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Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe wywożone są zgodnie z harmonogramem firmy Alba na 
rok 2020 r., który jest wywieszony na tablicy ogłoszeń klatek schodowych. Prosimy o przestrzeganie 
określonych w harmonogramie terminów. Odpady do odbioru prosimy wystawiać najpóźniej w dniu 
poprzedzających ich odbiór, przy boksach śmietnikowych.

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zwraca się z prośbą do wszystkich właścicieli, najemców, 
użytkowników lokali mieszkalnych o zamykanie:
• drzwi wejściowych do budynku,
• okienek piwnicznych,
• okien na klatkach schodowych.
Zalecane jest otwieranie okien w celu wietrzenia piwnic i klatek schodowych, jednak powinno być 
to krótkotrwałe z uwagi na stratę ciepła.

W poprzednim numerze biuletynu informowaliśmy Państwa o rozpoczętych pracach termomodernizacyj-
nych dwóch budynków położonych przy ul. Wojkowickiej 1 (Administracja nr 1) oraz przy ul. Górniczej 7 (Ad-
ministracja nr 3). Obecnie roboty budowlane są już na końcowych etapach i niebawem zostaną zakończone.  
W międzyczasie został zorganizowany przetarg na docieplenie następnego budynku zlokalizowanego na terenie 
Administracji nr 3 na ul. Górniczej 38. Również i w tym przypadku prace termomodernizacyjne są realizowane 
szybko i niebawem zostaną zrealizowane. Aktualnie trwają przygotowania do rozpoczęcia termomodernizacji na-
stępnego budynku położonego przy ul. Wojkowickiej 5 (Administracja nr 1) w zakresie przygotowania dokumentacji 
technicznej, a następnie organizacji procedury przetargowej w celu wyboru wykonawcy robót. 

TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW

LOKALIZACJA ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
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Grodziecka 62-64 Montaż lamp zmierzchowych przy wejściu do klatek schodowych

Miasta Auby 2 Montaż lampy zmierzchowej przy wejściu do klatki schodowej

Miasta Auby 4
Montaż kołpaków obrotowych na nasadach kominowych ONK

Montaż lampy zmierzchowej przy wejściu do klatki schodowej

Miasta Auby 6

Wymiana zaworów podpionowych instalacji centralnego ogrzewania

Montaż kołpaków obrotowych na nasadach kominowych ONK

Montaż lampy zmierzchowej przy wejściu do klatki schodowej

Wymiana obróbek  blacharskich na dachu budynku

Miasta Auby 8

Naprawa obróbki blacharskiej na balkonie przynależnym do mieszkania nr 11

Wymiana pionu kuchennego (zw+kanalizacja) w mieszkaniach nr: 1,6,11,16,21, 26,31,36,41,46,51

Wymiana pionu kuchennego (zw+kanalizacja) w mieszkaniach nr: 5,10,15,20, 25,30,35,40,45,50,55

Montaż lampy zmierzchowej przy wejściu do klatki schodowej

Montaż kołpaków obrotowych na nasadach kominowych ONK

Miasta Auby 10
Wymiana zaworów podpionowych instalacji centralnego ogrzewania

Montaż lampy zmierzchowej przy wejściu do klatki schodowej

Miasta Auby 12

Wymiana pionu łazienkowego (zw+kanalizacja) w mieszkaniach nr: 3,9,15,21, 27,33,39,45,51,57,63

Montaż lampy zmierzchowej przy wejściu do klatki schodowej

Montaż kołpaków obrotowych na nasadach kominowych ONK

Ogrodowa 18 Naprawa obróbki blacharskiej na balkonie przynależnym do mieszkania nr 4

Ogrodowa 22 Montaż kołpaka obrotowego na nasadzie kominowej ONK

Spółdzielcza 20 Montaż lamp zmierzchowych przy wejściu do klatek schodowych 

Szpitalna 13 Naprawa i docieplenie komina ponad dachem (klatka A)

Szpitalna 21
Wymiana nawierzchni z kostki betonowej

Wymiana wycieraczki stalowej przed wejściem do klatki schodowej

Szpitalna 23 Wymiana nawierzchni z kostki betonowej

Szpitalna 26

Wymiana nawierzchni z kostki betonowej

Wykonanie przełożenia chodnika ( likwidacja zapadliska)

Wymiana nawierzchni z kostki brukowej przed wejściami do klatek schodowych  (klatka A,B,C)

Szpitalna 31 Przebudowa tablicy energetycznej

Szpitalna 32
Wymiana pionu łazienkowego (zw+kanalizacja) w mieszkaniach nr: 26,29, 32,35,38

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

Szpitalna 36
Wymiana pionu łazienkowego (zw+kanalizacja) w mieszkaniach nr 28,31, 34,37,40

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

Tuwima 13-15-17 Montaż lamp zmierzchowych przy wejściu do klatek schodowych

Wojkowicka 1,5 Montaż lampy zmierzchowej przy wejściu do klatki schodowej
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cji Ogrodowa 8 Wymiana przycisków dyspozycji (2 sz.) dźwigu nr 31050028877

Wojkowicka 1 Termomodernizacja budynku mieszkalnego
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Niepodległości 4 Doszczelnienie daszku nad wejściem do budynku (klatka B)

Niepodległości 10 Montaż nasady kominowej typu Turbowent (klatka B)

Niepodległości 14 

Remont balkonów w klatce D (2 piony)

Montaż nowych zjazdów na wózki dziecięce (klatka B)

Montaż lamp zmierzchowych przy wejściu do klatek schodowych (klatka A,B,C,D)

REMONTY OD WRZEŚNIA DO LISTOPADA 2020
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
Dział remontów i konserwacji: wew. 45

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)

ul. Wojkowicka 1 ul. Górnicza 7 ul. Górnicza 38
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e Niepodległości  16, 18 Montaż lamp zmierzchowych przy wejściu do klatek schodowych (klatka A,B)

Składkowskiego 4 Wymiana części pionu instalacji deszczowej przy mieszkaniu nr 30 (klatka C)

Składkowskiego 17 Usunięcie nieszczelności instalacji gazowej za przyłączem głównym (klatka B)

Składkowskiego 18 Wymiana odcinka pionu kanalizacyjnego kuchennego w mieszkaniu nr 90
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cji Niepodległości 14 Remont balkonów w klatce B i C (4 piony)

Składkowskiego 14 Remont pokrycia dachowego nad klatką C 

Składkowskiego 13 Naprawa zjazdów na wózki (klatka C)

Składkowskiego 22 a Utwardzenie terenu (nawierzchnia z kostki brukowej)
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Dehnelów 11 Remont części pokrycia dachu

Dehnelów 4 Wymiana pionu kuchennego (zw + kanalizacja) w mieszkaniach nr: 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51

Dehnelów 6
Remont płyt balkonowych wraz z wymianą balustrad i malowaniem loggii w pionie mieszkań nr 
1,6,11,16, 21,26,31,36,41,46,51

Wymiana pionu łazienkowego w mieszkaniach nr: 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48

Dehnelów 9 Wymiana włazu dachowego

Jaśminowa 7 Wymiana nawierzchni z asfaltobetonu

Powstańców Śl. 1, 5 Wymiana przyłączy kanalizacji deszczowej od budynku do studni

Powstańców Śl. 1 Malowanie klatki schodowej wraz z wymianą drzwi do piwnicy

Powstańców Śl. 7 Remont WLZ instalacji oświetleniowej klatki schodowej oraz piwnicy

Powstańców Śl. 11
Remont balkonów pionie mieszkań: 16, 19, 22, 25, 28.

Wymiana pionu łazienkowego (zw+kanalizacja) w mieszkaniach w mieszkaniach nr: 18,21,24,27,30

Powstańców Śl. 16 Remont schodów wejściowych do budynków

Powstańców Śl. 20 Wymiana drzwi do korytarza piwnicznego.

Powstańców Śl. 24
Remont schodów wejściowych do budynków

Remont balkonów w pionie mieszkań nr: 48, 51, 54, 57, 60

Powstańców Śl. 26-28-30-32 Remont pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej

Powstańców Śl. 28 Remont schodów wejściowych do budynków

Skłodowskiej 3
Wymiana pionu kuchennego w mieszkaniach nr: 48,51,54,57,60

Wymiana pionu łazienkowego w mieszkaniach nr: 51,54,57,60

Skłodowskiej 5 Remont balkonów w pionie mieszkań nr  31,34,37,40,43

Skłodowskiej 21-23-25 Zabezpieczenie pokrycia dachowego daszków nad balkonami na ostatnim piętrze

Skłodowskiej 27 Wymiana odcinka pionów instalacji wod.-kan. w kuchni i w łazience w mieszkaniu nr 3
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Dehnelów 23 Remont balkonów w pionie mieszkań nr 2, 5, 8, 11, 14 oraz 3, 6, 9, 12, 15

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

Górnicza 7, 38 Termomodernizacja budynku
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Norwida 6 Remont balkonów w pionie mieszkań 43,45,47 wraz z zadaszeniem nad ostatnią kondygnacją (klatka D)

Norwida 21 Wymiana pionu kuchennego (zw+cw+cyrkulacja) w mieszkaniach nr 8a,9,11,13 (klatka B)

Os. Dziekana 4 Remont balkonów w klatce E (2 piony)

Os. Dziekana 10 Remont balkonów w klatce G i F (3 piony)

Pola 4 Remont tarasów  w pionie mieszkań nr 8,10,12 ( klatka B)

27-go Stycznia 36 Wymiana pionu łazienkowego c.o w  mieszkaniach nr 24, 27
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cji Konopnickiej 4 Remont rynien i odpływu dachowego

27-go Stycznia 22 Malowanie suszarni

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

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

W ostatnim okresie na terenie Administracji nr 1 doszło do szeregu dewastacji przycisków wewnątrz kabin dźwi-
gów, jak również w częściach korytarzy klatek schodowych. W związku z powyższym  zwracamy się z prośbą do 
wszystkich mieszkańców o:
• zwrócenie szczególnej uwagi na osoby postronne, niezamieszkałe w Państwa budynku, które zachowują się po-
dejrzanie, manipulują przy dźwigu osobowym, czy też innym wyposażeniu budynku,
• powiadomienie służb mundurowych o zauważonych przez Państwa osobach zachowujących się podejrzanie lub 
dewastujących wyposażenie budynku,
• zgłaszanie do administracji o wszelkich postojach dźwigów i innych, zauważonych nieprawidłowościach.
Przypominamy również, że dzieci w wieku poniżej 12 lat nie mogą korzystać z urządzeń dźwigowych bez opieki 
osób dorosłych. Zamykanie drzwi wejściowych do budynku i natychmiastowe zgłaszanie niesprawnych domofo-
nów może nas uchronić przed kolejnymi dewastacjami. jak również  otwieranie drzwi wejściowych do budynku 
wyłącznie znanym Państwu osobom. 

W roku bieżącym zostały zlecone do realizacji nw. naprawy po dewastacjach:

W bieżącym roku na trzech osiedlach rozpoczęto montaż energooszczędnych lamp LED z czujnikiem zmierzchu 
przed wejściami do klatek schodowych. Zastosowanie lamp pozwoli na zaoszczędzenie energii elektrycznej w bu-
dynku przy jednoczesnym zwiększeniu intensywności padającego światła na klatkę schodową. Podstawa lamp 
wykonana jest z tworzywa sztucznego oraz mlecznego klosza z poliwęglanu z odpowiednim oznaczeniem klatki 
schodowej. Obudowa z materiałów wysokoudarowych zapewnia podwyższoną wytrzymałość na uderzenia i inne 
akty wandalizmu.  Zgodnie z kartą producenta żywotność takiej lamy wynosi do 30 tysięcy godzin. Obecnie lampy 
zostały zamontowane na budynkach przy ulicach:

Prace przy wymianie lamp na nowe będą na bieżąco kontynuowane przez naszych konserwatorów. Zgodnie z pra-
wem wszystkie nieruchomości, w tym budynki mieszkalne, muszą posiadać tablice informacyjne z danymi adreso-
wymi. Taka tablica powinna być umieszczona na budynku i zawierać dane o numerze nieruchomości i nazwie ulicy, 
na której się znajduje. W nocy numer budynku (klatki schodowej) powinien być oświetlony. Po zamontowaniu lamp 
z czujnikiem zmierzchowym taka lampa zaświeci się automatycznie i nie będzie już potrzeby np. włączenia takiej 
lampy na noc przez  mieszkańców danej klatki schodowej, jak i jej zgaszenia w dzień. Podświetlenie numeru budyn-
ku jest również ważne ze względów bezpieczeństwa (pomocne w dotarciu pod właściwy adres służb ratunkowych). 

DEWASTACJE WIND

WYMIANA OZNAKOWAŃ NIERUCHOMOŚCI (NUMERY POLICYJNE)

Zestawienie wg stanu na dzień 30.10.2020 r.

Budynek Zakres prac naprawczych Realizacja

Miasta Auby 8

Wymiana 3 szt. przycisków dyspozycji dźwigu nr 3105001219 Czerwiec 2012

Wymiana 2 szt. przycisków (otwierania drzwi i uruchamiania wentylatora) dźwigu nr 3105002871 Lipiec 2020

Wymiana 3 szt. przycisków dyspozycji dźwigu nr 3105002871 Październik 2020

Szpitalna 23
Wymiana przycisku wezwań dźwigu nr 3105002902 Czerwiec 2020

Wymiana przycisku dyspozycji w dźwigu nr 3105002902 Czerwiec 2020

Ogrodowa 8

Wymiana przycisku wezwań dźwigu nr 3105002887 Czerwiec 2020

Wymiana 6 szt. przycisków dyspozycji w dźwigach nr 3105002881 (5 sz.) i 3105002887 (1 szt.) Czerwiec 2020

Wymiana 5 szt. przycisków dyspozycji oraz wyświetlacza w kabinie dźwigu nr 3105002887 Czerwiec 2020

Wymiana przycisków dyspozycji (2 sz.) dźwigu nr 31050028877 Listopad 2020

ADM Ulice

1 Grodziecka 62-64; Miasta Auby 2,4,6,8,10,12; Spółdzielcza 20; Szpitalna 26,32,36; Tuwima 13-15-17; Wojkowicka 1,5 

2 Niepodległości 11,14,16,18,20,22,24

3 Prace zaplanowane do realizacji od 2021 r.

4 Norwida 2A, 14C, 16B; Nowopogońska 231; Os. Dziekana 2B, 4ABC, 5BDF, 6CDEFI ,11AB, 12ABD; 
Orzeszkowej 14, 16B, 18AB, 20B; Pola 2ABCDE, 4B ,6ABCDE,  8ABCDE, 10ABC, 12A, 14; Spacerowa 17
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WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

OGŁOSZENIA DROBNE

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokale użytkowe na działalność gospodarczą. Lokale 
mogą być wynajęte na działalność handlowo-usługową lub jako pomieszczenia biurowe. Poniżej przedstawiamy 
wykaz wolnych lokali:

ul. Szpitalna 8 – możliwość wynajęcia powierzchni na parterze pawilonu wolnostojącego od ok. 7,00 m2 do ok. 
500,00 m2
ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym – parter – 22,00 m2
ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym – parter – 12,00 m2
ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym – 1 piętro – 21,20 m2 
ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym – 1 piętro – 12,20 m2 
ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym – 1 piętro – 22,80 m2 
ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym – 1 piętro – 33,80 m2  
ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym – 1 piętro – 31,40 m2 
ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym – 1 piętro – 30,00 m2 
ul. Szpitalna 9A – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym – parter – 460,75 m2
ul. Dehnelów 35 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym – parter – 13,45 m2
ul. Niepodległości 1 A – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym – parter – 43,51m2
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 – 123,16 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
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
ul. W. Pola 12 A – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 30,50 m2

Wszelkich informacji dotyczących najmu powyższych lokali można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Kombatan-
tów 4, pokój nr 27 lub telefonicznie pod nr (32) 265 - 10 - 22 wew. 33

Kupię mieszkanie 
w każdym stanie.

Prywatnie 
płatność gotówką 

tel. 730 644 156

W związku z występującym zagrożeniem epidemiologicznym, w trosce o nasze wspólne zdrowie i bezpie-
czeństwo informujemy, że Spółdzielczy Dom Kultury „ODEON” jest zamknięty do odwołania.

Dlatego też, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o zmniejszeniu opłat za działalność społeczno-kulturalną 
i od stycznia 2021 r. opłata ta będzie wynosić 0,03 zł/m2/miesiąc.

SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY „ODEON”

Mając na uwadze liczne telefony dotyczące funkcjonowania modułu e-bok postaramy się przedstawić odpowiedzi 
na najczęściej pojawiające się pytania. 

Jaka jest obecna wysokość opłaty?
W zakładce „Zestawienie roczne”, kolumna „Naliczenia” dostępna jest wysokość naliczonej opłaty za lokal miesz-
kalny za każdy miesiąc. Natomiast w zakładce „Finanse”, kolumna „Pokaż” (należy otworzyć załącznik) widoczne są 
składniki opłaty obowiązującej w wybranym miesiącu. Wysokość należnej opłaty za dany miesiąc prezentowana 
jest w e-bok po 10-tym każdego miesiąca. 

Ile należy wpłacić w danym miesiącu?
Po zalogowaniu się do modułu e-bok w zakładce saldo są widoczne kwoty do zapłaty z tytułu opłaty i odsetek. 
Natomiast odzwierciedleniem salda opłaty jest „Zestawienie roczne”. Tu sprawdzimy z czego wynika wykazane 
saldo opłaty.

Gdzie widać wnoszone wpłaty?
W zakładce „Zestawienie roczne”, kolumna „Zapłacono” oraz w zakładce „Finanse”.  Dane w module e-bok są aktu-
alizowane automatycznie, zatem w zależności od momentu korzystania z modułu przez użytkownika nie wszystkie 
dane mogą być dostępne. Na przykład wpłata wniesiona w piątek będzie widoczna w e-bok we wtorek, po zaksię-
gowaniu otrzymanego w poniedziałek wyciągu z banku i synchronizacji danych w nocy. Natomiast zamknięcie 
dokumentów księgowych za dany miesiąc następuje około 20-tego kolejnego miesiąca i po tym terminie widoczne 
są wszystkie dokumenty, w tym przeksięgowania na odsetki. 

Nie ma zakładki „Zestawienie roczne”, „Finanse”? 
Taka sytuacja ma miejsce, gdy dostęp do e-bok odbywa się z telefonu. Zakładki „Zestawienie roczne”, i „Finanse” są 
zakładkami typowo tabelarycznymi, dlatego gdy wykryte jest urządzenie mobilne, są one ukrywane. Rozwiązaniem 
jest w ustawieniach przeglądarki na urządzeniu (trzy kropki w prawym górnym rogu) wybranie opcji „wersja na 
komputer”. Wówczas żadna zakładka nie jest ukrywana.

Wpłacam z opóźnieniem, ale wyższe kwoty żeby pokryć odsetki, ale nie są pokrywane?
Analiza zaległości odbywa się ręcznie, więc nie w każdym miesiącu może nastąpić przeksięgowanie na odsetki. Jeśli 
wraz z opłatą za lokal mieszkalny lub garaż jest wpłata na odsetki, prosimy o określenie w opisie wpłaty np. opłata 
+ odsetki. 

Zdajemy sobie sprawę, że powyższe wyjaśnienia nie wyczerpują wszystkich wątpliwości, ale mamy nadzieję, że 
ułatwią Państwu korzystanie z modułu e-bok. W przypadku pytań dotyczących obsługi modułu e-bok prosimy 
kontaktować się telefonicznie 32 265-10-22 wew. 28. 

Mając na uwadze obecną sytuację w celu złożenia wniosku o dostęp do modułu e-bok i/lub modułu koresponden-
cja seryjna prosimy kontaktować się telefonicznie 32 265-10-22 wew. 27. 

Zasady dostępu do modułów i wniosek są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.czsm.czeladz.pl 
w zakładce E-BOK oraz zakładce Dział opłat i windykacji.  

E-BOK




