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Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
 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
Sekcja remontów i konserwacji: wew. 45
Pogotowie awaryjne: 609 209 493
Godziny pracy Spółdzielni 
Poniedziałek: 7.00 – 16.00 
Wtorek – czwartek: 7.00 – 15.00 
Piątek: 7.00 – 14.00  

Biuletyn Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
CZELADZKA SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja Osiedlowa 
(32) 265 19 36 Osiedle Ogrodowa 
(32) 265 39 27 Osiedle Piłsudskiego 
(32) 265 18 65 Osiedle Saturn 
(32) 265 29 29 Osiedle Dziekana
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

UWAGA !

Zmiana godzin pracy Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Informujemy mieszkańców, że od 1 stycznia 2018 roku nastąpi zmiana godzin pracy Czeladzkiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej.
Nowe godziny pracy:

poniedziałek – 7.00 : 16.00
wtorek – czwartek – 7.00 : 15.00

piątek – 7.00 : 14.00
Spółdzielczy Dom Kultury „Odeon” czynny będzie w godzinach:

poniedziałek – piątek 8.00 : 18.00

Rada Nadzorcza przyjmuje skargi mieszkańców
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

w Sali Konferencyjnej Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w godzinach 16.00 – 17.00.
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WentylAcjA W lokAlAch mieszkAlnych

Zastosowane w latach minionych metody budownictwa, w tym również drewniana stolarka okienna, w sposób naturalny (przez 
nieszczelności konstrukcji okna) regulowała napływ   powietrza z zewnątrz do mieszkania. Natomiast współczesne technologie 
budowlane – w tym ocieplenie ścian zewnętrznych budynków oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej charakteryzującej 
się dużą termoizolacyjnością – doprowadziły do powstania mieszkań o wysokiej szczelności. Co prawda ograniczyło to skutki 
hałasu, ale doprowadziło także do braku dostępu powietrza powodując niekorzystne warunki dla użytkowników mieszkań.
Warunkiem swobodnego przepływu powietrza jest umożliwienie dopływu świeżego powietrza do lokalu, podcięcie drzwi 
do pokoi (wymiar prześwitu to min. 80 cm²), wykonanie w drzwiach kuchni, łazienki i wc otworów w dolnej części o łącznej 
powierzchni 220 cm², utrzymywanie kratek wentylacyjnych w stanie umożliwiającym swobodny przepływ powietrza 
(obowiązuje zakaz ich zasłaniania, jak również ograniczania ich powierzchni przez podłączanie okapów nadkuchennych, 
montaż wentylatorów oraz innych elementów zmniejszających powierzchnię czynną kratki wentylacyjnej, zatykanie folią 
czy papierem). Codzienna eksploatacja lokalu mieszkalnego wiąże się z notorycznym wytwarzaniem pary wodnej (daje to 
ogółem kilkanaście kilogramów pary wodnej, która winna zostać odprowadzona systemem wentylacyjnym na zewnątrz). 
Na działanie wentylacji grawitacyjnej w swoich mieszkaniach mają duży wpływ ich użytkownicy bezpośrednio regulując 
ilość powietrza zewnętrznego poprzez rozszczelnienie okien w mieszkaniu (ułożenie klamki w pozycji tzw. mikrowentylacji 
lub montaż nawiewników w skrzydle okiennym). Ważnym aspektem w użytkowaniu mieszkania jest temperatura powietrza 
w lokalu mieszkalnym, która winna być utrzymywana na poziomie 20°C. Spadek temperatury powoduje znaczny wzrost 
wilgotności względnej powietrza powyżej dopuszczalnej normy 40%-50% i dalszy wzrost wykraplania się pary wodnej 
i zawilgocenia ścian (ułatwia to rozwój pleśni). W tych przypadkach zaleca się częste i intensywne wietrzenie mieszkań w celu 
zwiększenia cyrkulacji powietrza, stosując zasadę: „im szczelniejsze okna i drzwi, tym większa częstotliwość wietrzenia”. 

Remonty WykonAne z zAsobAch AdministRAcji nR 1 W 2017 RokU

Nieruchomość 1 – ul. Ogrodowa 4, 6, 8
- wykonano remont balkonów w  budynku przy ul. Ogrodowa 6/ 1-5, Ogrodowa 4 /4-54
- dokonano wymiany stolarki  okiennej na klatce schodowej i w piwnicy w budynku przy ul. Ogrodowa 8 oraz w piwnicy 
w budynku przy ul. Ogrodowa 4
- wykonano remont kominów i pokrycia dachu w budynku przy ul. Ogrodowa 6 i 8 A, B oraz naprawę pokrycia dachu 
w budynku przy ul. Ogrodowa 4
- dokonano wymiany zaworów podpionowych na instalacji CO  w budynku przy ul. Ogrodowa 8 B
- wykonano wymianę pionu wodno-kanalizacyjnego w budynku przy ul. Ogrodowa 4
- wyburzono zdewastowane klomby przed budynkiem Ogrodowa 8 A,B
- montaż nasady kominowej na budynku przy ul. Ogrodowa 4
- dokonano refundacji wymiany okien w mieszkaniach -  33 szt.
W roku 2018 planowana jest termomodernizacja całej nieruchomości
Nieruchomość 2 – ul. Szpitalna 13,15,17
- wykonano docieplenie stropów w budynkach przy ul.  Szpitalna 13B, 17 A,B
- wykonano wymianę instalacji  wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Szpitalna 15 A
- wykonano doszczelnienie płyty elewacyjnej i naprawę kominów na dachu przy ul. Szpitalna 15 A, B
W roku 2018 planowana jest termomodernizacja całej nieruchomości
Nieruchomość 3 – ul. Ogrodowa 10,14,16,18
- wykonano naprawę pokrycia dachu i remont kominów w budynkach przy ul. Ogrodowa 10,14,16,18
- wykonano wymianę pionu wodno-kanalizacyjnego w budynku przy ul. Ogrodowa  10A, 
- wykonano naprawę schodów wejściowych i daszku do budynku przy ul. Ogrodowa 14A
- wykonano remont balkonów przy ul. Ogrodowa 14 A (1 pion), Ogrodowa 16 A,B (2 piony)
- wykonano docieplenie stropów w budynku  przy ul.  Ogrodowa 18A
- wykonano remont zadaszenia nad wejściem do budynku  przy ul. Ogrodowa 18 B
- dokonano montażu nasady kominowej w budynku przy ul. Ogrodowa 10 B, 16 B
- wykonano montaż nasad kominowych na budynku przy ul. Ogrodowa 16B
Nieruchomość 4 – ul. Szpitalna 21, 23
- wymieniono oświetlenie korytarzy i klatek schodowych  na oświetlenie LED w budynkach przy ul. Szpitalna 21, 23
- wykonano wymianę pionu wodno-kanalizacyjnego w budynku przy ul. Szpitalna 21, 23
- dokonano wymiany okien na klatce schodowej i w piwnicy w budynku przy ul. Szpitalna 21,23
- wykonano remont balkonów przy ul. Szpitalna 21 (1 pion) i dobiegają końca prace przy ul. Szpitalna 23 (1 pion)
- dokonano refundacji wymiany okien w mieszkaniach- 19 szt.
Nieruchomość 5 – ul. Ogrodowa 20, 22
- wykonano malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Ogrodowa 22
- dokonano wymiany stolarki  okiennej w piwnicy w budynku przy ul. Ogrodowa 20, 22
- wykonano wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Ogrodowa 20 (1 pion)
- wykonano modernizacje instalacji sieci teletechnicznej w budynku przy ul. Ogrodowa 22
- dokonano refundacji wymiany okien w mieszkaniach – 24 szt.
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Nieruchomość 6 – ul. Szpitalna 25,27,29,31,33,35
- dokonano wymiany drzwi wewnętrznych w budynku przy ul. Szpitalna 25 A,B
- wykonano wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Szpitalna 33B , 35B 
- dokonano wymiany stolarki  okiennej w piwnicach w budynkach przy ul. Szpitalna 27,29,31,33,35
- wykonano remont balkonów przy ul. Szpitalna 35A (2 piony), 35B (1 pion), 33B (2 piony), 27A (1 pion)
- wykonano uszczelnienie ogniomurów na budynku przy ul. Szpitalna 29A
- dokonano przebudowy poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Szpitalna 31 A,B
- dokonano wymiany drzwi do wózkowni w budynku przy ul. Szpitalna 31B
- wykonano docieplenie stropów w budynku  przy ul. Szpitalna 29 A,B
- dokonano montażu rynien spustowych w budynku przy ul. Szpitalna 25 A,B
- dokonano montażu nowej  wiaty  śmietnikowej przy budynku 31-33
- wykonano remont zadaszeń i balustrad wejść do budynku przy ul. Szpitalna 33A,B
- dokonano refundacji wymiany okien w mieszkaniach- 5 szt.
Nieruchomość 7 – ul. Spółdzielcza 11,13
- wykonano wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Spółdzielcza 13 (1 pion)
- dokonano wymiany drzwi zewnętrznych w budynku przy ul. Spółdzielcza 11,13
- wykonano naprawę tynków i malowanie ścian w budynku przy ul. Spółdzielcza 13
W roku 2018 planowana jest termomodernizacja całej nieruchomości
Nieruchomość 8- ul. Spółdzielcza 20
- dokonano wymiany drzwi zewnętrznych w budynku przy ul. Spółdzielcza 20
Nieruchomość 9 - ul. Wojkowicka 1
- dokonano wymiany drzwi zewnętrznych w budynku przy ul. Wojkowicka 1
Nieruchomość 10 – Wojkowicka 5 
- zlecono wymianę drzwi zewnętrznych w budynku przy ul. Wojkowicka 5
- dokonano wymiany stolarki  okiennej w piwnicach w budynku przy ul. Wojkowicka 5
Nieruchomość 11- ul. Szpitalna 32
- wykonano wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Szpitalna 32C (1 pion)
-  wykonano malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Szpitalna 32 A,B,C
- dokonano wymiany drzwi do piwnicy w budynku przy ul. Szpitalna 32 A,B,C
- dokonano refundacji wymiany okien w mieszkaniach- 5 szt.
Nieruchomość 13 – ul. Miasta Auby 2,4,6,8,10,12
 - dokonano wymiany stolarki  okiennej na klatkach schodowych  w budynku przy ul. Miasta Auby 2,4,6,10
- wykonano malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Miasta Auby 6
- dokonano wymiany dźwigu w budynku przy ul. Miasta Auby 2
- wykonano wymianę pionu wodno-kanalizacyjnego w budynku przy ul. Miasta Auby 2, Auby 6 
- dokonano wymiany instalacji kanalizacji w piwnicy w budynku przy ul. Miasta Auby 4
- wymieniono odcinek rurociągu CO w budynku przy ul. Miasta Auby 8
- wykonano remont zadaszenia nad wejściem do budynku przy ul. Miasta Auby 10
- wykonano naprawę WLZ w budynku przy ul. Miasta Auby 10
-  dokonano naprawy drzwi zewnętrznych do budynku przy ul. Miasta Auby 6
- dokonano miejscowej naprawy pokrycia dachu w budynku przy ul. Miasta Auby 2, 6, 10
- dokonano refundacji wymiany okien w mieszkaniach- 6 szt.
Nieruchomość 14 – ul. Grodziecka 62,64
- wykonano wymianę pionu wodno-kanalizacyjnego w budynku przy ul. Grodziecka 62
Nieruchomość 64 – Tuwima 13,15,17
- dokonano refundacji wymiany okien w mieszkaniach- 10 szt.
Nieruchomość 67 – Szpitalna 26
- dokonano wymiany drzwi zewnętrznych w budynku przy ul. Szpitalna 26 A,B,C
- wykonano docieplenie stropodachów na mieszkaniami ostatniej kondygnacji w budynku  przy ul. Szpitalna 32 A,B,C
W roku 2018 planowana jest termomodernizacja budynku.
Wykonano również prace:
- remont nawierzchni przy ul. Miasta Auby 2,4,6,8, 10,12
- wymiana nawierzchni przy ul. Szpitalna 21, 27, 23
- powstały 3 nowe miejsca postojowe przy ul. Szpitalna 33 (w miejsce po spalonym śmietniku)
- wykonano miejsca utwardzone z płyt ażurowych przy ul. Ogrodowa 18, 20
Prace w trakcie:
- wykonanie miejsc postojowych przy ul. Miasta Auby 2-6
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AdministRAcjA nR 2

AdministRAcjA nR 3

W okresie od lipca do września 2017 r. na Administracji osiedla Piłsudskiego wykonano:
☑   montaż wiat śmietnikowych przy ul. Niepodległości 7 i Składkowskiego 4, 
☑   nowe miejsca parkingowe przy ul. Niepodległości 7, Składkowskiego 5, 
☑   powiększenie parkingu przy ul. Składkowskiego 10,
☑   kapitalny remont balkonów w budynkach przy ul. Składkowskiego 2a, 16b, 17c, 
☑   wymianę poziomu zimnej wody w budynku przy ul. Niepodległości 22d,
☑   wymianę zaworów podpionowych c.o. na budynkach przy ul. Niepodległości 24 i 11,
☑   wejście do Edenu i planowana jest dalsza modernizacja obiektu w roku 2018

Oprócz powyżej wymienionych prac rozpoczęliśmy remonty wejść do budynków przy ul. Składkowskiego 20 a,b i Składkowskiego 
17 a,b,c.  Rok 2018 to kontynuacja takich prac jak:
• kapitalny remont balkonów na budynkach przy ul. Składkowskiego 16, 17, 13 , 2,4,6, Niepodległości 10,12,16,14,
• remont wejść do budynków przy ul. Niepodległości 24.
• wymiana zaworów podpionowych na instalacji c.o. w budynkach przy ul. Składkowskiego 2,4,6,16,18.

W roku 2018 planowana jest termomodernizacja budynków nieruchomości nr 15 (ul. Składkowskiego 2,4,6) i nieruchomości 
nr 19 (ul. Składkowskiego 16,18). W budynkach przy ul. Składkowskiego 18c i Niepodległości 22d zaplanowano malowanie 
klatek schodowych.

Apel do mieszkańców Osiedla Piłsudskiego

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców Osiedla Piłsudskiego dotyczącymi dokarmiania gołębi informujemy, 
że gołębie żerujące w okolicach budynków mogą być źródłem różnych groźnych i pasożytniczych chorób, przenoszonych 
drogą bezpośredniego kontaktu z ptakiem lub jego odchodami. Stada gołębi oddziałują także niszcząco na dachy, balkony, 
parapety i elewacje budynków, oszpecane przez gromadzące się na nich ptactwo. Apelujemy zatem o niestwarzanie ptakom 
środowiska lęgowego i dogodnych warunków życia w różnych zakamarkach budynków, np. gzymsach, parapetach, balkonach 
i kominach wentylacyjnych oraz ich niedokarmianie. Dokarmianie gołębi w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych 
powoduje, że oswojone stada po osiągnięciu wysokiej liczebności staną się dla wszystkich lokatorów poważnym problemem.

Poprawa stosunków międzysąsiedzkich

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Osiedla Piłsudskiego, aby nie utrudniać sobie wzajemnie życia i aby starać się poprawić 
stosunki międzysąsiedzkie, gdyż otrzymujemy wiele skarg i zażaleń związanych z:
• zastawianiem klatek schodowych i korytarzy rowerami oraz innymi sprzętami;
• paleniem tytoniu i zaśmiecaniu niedopałkami oraz innymi odpadami zarówno klatek schodowych, jak i okolicznych  
trawników;
• zanieczyszczaniem wejść do budynków i korytarzy przez czworonogi;
• wyrzucaniem przez okna niedopałków i śmieci;
• niestarannym podlewaniem kwiatów, co powoduje zalewanie okien i balkonów sąsiadom mieszkającym poniżej;
• notorycznym dokarmianiem ptaków, które zanieczyszczają nasze  osiedle.
Szanowni mieszkańcy, jeśli chcemy, aby żyło nam się spokojniej oraz byśmy żyli w czystym, przyjaznym otoczeniu  
ZADBAJMY O TO WSPÓLNIE.

Prace na Osiedlu Saturn

Jednym z większych w ostatnim czasie przedsięwzięć na dawnym osiedlu Musiała (obecne osiedle Saturn) była przebudowa 
wejścia do budynku przy ul. Dehnelów 8, polegająca na rozbiórce konstrukcji betonowych starego zadaszenia i zamontowaniu 
nowego, lekkiego zadaszenia. System, w którym zostało to zrealizowane jest jednym z najnowocześniejszych rozwiązań. 
Wykonany był również remont schodów i podestu do budynku, a stopnie i podstopnice wyłożone zostały okładziną granitową. 
W budynkach przy ul. Dehnelów 4 i 6 takie same prace wykonane zostaną w roku 2018. 
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W ostatnim czasie rozpoczęły się prace drogowe przy ul. 21 listopada 18 (remont chodnika), natomiast w planie na 2018 r. 
przewidziane jest wykonanie utwardzonych miejsc z płyt ażurowych dla samochodów. W tym roku zostanie jeszcze wyre-
montowany chodnik wzdłuż budynku przy ul. Skłodowskiej 2-8. Rozpoczęły się prace wykonania nowych miejsc postojowych 
(na przeciwko tego budynku).

W bieżącym roku przy ul. Dehnelów 5-7 wykonany został nowy parking dla samochodów osobowych. W budynku przy 
ul. Dehnelów 5 zostało wykonane docieplenie strefy cokołowej (str. zachodnia) wraz z zasypaniem nieczynnego od wielu lat 
zejścia do byłej kotłowni. Wykonane ponadto zostały planowane na bieżący rok docieplenia stropodachów, pomalowanych 
zostało 11 klatek schodowych, natomiast w ramach robót planowanych i awaryjnych wymieniono kompleksowo 14 pionów 
wodno-kanalizacyjnych w mieszkaniach. Nie zostały natomiast wykonane miejsca parkingowe wraz z poszerzeniem drogi 
przy ul. M.C.Skłodowskiej 21/25 z powodu złożonego do Starostwa sprzeciwu dwóch lokatorów mieszkających na tym osiedlu.

Nowe wejście przy ul. Dehnelów 8

Chodnik przed remontem Budowa parkingu przy ul. Skłodowskiej 2-8

Odnowiona klatka schodowa
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W budynkach przy ul. Skłodowskiej 2, 4, 6 wymieniona została instalacja WLZ na klatkach schodowych i w piwnicach, 
a w budynkach przy ul. Powstańców Śl. 3, 5 - instalacja elektryczna w piwnicach. Na rok 2018 planujemy wymianę instalacji 
elektrycznej w budynku przy ul. Powstańców Śl. 1. Dodatkowo na budynku przy ul. Skłodowskiej 1-9 wymienione zostały za-
wory podpionowe c.o. W budynkach przy ul. Górniczej 1, 3, 5 wyremontowane zostały schody zewnętrzne wraz z położeniem 
płytek antypoślizgowych. W pierwszym z tych budynków wymienione zostały także drzwi. W budynku przy ul. Górniczej 19 
wykonana została izolacja fundamentów oraz wymieniona instalacja kanalizacyjna w piwnicy wraz z remontem studzienki 
kanalizacyjnej przy budynku.

W roku 2018 na Osiedlu Saturn planowane są następujące prace: 
Nieruchomość  26 
1/ remont wejść do budynków - Dehnelów 4 i 6  
2/ remont balkonów
3/ wymiana pionów wod.-kan
Nieruchomość 27 
1/ Malowanie klatek schodowych -  Powstańców Śl. 3-5 oraz Skłodowskiej 2,4,6,
2/ wymiana WLZ klatka schodowa + piwnica - Powstańców Śl. 1
3/ wymiana zaworów podpionowych c.o. - Skłodowskiej 2-8
4/ wymiana kabla zasilającego WLZ oraz obwody administracyjne - ul. Powstańców Śl. 1 i 7
5/ remont balkonów - nieruchomość
6/ docieplenie stropodachów - ul. Skłodowskiej 10-16
Nieruchomość  28 
1/ remont balkonów
2/ poszerzenie ulicy wzdłuż budynku - ul. Skłodowskiej 21-25
3/ remont śmietnika
Nieruchomość 29 
1/ remont balkonów
2/ remont śmietnika
3/ remont schodów - Skłodowskiej 35,37,39, Powstańców Śl. 15
4/ docieplenie dylatacji 
5/ remont gzymsów
Nieruchomość 30
1/ Malowanie kl. schodowych - Powstanców Śl. 4,8
2/ remont balkonów - nieruchomość
3/ remont dachu - Powstańców Śl. 18-24
4/ remont schodów - Powstańców Śl. 28,18,24,12
Nieruchomość 31 - ul. 21 Listopada 18 
1/ remont drogi dojazdowej do budynku
Nieruchomość 32 - Miła 8,10 
1/ remont balkonów - 4 szt.
Nieruchomość  33
Jaśminowa 1-3, 5-9  Tulipanów 1
1/ remont balkonu (tarasu)
2/ wymiana zaworów podpionowych c.o.
3/ wymiana pionów wod.-kan 
Nieruchomość  34
1/ docieplenie strefy cokołowej ul. Dehnelów 5
2/ czyszczenie elewacji z porostów - ul. Dehnelów 5,9
3/ remont drogi dojazdowej 
4/ uzupełnienie tynków na ścianach oporowych
Nieruchomość 35
1/ remont schodów ul. Dehnelów 11,13
2/ wymiana pionów wod. - kan.
Nieruchomość 38 – Górnicza 5
1/ naprawa gzymsów wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym  zbrojenia
Nieruchomość 40- Górnicza 9
2/ wykonanie odwodnienia budynku 
Nieruchomość 43 – Górnicza 15
1/ naprawa tynków na kominie 
2/ remont balkonów
3/ naprawa tynków wewnętrznych (suszarnia)
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W zasobach Administracji nr 4 wykonano w bieżącym roku następujące prace remontowe:
• wymieniono rury zimnej wody zasilające wymienniki w budynkach os. Dziekana 3C, 6C, 7D;
• wymieniono odcinki instalacji wody zimnej w poziomie piwnicznym budynku os. Dziekana 6D;
• wymieniono odcinki instalacji wody ciepłej w garażu wbudowanym budynku ul. W. Pola 8C;
• w budynkach os. Dziekana: 3A-B, 2J-K, 11E-F, 9A; ul. W. Pola 6A, 8E, 10C, 12A-B; ul. Orzeszkowej 18B, ul. Norwida 
12A i 16B-C wymieniono rury instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji w poziomie piwnicznym;
• wymieniono rury instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w poziomie piwnicznym budynku os. Dziekana 1I, 10A-B,  8E-F;
• usunięto nieszczelności na instalacji gazowej w skrzynkach os. Dziekana 5 i 6;
• naprawiono ściany szachtu instalacyjnego os. Dziekana 2D/33;
• wymieniono rury instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji w pionie łazienkowym mieszkań Os. Dziekana 10B/12, 
12E/36, ul. Norwida 2D/30;
• wymieniono rury instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji w pionie kuchennym mieszkań Os. Dziekana 9D/36, 
ul. Norwida 8A/1, 16A/1, 14C/24;
• wymieniono rury instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji w pionie łazienkowo-kuchennym przy ul. W. Pola 
10C/14,  8E/26, 6D/19 i ul. Orzeszkowej 16C/13;
• zamontowano nasady kominowe w pionie mieszkania Os. Dziekana 9F/63 i 9G/72; Os. Dziekana 8C/23;  
Os. Dziekana 7F/49 i 7F/50; ul. W. Pola 12B; ul. Norwida 17A/8, 10A;
• wyremontowano kominy ponad dachami budynków przy ul. Konopnickiej 4-4A, ul. 27 Stycznia 14-16-18, 26-28-
30, 32-34-36 oraz ul. Spacerowej 13-15;
• wymieniono drzwi do piwnicy w klatce schodowej przy ul. 27 Stycznia 26;
• wymieniono drzwi wejściowe do klatek schodowych Os. Dziekana 2J i ul. Spacerowej 17;
• wymieniono podbitkę okapu nad mieszkaniem 13 przy ul. Norwida 21B;
• wykonano roboty związane z malowaniem klatek schodowych na Os. Dziekana 11E i F oraz 12D i E, ul. Norwida 
4A i B,2E;
• wykonano remonty tarasów przynależnych do mieszkań przy ul. W. Pola 6B/7,9,11, 6C/14 i 6D/21 i 23 oraz 8C/16 i 18,
jak również przy ul. Orzeszkowej 18B/25,27,29;
• wykonano remont balkonów na ul. Norwida 12C/24,25,27,29,31; 12D/33, 35, 37, 39, 40; 16C/20, 21, 23, 25, 27; 
16B/11, 12, 14, 16, 18; 17C/19, 20, 22 oraz zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji ul. Norwida 8B/22, 10/13 
i 14, 12A/14, 12C/31, 12D/40, 16B/18, 16C/27, 17B/17;
• w mieszkaniach przy ul. 27 Stycznia 32-34-36 i 14-16-18 wyremontowano płyty balkonowe oraz zamontowano 
daszki nad balkonami ostatniej kondygnacji;
• ocieplono stropodach przy ul. W. Pola 10A;
• przebudowano i docieplono ściany zewnętrzne klatek schodowych przy ul. Norwida 12A,B,C.
Roboty w trakcie realizacji:
• trwają prace malarskie w klatce przy ul. Norwida 6E;
• na ukończeniu są prace polegające na remoncie balkonów wraz z wymianą balustrad i montażem zadaszeń na ostatniej 
kondygnacji w budynkach Os. Dziekana 2 J, K, 3A, B, C, 7A, B, 9A, B (roboty są wykonywane na podstawie projektu 
z dostosowaniem do przyszłej termomodernizacji budynków);
• kontynuowane są prace związane z remontem płyt balkonowych i montażem zadaszeń nad balkonami ostatniej 
kondygnacji w budynku przy ul. 27 Stycznia 20-22-24.

Zlecono również do wykonania budowę miejsc postojowych w pobliżu budynku Os. Dziekana 4 oraz pomiędzy 
budynkami ul. Norwida 16 a 21 oraz remont nawierzchni dróg wewnątrzosiedlowych przy budynkach ul. 
Nowopogońska 231-231A i ul. Konopnickiej 4-4A, a także Os. Dziekana 3F.Zrefundowano część poniesionych 
kosztów za wymianę stolarki okiennej we własnym zakresie 44 użytkownikom lokali mieszkalnych za 164 szt. okien. 
W zasobach Adm. 4 przeprowadzono przeglądy funkcjonowania przewodów kominowych oraz szczelności instalacji 
gazowej w mieszkaniach. Na bieżąco realizowane są prace wynikające z protokołów, a polegające na udrożnieniu 
lub uszczelnieniu przewodów kominowych.

Termomodernizacja budynku na finiszu

W roku bieżącym Spółdzielnia planowała przeprowadzenie termomodernizacji 12 budynków na osiedlu Dziekana. 
Mieszkańcy 11 bloków tego osiedla nie wyrazili zgody na termomodernizację, więc dla nich termomodernizacja 
została przesunięta w czasie. Zgodę na docieplenie wyrazili jedynie mieszkańcy budynku przy os. Dziekana 8 i tam 
prace termomodernizacyjne dobiegają końca. Budynek zyskał nowy, ładny wygląd, a mieszkańcy mogą cieszyć się 
nie tylko walorami estetycznymi, ale przyszłymi korzyściami ekonomicznymi z powodu oszczędności w zużyciu 
energii cieplnej w okresach konieczności ogrzewania lokali, jak również lepszej izolacyjności przegród budowlanych 
w okresie upałów. Nad loggiami ostatniej kondygnacji zamontowano zadaszenia. W miejsce nieestetycznych, starych, 
skorodowanych balustrad zamontowano nowe stalowe balustrady z wypełnieniem z płyt laminowanych HPL. Wejścia 
do poszczególnych klatek schodowych będą miały nowy wygląd dzięki przebudowie schodów, balustrad i wymianie 
obróbek blacharskich.

AdministRAcjA nR 4
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Przypominamy po raz kolejny, jakie odpady zaliczamy do odpadów wielkogabarytowych. Są to m.in. wersalki, tapczany, 
krzesła, stoły, meble, kołdry, materace, dywany, gumolity, zabawki dużych rozmiarów, drzwi bez szyb. Do tej grupy odpadów 
nie zaliczamy natomiast odpadów budowlano-remontowych, tj. gruzu, okien z szybami, pokryć dachowych i elewacyjnych, 
luster, styropianu, urządzeń sanitarnych, odpadów niebezpiecznych. Wszystkie odpady niebezpieczne, jak i zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz odpady budowlane można nieodpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Czeladzi przy ul. Szyb Jana 1H. Przypominamy także, że gruz powstały 
podczas przeprowadzanych remontów powinien być gromadzony w specjalnych workach big-bag, które, raz w roku, można 
bezpłatnie otrzymać w Biurze Obsługi Klienta firmy Alba przy ul. Wojkowickiej 14a w Czeladzi. 
Pamiętajmy więc o powyższych zasadach i nie zaśmiecajmy swojego otoczenia.

Od 9 września bieżącego roku obowiązuje znowelizowana ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Niesie ona za sobą 
zmiany dotyczące członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych. Członkostwo wedle nowej zasady powstaje z mocy 
prawa. Członkiem spółdzielni jest więc osoba fizyczna, której przysługuje m.in. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 
czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Członkami spółdzielni są obecnie oboje małżonkowie, jeśli prawo do lokalu 
przysługuje im wspólnie. Ustawa zakłada także, że członkostwo z mocy prawa wiąże się z brakiem obowiązku składania 
deklaracji członkowskiej. Obowiązek ten nałożony został jedynie na właścicieli lokali stanowiących odrębną nieruchomość, 
którym przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności 
w formie pisemnej. Jeżeli prawo do lokalu należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być wyłącznie jedna z nich, 
chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. Nowela ustawy w sposób jednoznaczny i enumeratywny wskazuje również 
przypadki ustania członkostwa z mocy prawa. Będzie to miało miejsce w stosunku do osób, które przestaną być związane 
węzłem prawnym ze spółdzielnią. Ponadto ustawodawca zdecydował, że członek spółdzielni, któremu w dniu wejścia ustawy 
w życie, tj. 9 września bieżącego roku, nie przysługiwał tytuł prawny do lokalu w spółdzielni, utracił z tym dniem członkostwo 
w spółdzielni.
   

Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu istnieje możliwość założenia księgi wieczystej. Organem uprawnionym 
do zakładania i dokonywania wpisów w księgach jest sąd wieczystoksięgowy, na podstawie wniosku złożonego przez osobę 
uprawnioną. Wniosek o dokonanie wpisu winien być złożony na urzędowym formularzu, który wraz z koniecznymi załącznikami 
dostępny jest w wydziałach wieczystoksięgowych sądów rejonowych lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Prowadzenie rejestrów ksiąg wieczystych należy do zadań sądów rejonowych właściwych dla lokalizacji nieruchomości, a 
więc w przypadku Czeladzi odpowiednim będzie Sąd Rejonowy w Będzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych przy ul. Królowej 
Jadwigi 2. Uprawnionym do złożenia wniosku o założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do 
lokalu jest osoba, której to prawo przysługuje. 
Składany wniosek powinien zawierać w szczególności: 
• oznaczenie miejsca położenia i powierzchni użytkowej lokalu;
• wskazanie osób, którym to prawo przysługuje;
• powołanie tytułu prawnego do lokalu. 
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające nabycie przedmiotowego prawa wraz ze szczegółowym zaświadczeniem 
o położeniu i powierzchni lokalu, wskazaniem osób uprawnionych do lokalu, oznaczeniem nieruchomości, z którą lokal jest 
związany. Zaświadczenie o posiadanym tytule prawnym do lokalu w Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej wystawia Sekcja 
Członkowsko – Lokalowa (ul. Kombatantów 4, pok. nr 27).
Wniosek o założenie księgi wieczystej wraz z wpisem osób uprawnionych podlega opłacie stałej w wysokości 260,00 zł, płatnej 
na konto dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Będzinie. Księgi wieczyste są zakładane i prowadzone w systemie 
informatycznym. Należy podkreślić, że mając założoną księgę wieczystą dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 
nie należy się obawiać, że osoba nieuprawniona będzie miała do niej dostęp, bowiem w księdze wieczystej prowadzonej dla 
gruntu, na którym posadowiony jest budynek, księga dla własnościowego prawa do lokalu nie jest ujawniona, w odróżnieniu 
od księgi wieczystej lokalu stanowiącego odrębną własność. 

WysyPiskA smieci WokÓl nAs

czlonkostWo W sPoldzielni mieszkAnioWej - noWe zAsAdy

dziAl czlonkoWski

ksieGA WieczystA A sPoldzielcze WlAsnoscioWe PRAWo do lokAlU

Odnowiony budynek na os. Dziekana 8
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Zapraszamy do SDK „Odeon”
KALENDARZ IMPREZ:
11 stycznia – wieczorek taneczny dla seniorów
13 stycznia - „Damy w kapeluszach i welonach”. Wieczór poetycko-muzyczny z poezją i piosenkami Gabrieli Bartnickiej
20 stycznia – bal przebierańców dla dzieci
27 stycznia – Gala Noworoczna: koncert operetkowy
5-9 lutego – Akcja Zima. Zapisy (dzieci w wieku 6-10 lat) od 29 stycznia.

NOWOŚĆ!
Od stycznia w SDK „Odeon” ruszają zajęcia teatralne. Zapraszamy małych i dużych, początkujących i tych, którzy 
kilka razy stawali już na deskach sceny teatralnej. Zapisy i wszelkie informacje: tel. 32 265-39-91

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 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego – 16,02 m2
• ul. Szpitalna 8 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego – 43,01 m2
• ul. Szpitalna 8 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego – 19,30 m2
• ul. Szpitalna 8 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego – 14,23 m2
• ul. Szpitalna 8 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego – 13,52 m2
• ul. Szpitalna 8 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego – 7,98  m2
• ul. Szpitalna 9   – lokal użytkowy w pawilonie  wolnostojącym -parter – 22,00 m2
• ul. Szpitalna 9   – lokal użytkowy w pawilonie  wolnostojącym -1 piętro – 56,39 m2
• ul.  Niepodległości 1 A – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym- 1 piętro – 383,42 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 – 51,62 m2
• os. Dziekana 3 D – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego - 11,00 m2
• os. Dziekana 10 A – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego - 12,20 m2
• os. Dziekana 3 F – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego - 8,40 m2
• ul. Dehnelów 35 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym – 13,45 m2
• ul. Orzeszkowej 14B - lokal użytkowy  na parterze budynku mieszkalnego – 69,10 m2
• ul. W. Pola 12 A - lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 30,50 m2
• ul. W. Pola 8 A - lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 17,40 m2
• ul. W. Pola 8 E - lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 31,00 m2
• ul. W. Pola 2 A - lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 22,10 m2
• ul. W. Pola 2 B - lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 30,70 m2
• ul. W. Pola 6 A - lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego –31,00 m2
• Kombatantów 4 - lokal użytkowy w budynku biurowym SM - 70,23 m2
• Kombatantów 4 - pomieszczenie gospodarcze na zapleczu SM - 20,00 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.

Przypominamy po raz kolejny wszystkim użytkownikom mieszkań, że o każdej zmianie ilości osób zamieszkałych 
w danym lokalu mieszkalnym należy niezwłocznie poinformować administrację osiedlową oraz wypełnić stosow-
ne oświadczenie potwierdzające aktualną liczbę osób. Jest to bardzo istotne, gdyż wpływa na wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami, a dla osób zamieszkałych na os. Dziekana również na opłaty za gaz.

Aktualna liczba osób w mieszkaniu - bardzo ważna! 

AktUAlnA liczbA osÓb W mieszkAniU

sdk „odeon”

lokAle do WynAjeciA
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Rozliczenie kosztÓW centRAlneGo oGRzeWAniA
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CZELADZKA SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIOWA

w Czeladzi, ul. Kombatantów 4 Wydawca: Zarząd CzSM, tel: 32 265-33-77
Redakcja: SDK „Odeon”, tel: 32 265-39-91; e-mail sdk_odeon@interia.pl 
Nakład: 5800 sztuk

Montaż nawiewników powietrza - tel. 600498178
Docieplenia, remonty - tel. 600498178

Okna, drzwi - tel. 600498178

Przeprowadzki kompleksowe, Utylizacja - Tel. 32 2206427, 531 944 531

Kupię każdy samochód – gotówka -tel. 660 476 276

Język niemiecki – germanistka udziela korepetycji i przygotowuje do egzaminów na 
wszystkich poziomach zaawansowania - tel. 510-254-300

oGloszeniA dRobne

Os. Dziekana Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul.Norwida

BIULETYN  CZELADZKIEJ  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ
w Czeladzi, ul. Kombatantów 4 Wydawca: Zarząd CzSM, tel. /032/ 265-33-77

Redakcja: tel. 265-39-91, mail sdk_odeon@interia.pl Nakład: 5800 sztuk


