kradzieży z samochodu drobnych przedmiotów  
codziennego użytku
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CzSM apeluje do właścicieli lokali mieszkalnych o nie składowanie w pomieszczeniach wspólnych tj. korytarzy kla-
tek schodowych, piwnic, pomieszczeń wspólnego użytkowania (suszarnie, wózkownie) zbędnych przedmiotów. 
Korytarze klatek schodowych i piwnic mają służyć do swobodnego przemieszczania się, natomiast pomieszczenia 
wspólnego użytkowania nie są miejscem do przechowywania zbędnych rzeczy i przedmiotów. Wszelkie zbędne 
przedmioty mogą stanowić zagrożenie pożarowe i utrudniać ewakuację. Prosimy o współprace i nie składanie 
zbędnych rzeczy do piwnic. Przypominamy że zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, stare meble należy wystawić 
w przeddzień lub do godz 6:00 w dniu ich harmonogramowego wywozu (harmonogram wywieszony na tablicy 
ogłoszeń w klatce schodowej).

Alba PGK Czeladź Sp. z o.o. nie będzie odbierać odpadów, które nie są odpadami wielkogabarytowymi oraz zużytym 
sprzętem elektrycznymi elektronicznym m.in. odpadów budowlano-remontowych i niebezpiecznych np.: gruzu, 
okien, szyb, drzwi z szybami paneli urządzeń sanitarnych (np. umywalki, wanny, brodziki kabiny prysznicowe), opa-
kowań po farbach, zaprawach, papy, oleju, lakierów, klejów, itp. 

Odpady budowlano-remontowe oraz odpady niebezpieczne można nieodpłatnie oddać do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Czeladzi przy ul Szyb Jana 1H.

Godziny otwarcia: 
• poniedziałek, środa, piątek od godz.7:00 do godz.14:00;
• pierwszy poniedziałek miesiąca: od godz. 7:00 do godz. 18:00;
• pierwsza sobota miesiąca: od godz. 8:00 do godz. 14:00.

Administracje osiedli będą sukcesywnie usuwać wszelkie przedmioty zgromadzone w ww. pomieszczeniach.

KORYTARZE, PIWNICE I POMIESZCZENIA WSPÓLNEGO UŻYTKOWANIA

Koniec zimy i wczesna wiosna to najlepszy okres na przegląd drzew i krzewów. W miesiącu marcu bieżącego roku 
rozpoczęte zostały prace związane z przycinaniem drzew i krzewów na osiedlach. Prace będą polegały głównie na 
usunięciu obumarłych i porażonych gałęzi oraz cięć korekcyjnych.

ZABIEGI PIELĘGACYJNE DRZEW I KRZEWÓW

ADM Nr 
nieruch. Lokalizacja Ilość 

drzew ADM Nr 
nieruch. Lokalizacja Ilość 

drzew

1

2 Szpitalna 15 2
3

39 Górnicza 7 2
3 Ogrodowa 14, 18 4 41 Górnicza 11 1
6 Szpitalna 35 1

4

- Os. Dziekana 1 
(za garażami) 1

9 Wojkowicka 1 3
10 Wojkowicka 5 7 47 Os. Dziekana 3, 4 2

2

16 Składkowskiego 3 2 48 Os. Dziekana 6 6
17 Składkowskiego 5 2 49 Os. Dziekana 2 6
20 Składkowskiego 22 1 50 Os. Dziekana 1 10
21 Niepodległości 3, 4 3 52 Konopnickiej 4 2
24 Niepodległości 20 2 56 Spacerowa 17 1

3

27 Dehnelów 23-27, 29-
33, Skłodowskiej 8-10 17 57 27 Stycznia 22 1

28 Skłodowskiej 1-9, 21-25 8 58 27 Stycznia 56 1
29 Skłodowskiej 35-43 3 61 Pola 2-6 13

30 Powstańców Śl. 18-24,
26-32 6 62 Orzeszkowej  19 12

32 Miła 10 2 65 Norwida 16 5
35 Dehnelów 13 1 66 Norwida 2-6 15
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Zabiegi pielęgnacyjne drzew wykonywane są przez wykwalifikowaną firma świadcząca powyższe usługi wyłonioną 
w drodze przetargu. Przycinanie drzew jest czasem konieczne, jednak zawsze jest ono dla nich w mniejszym lub 
większym stopniu szkodliwe. Cięcia wykonuje się jedynie ze względu na utrzymanie drzew w dobrej kondycji lub też 
ze względów bezpieczeństwa oraz na zgłoszenia samych mieszkańców. Pod koniec 2020 r. na osiedlu Piłsudskiego 
zostały dokonane nasadzenia wierzby ozdobnej (Niepodległości 7) oraz drzew jarzębiny (Niepodległości 2 oraz 
Składkowskiego 24). W I półroczu 2021 r. będą kontynuowane nasadzenia na pozostałych osiedlach zgodnie z wnio-
skami zgłoszonymi przez Kierowników osiedlowych administracji. Zabiegi polegające na przycinaniu, odmładzaniu 
krzewów, żywopłotów oraz drobne cięcia pielęgnacyjne będą realizowane przez firmę świadczącą usługi na rzecz 
CzSM w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i porządku oraz wykonywania dozoru techniczno-użytko-
wego nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych zarządzanych przez Spółdzielnię.

Każdy z nas jest zobowiązany do dbałości o przyrodę i ponosi odpowiedzialność za pogorszenie jej stanu lub też 
zniszczenie. Tak więc istotnym elementem przyrody o cechach naturalnych są drzewa i krzewy, które stanowią do-
bro publiczne i objęte są ochroną prawną. Drzewa i krzewy to niewątpliwie istotny element towarzyszący ludziom 
z uwagi na wartości ekologiczne i przyrodnicze, ponadto estetyczne, umilające, upiększające betonowe osiedla 
mieszkaniowe. Należy zatem dołożyć wszelkich starań, aby raz posadzone drzewo służyło nam jak najdłużej w dobrej 
kondycji zdrowotnej.

Przepisy ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie wprowadziły 
– w związku z pandemią COVID-19 – żadnych odmiennych rozwiązań w zakresie zasad realizacji obowiązków zwią-
zanych z utrzymaniem w należytym stanie obiektów budowlanych, w tym realizacją obowiązku przewidzianego 
w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 07.07.1994 r. Ministerstwo Rozwoju podkreśla, że nie ma możliwości zre-
zygnowania z obowiązku sprawdzania stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym także przeprowadzania 
wszelkiego rodzaju przeglądów. Te muszą być regularnie przeprowadzane, gdyż w przeciwnym razie mogłyby stano-
wić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia lub życia. Przeglądy okresowe budynków to obowiązek zarówno właściciela, 
jak i zarządcy budynku.

Przepisy prawa nakazują właścicielom i zarządcom budynków, aby zlecali wykwalifikowanym osobom przepro-
wadzanie okresowych i doraźnych kontroli ich stanu oraz niezwłocznie dokonywali napraw, jeśli kontrola wykaże 
usterki, które mogłyby zagrozić życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia. Reasumując zarządca nieru-
chomości jest zobligowany do przeprowadzania obowiązkowych kontroli w lokalach mieszkalnych wynikających 
z zapisów prawa budowlanego. Zdarzają się jednak sytuacje, w których właściciel nie chce udostępnić lokalu w celu 
przeprowadzenia czynności kontrolnych pomimo powiadomień i pisemnych wezwań. Dokonywanie okresowych 
przeglądów instalacji w lokalu to tak naprawdę także obowiązek właściciela mieszkania. 

Zawiadamiamy Państwa, że w roku bieżącym już rozpoczęliśmy coroczne przeglądy instalacji gazowych w budynkach 
(przeglądy instalacji gazowych są realizowane przez konserwatorów CzSM). Niebawem będą wykonywane przeglądy 
przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) przez firmę wyspecjalizowaną w tym zakresie 
świadczącą usługi na rzecz zasobów Spółdzielni, a wybraną podczas przeprowadzonego postępowania przetargowego. 

W związku z powyższym prosimy Państwa o:
• udostępnianie lokali mieszkalnych w celu przeprowadzania stosownych przeglądów,
• o staranne przewietrzanie lokalu mieszkalnego przed wizytą pracowników zarządcy nieruchomości,
• zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych do i w lokalu mieszkalnym przed wizytą pracowników zarządcy nie-

ruchomości,
• przestrzeganie zasady bezpiecznej odległości (1,5-2 m) od osób zamieszkujących lokal,
• przejście właścicieli (użytkowników) mieszkań do pomieszczenia, w których nie istnieje konieczność wejścia pra-

cowników zarządcy nieruchomości. 

Nasi pracownicy realizując przeglądy będą przestrzegać zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i stosować 
środki ochrony (m.in. rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, a także zachowywać zasady bez-
piecznej odległości).

PRZEGLĄDY OKRESOWE W CZASIE EPIDEMII



OGŁOSZENIA DROBNE

Kupię każdy samochód 
- gotówka - tel. 660-476-276

Już kolejny miesiąc wszyscy zmagamy się z pandemią wiru-
sa SARS-CoV-2 i jej skutkami. Każdy z nas zadaje sobie jed-
no kluczowe pytanie – kiedy się ona skończy, kiedy wróci 
normalne życie bez strachu, nakazów, zakazów i obostrzeń. 
Wszyscy wsłuchujemy się w głosy ekspertów, którzy zgodnie 
mówią, że wiele zależy od nas samych.

Tak, to prawda.

My sami stosując się do prostych i niekosztownych zasad 
możemy spowolnić narastającą ilość zakażeń, ochronić sie-
bie i naszych bliskich.

Od jakiegoś czasu niestety niemal każdego dnia odnotowuje-
my kolejne przypadki zakażeń w naszym mieście. Każda z cyfr 
w statystyce to realny pacjent, z którym rozmawiamy, czło-
wiek dotknięty COVID-19. Nikt nie spodziewał się, że zakaże-
nie spotka właśnie jego. Na szczęście wiele obserwowanych 
przez nas przypadków przebiega łagodnie, choć nie odbyło 
się bez dramatycznych chwil, kiedy przychodziły informacje 
o konieczności hospitalizacji i te najtragiczniejsze o zgonach 
pacjentów. Teraz w sezonie wiosennym, w którym infekcje 
górnych i dolnych dróg oddechowych zbierają swoje żniwo 
jeszcze większy sens ma nasze odpowiedzialne, mądre i bez-
pieczne zachowanie.

Przede wszystkim musimy pamiętać o:
1. Zasłanianiu ust i nosa
• w miejscach ogólnodostępnych m.in. w sklepie, galerii 

handlowej, targu, kościele i innych budynkach użytecz-
ności publicznej,

• w pojazdach komunikacji zbiorowej (w autobusie, tram-
waju, pociągu itp.).

2. Prawidłowym noszeniu maseczki
• zasłaniać zarówno usta jak i nos,
• unikać dotykania maseczki podczas jej używania,
• niewłaściwe stosowanie maseczek może zwiększyć ryzy-

ko infekcji.

3. Zachowaniu dystansu społecznego – zachowajmy bez-
pieczną odległość od innych min. 1,5 metra oraz unikajmy 
dużych skupisk ludzkich.

4. Częstym myciu rąk – minimum 30 sekund, wodą z mydłem 
lub dezynfekujmy je środkiem na bazie alkoholu (60%).

5. Unikaniu dotykania dłońmi oczu, nosa i ust – w ten spo-
sób możemy przenieść wirusa. Podczas kichania i kaszlu za-
krywajmy usta i nos chusteczką lub zgięciem łokcia.

Nakładanie kar i mandatów nie rozwiąże problemu. Musimy 
sami wycenić, ile warte jest nasze zdrowie i życie. Pamiętaj-
my zwłaszcza o osobach słabszych, starszych, które w obli-
czu choroby COVID-19 często są bezbronni.

KORONAWIRUS – PRZESTRZEGAJ 
PODSTAWOWYCH ZASAD 

BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY


