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W tym biuletynie przedstawiamy plany remontów kolejnych dwóch osiedli tj. osiedla Musiała i osiedla Dziekana.

PLAN REMONTÓW OS ”MUSIAŁA” 2010 ROK.

Nieruchomość 26 Dehnelów 4,6,8 pow. użytk 6.789,89 m2
Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne. 
1 Dehnelów 4,6,8 przegląd instalacji gazowej w mieszkaniach

2 Dehnelów 4,6,8 wymiana nawierzchni drogi dojazdowej, wykonanie chodnika od bud. 4 

Wymiana okien w mieszkaniach

Remonty instalacji – wodociągowej.
1 Remonty i konserwacje według potrzeb

Nieruchomość 27 Powst. Śl. 1 – 7, Dehnelów 23 – 27, 29 – 33, 
Skłod. 2 – 8 , 10 – 18 pow. użytk. 12.754,93 m2 
Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne.
1 Powst.Śl.1-7 przegląd instalacji gazowej w mieszk.

2 Skłod.2-8  przegląd instalacji gazowej w mieszk.

3 Skłod.10-18  przegląd instalacji gazowej w mieszk.

4 Dehnelów 29-33 przegląd instalacji gazowej w mieszk.

5 Dehnelów 23-27  przegląd instalacji gazowej w mieszk.

6 Dehnelów 25 wymiana tablicy głównej scalonej zasilania i pomiaru energii elektrycznej

7 Dehnelów 29 wymiana drzwi wejściowych do klatki

8 Powst. Śl. 3,7 wymiana drzwi wejściowych do klatek

9 Dehnelów 23,25 wymiana drzwi wejściowych do klatek

10 Skłod.2 wymiana okien na biegu schodowym

11 Skłod.12  wymiana okien na biegu schodowym

12 Wymiana okien w mieszkaniach

13 Wykonanie zamknięcia pom. gospodarczego

Roboty instalacji – wodociągowej.
1 Remonty i konserwacje według potrzeb

Nieruchomość 28 Skłodowskiej 1-9, 11-19, 21-25, 27-33 pow. użytk 11.241,03m2

Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne.
1 Skłod. 1-9 przegląd instalacji gazowej w mieszk.

2 Skłod 11-19  przegląd instalacji gazowej w mieszk.

3 Skłod. 21-25 przegląd instalacji gazowej w mieszk.

4 Skłod. 27-33 przegląd instalacji gazowej w mieszk.

5 Skłod. 21-25 Montaż wodomierzy pod pionami wodnymi

6 Skłod. 1-9, 11-19 pomiary instalacji odgromowej

7 Skłod. 13 Wymiana tablicy głównej scalonej zasilania i pomiaru energii elektrycznej

8 Wykonanie zamknięcia pom. gospodarczego

9 Skłod 1 wymiana okien na biegu schodowym

10 Skłod 15 wymiana okien na biegu schodowym

11 Skłod 17 remont schodów wejściowych do klatki

12 Skłod 27 remont schodów wejściowych do klatki

13 Wymiana okien w mieszkaniach

Roboty instalacji – wodociągowej.
1 Remonty i konserwacje według potrzeb

Nieruchomość 29 Skłodowskiej 35-43, Powst.Śl. 9-15 pow. użytk 5.956,64m2

Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne.
1 Skłod. 35- 43 przegląd instalacji gazowej w mieszk.

2 Powst. Śl. 1-9 przegląd instalacji gazowej w mieszk.

3 Skłod. 35 wymiana inst. elektr. ADM

4 Powst. Śl. 13,15 wymiana drzwi wejściowych do klatek

5 Wykonanie zamknięcia pom. gospodarczego

6 Wymiana okien w mieszkaniach

7 Skłod. 37 – 39 Docieplenie szczeliny dylatacyjne

Roboty instalacji – wodociągowej.
9 Remonty i konserwacje według potrzeb

Nieruchomość 31 21 Listopada 18 pow. użytk 1.168,50m2

Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne.
1 Przegląd instalacji gazowej w mieszkaniach

Roboty instalacji wodociągowej.
1 Remonty i konserwacje według potrzeb

Nieruchomość 30 Powst. Śląskich 2-8, 10-16, 18-24, 26-32 pow. użytk 10198,50m2

1 Powst. Śl. 2-8 przegląd instalacji gazowej w mieszk

2 Powst. Śl.10-16 przegląd instalacji gazowej w mieszk

3 Powst. Śl 18-24 przegląd instalacji gazowej w mieszk

4 Powst. Śl 26-32 przegląd instalacji gazowej w mieszk

5 Powst. Śl.12 wymiana okien na b. schodowym

6 Powst. Śl.22 wymiana okien na b. schodowym

7 Powst. Śl.28 wymiana okien na b. schodowym

8 Powst. Śl. 32 malowanie klatki schodowej

9 Wykonanie zamknięcia pomieszczenia gospodarczego

10 Powst. Śl. 2,14 remont schodów do klatek

11 Wymiana okien w mieszkaniach

12  Powst. Śl. 14 – 16 Docieplenie szczeliny dylatacyjnej

Roboty instalacji – wodociągowej.
1 Remonty i konserwacje według potrzeb

Nieruchomość 32 Miła 8, 10 pow. użytk 2.448,94m2

Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne.
1 Miła 8,10 przegląd instalacji gazowej w mieszk

2 Wykonanie zamknięcia pomieszczenia gospodarczego

3 Wymiana okien w mieszkaniach

Roboty instalacji – wodociągowej.
1 Remonty i konserwacje według potrzeb

Nieruchomość 33 Jaśminowa 1-3, 5-9, Tulipanów 1 pow. użytk 2531,95m2

Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne.
1 Jaśminowa 1-3 przegląd instalacji gazowej w mieszk

2 Jaśminowa 5-9 przegląd instalacji gazowej w mieszk

3 Tulipanów 1 przegląd instalacji gazowej w mieszk

4 Jaśminowa 3/1 remont tarasu

5 Wymiana okien w mieszkaniach

6 Remont i zamknięcie pom. gospodarczego

Roboty instalacji – wodociągowej.
1 Remonty i konserwacje według potrzeb

Nieruchomość 34 Dehnelów 5,7,9 pow. użytk 2.584,97m2

Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne.
1 Dehnelów 5,7,9 przegląd instalacji gazowej w mieszk.

2 Dehnelów 5 remont dachu, kominów

3 Dehnelów 5,7,9 wykonanie elektrycznej instalacji rozmrażającej rury spustowe

4 Wymiana okien w mieszkaniach

Roboty instalacji – wodociągowej.
1 Remonty i konserwacje według potrzeb

Nieruchomość 35 Dehnelów 11,13 pow. użytk 1.700,52m2

Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne.
1 Dehnelów 13 remont dachu, kominów

2 Dehnelów 11,13 Wykonanie elektrycznej instalacji rozmrażającej rury spustowe

3 Wymiana okien w mieszkaniach

Roboty instalacji – wodociągowej.
1 Remonty i konserwacje według potrzeb

Nieruchomość 36 Górnicza 1 pow. użytk 194,00m2

Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne. 
1 Przegląd instalacji gazowej w mieszkaniach

2 Remont dachu, kominów, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

 Nieruchomość 37 Górnicza 3 pow. użytk 192,30m2

Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne.
1 Przegląd instalacji gazowej w mieszkaniach

2 Wymiana okien w mieszkaniach

3 Wykonanie zabezpieczenia przy drabinie na dach

Nieruchomość 38 Górnicza 5 pow. użytk 170,00m2

Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne.
1 Przegląd instalacji gazowej w mieszkaniach

2 Wymiana okien w mieszkaniach

3 Wykonanie zabezpieczenia przy drabinie na dach

 Nieruchomość 39 Górnicza 7 pow. użytk 170,00m2

Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne.
1 Przegląd instalacji gazowej w mieszkaniach

2 Wykonanie zabezpieczenia przy drabinie na dach

Nieruchomość 40 Górnicza 9 pow. użytk 168,90m2

Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne.
1 Przegląd instalacji gazowej w mieszkaniach

2 Rozdział inst. elektr. adm. zamontowanie licznika dla mieszkań 1 i 2

3 Wymiana drzwi wejściowych do klatki

4 Wykonanie zabezpieczenia przy drabinie na dach

Nieruchomość 41 Górnicza 11 pow. użytk 194,00m2

Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne.
1 Przegląd instalacji gazowej w mieszkaniach

2 Wymiana okien w mieszkaniach

3 Wymiana drzwi wejściowych do klatki

4 Wykonanie zabezpieczenia przy drabinie na dach



BIULETYN Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

4

Dziekana 8. Nieruchomość nr 53 pow. lokali mieszkalnych 3441,83 m2

Roboty dekarskie i ogólnobudowlane.
1 Dziekana 8B/10 i 16 Remont balkonów

2 Dziekana 8 Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych

Instalacja wodociągowa kanalizacyjna i gazowa.
3 Dziekana 8. Wymiana pionów CW i ZW.

4 Dziekana 8B Wymiana zaworów podpionowych c.o. w budynku.

Roboty drogowe i mała architektura.
5 Dziekana 8B,C,D Wykonanie chodnika z kostki brukowej – kontynuacja robót

6 Dziekana 8F Budowa zatoki postojowej dla osoby niepełnosprawnej

Remonty instalacji – elektrycznej.
7 Dziekana 8 Pomiary stanu izolacji i skuteczności zerowania – 5 letnie

Dziekana 1 Nieruchomość nr 50 pow. lokali mieszkalnych 5426,50 m2 
Roboty ogólnobudowlane
1 Dziekana 1A – I. Wymiana stolarki w lokalach mieszkalnych, Rozliczenie z lokatorami 

wymiany okien na własny koszt.

2 Dziekana 1H/81, 1H/86, 1D/49. Remont balkonów

Remonty instalacji – elektrycznej.
3 Dziekana 1 D,E Montaż instalacji odgromowej.

4 Dziekana 1A - I Pomiary stanu izolacji i skuteczności zerowania - 5letnie

 Remonty instalacji – wodociągowe.
5 Dziekana 1 E Wymiana instalacji ZW i CW wraz z cyrkulacją.

6 Dziekana 1 D – 1I Wymiana pionów i poziomów instalacji c.w.u –kontynuacja robót.

Dziekana 2 Nieruchomość nr 49 pow. lokali mieszkalnych 6591,25 m2

Roboty ogólnobudowlane.
1 Dziekana 2.J-K Remont dachu

2 Dziekana 2A - K Wymiana stolarki w lokalach mieszkalnych, Rozliczenie z lokatorami 
wymiany okien na własny koszt.

Remonty instalacji – wodociągowej.
3 Dziekana 2 Wymiana instalacji ZW, CW.

Roboty drogowe i mała architektura.
4 Dziekana 2 Naprawa pieszojezdni i dojść do klatek schodowych, (klatki B, C, E).

Remonty instalacji – elektrycznej.
5 Dziekana 2 A-K Pomiary stanu izolacji i skuteczności zerowania – 5 letnie

6 Lokal użytkowy Dziekana 2B Pomiary stanu izolacji i skuteczności zerowania

Instalacje wentylacyjne.
7 Dziekana 2F Wykonanie zaleceń po przeglądach pion mieszkania 60 + nadbudowa 

komina.

Dziekana 3 i 4 Nieruchomość nr 47 pow. lokali mieszkalnych 7088,44 m2

Roboty dekarskie i ogólnobudowlane.
1 Dziekana 4 A-G Remont obróbek blacharskich i ogniomurów oraz przebudowa 7 szt. 

włazów dachowych

2 Dziekana 3C/30 Remont balkonu.

3 Dziekana 4 A,B,C,G.
Dziekana 3 A-G

Białkowanie korytarzy piwnic i pomieszczeń wspólnego użytku 

4 Dziekana 3 i 4. Wymiana stolarki w lokalach mieszkalnych, Rozliczenie z lokatorami 
wymiany okien na własny koszt.

5 Dziekana 3 i 4 Wymiana okienek na klatkach schodowych 
Dziekana 3B 1szt, Dziekana 4G 3 szt.

Remonty instalacji – elektrycznej.
6 Dziekana 3 i 4 Pomiary stanu izolacji i skuteczności zerowania – 5 letnie

7 Lokale użytkowe Dziekana 3 i 4 Pomiary stanu izolacji i skuteczności zerowania – 5 letnie

8 Dziekana 4A, B, B. Wymiana tablic podpionowych na klatkach schodowych wraz z zabez-
pieczeniami- kontynuacja robót 

Dziekana 5 i 6. Nieruchomość nr 48 pow. lokali mieszkalnych 8663,22 m2 

Roboty dekarskie i ogólnobudowlane.
1 Dziekana 5 C,D,E Pokrycie dachu w systemie papy termozgrzewalnej 

2 Dziekana 5, 6. Wymiana stolarki w lokalach mieszkalnych, Rozliczenie z lokatorami 
wymiany okien na własny koszt.

Nieruchomość 42 Górnicza 13 pow. użytk 170,00m2

Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne.
1 Przegląd instalacji gazowej w mieszkaniach

2 Wymiana drzwi wejściowych do klatek

3 Wykonanie zabezpieczenia przy drabinie na dach

Nieruchomość 43 Górnicza 15 pow. użytk 193,73m2

Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne.
1 Przegląd instalacji gazowej w mieszkaniach

2 Wymiana okien w mieszkaniach

Nieruchomość 44 Górnicza 17 pow. użytk 193,58m2

Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne.
1 Przegląd instalacji gazowej w mieszkaniach

2 Wymiana drzwi wejściowych do klatki

3 Wykonanie zabezpieczenia przy drabinie na dach

Nieruchomość 45 Górnicza 19 pow. użytk 194,00m2

Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne.
1 Przegląd instalacji gazowej w mieszkaniach

2 Wymiana drzwi wejściowych do klatek

3 Wykonanie zabezpieczenia przy drabinie na dach

Nieruchomość 46 Górnicza 38 pow. użytk 194,00m2
Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne.
1 Przegląd instalacji gazowej w mieszkaniach

2 Wymiana drzwi wejściowych do klatek

3 Wykonanie zabezpieczenia przy drabinie na dach

3 Dziekana 5 i 6 Wymiana okien na klatkach schodowych 5FE,G, 6E,F,G,H,I

4 Dziekana 5E Remont schodów wejściowych do klatki

5 Dziekana 5, 6. Malowanie klatek schodowych, piwnic i pomieszczeń wspólnego użyt-
ku klatki 5/E,F,G i 6/E,F,G,H,I

Remonty instalacji – elektrycznej.
6 Dziekana 5 i 6 Pomiary stanu izolacji i skuteczności zerowania – 5 letnie

7 Lokale użytkowe Pomiary stanu izolacji i skuteczności zerowania – 5 letnie

8 Dziekana 5 A,B Wymiana zaworów podpionowych c.o. i usuwanie usterek

Dziekana 7. Nieruchomość nr 55 pow. lokali mieszkalnych 3626,24 m2 
1 Dziekana 7 Wymiana stolarki w lokalach mieszkalnych, Rozliczenie z lokatorami 

wymiany okien na własny koszt.

2 Dziekana 7C/27 Remont balkonów

Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa
3 Dziekana 7 Wymiana pionów CW i ZW.

4 Dziekana 7 C.D Wymiana zaworów podpionowych c.o. w budynku.

Roboty drogowe i mała architektura.
5 Dziekana 7 Budowa zatoki postojowej według zatwierdzonego projektu – konty-

nuacja robót (wniosek lokatorów)

Remonty instalacji – elektrycznej.
6 Dziekana 7 Pomiary stanu izolacji i skuteczności zerowania – 5 letnie

Dziekana 9 – 10 Nieruchomość nr 51 pow. lokali mieszkalnych 8099,70 m2
1 Dziekana 9 - 10 Wymiana stolarki w lokalach mieszkalnych, Rozliczenie z lokatorami 

wymiany okien na własny koszt.

2 Dziekana 10F Remont schodów wejściowych do klatki schodowej

3 Dziekana 10A/10 Remont balkonu

4 Dziekana 10A i F Wymiana drzwi do klatki schodowej.

Remonty instalacji – elektrycznej.
5 Dziekana 9-10 Pomiary stanu izolacji i skuteczności zerowania – 5 letnie

6 Lokale użytkowe Pomiary stanu izolacji i skuteczności zerowania – 5 letnie

Instalacja wodociągowa kanalizacyjna i gazowa.
7 Dziekana 10 A,B Wymiana pionów CW i ZW.

8 Dziekana 10 C, D Remonty instalacji c.o. wymiana zaworów podpionowych

Roboty drogowe i mała architektura.
9 Dziekana 10AB i G Remont odcinka chodnika zniszczonego przez korzenie drzew

10 Dziekana 9, 10 Wykonanie wygrodzenia placu zabaw 

Dziekana 11 – 12. Nieruchomość nr 54 pow. lokali mieszkalnych 6038,93 m2

Roboty dekarskie i ogólnobudowlane.
1 Dziekana 12A-D Obłożenia ogniomurów i obróbek blacharskich kominów papą termo-

zgrzewalną – remont kominów.

2 Dziekana 11 i 12. Wymiana stolarki w lokalach mieszkalnych, Rozliczenie z lokatorami 
wymiany okien na własny koszt.

3 Dziekana 11E i F Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych 

Instalacja wodociągowa kanalizacyjna i gazowa.
4 Dziekana 11 i 12 Wymiana pionów CW i ZW.

Roboty drogowe i mała architektura.
5 Dziekana 11 i 12 Budowa zatoki postojowej według zatwierdzonego projektu + zatoka 

dla osoby niepełnosprawnej

Remonty instalacji – elektrycznej.
6 Dziekana 11-12 Pomiary stanu izolacji i skuteczności zerowania – 5 letnie

7 Lokal użytkowy Pomiary stanu izolacji i skuteczności zerowania – 5 letnie

9 Dziekana 11 Montaż instalacji odgromowej

Norwida 2, 4, 6. Nieruchomość nr 66 pow. lokali mieszkalnych 7203,62 m2 

Roboty dekarskie i ogólnobudowlane.
1 Norwida 2, 4, 6. Remont obróbek blacharskich balkonów i antykorozja ekranów ze-

wnętrznych i konstrukcji

2 Norwida 2 Obłożenie ogniomórów papą termozgrzewalną, remont kominów 
2C,D,E + wymiana rynny i rury spustowej Norwida 2A

3 Norwida 2, 4, 6. Wymiana stolarki w lokalach mieszkalnych, Rozliczenie z lokatorami 
wymiany okien na własny koszt.

4 Norwida 2, 4, 6. Remont konstrukcji i zadaszeń schodów wejściowych do klatek 4A i 2 A-E

Remonty instalacji – elektrycznej.
5 Norwida 2, 4, 6. Pomiary stanu izolacji i skuteczności zerowania – 5 letnie

Instalacja wodociągowa i kanalizacyjnej + gazowej i co.

PLAN REMONTÓW OS ”DZIEKANA” 2010 ROK.
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6 Norwida 2, 4, 6. Wymiana pionów CW i ZW.

Roboty drogowe i mała architektura.
7 Norwida 2, 4, 6. Remont dojścia do klatki schodowej 6A,B,C.

Norwida 8, 10, 12, 14. 16, 17, 19, 21. Nieruchomość nr 65 pow. lokali mieszkalnych 11270,38 m2

1 Norwida 12A,B,C,D. Obłożenia ogniomurów i obróbek blacharskich kominów papą termo-
zgrzewalną – remont kominów

2 Norwida 8, 10, 12, 14, 16 21. Remont obróbek blacharskich balkonów i antykorozja ekranów ze-
wnętrznych i konstrukcji 17C/24, 8A/5 i 3, 8B/13, 8A/9

3 Norwida 8, 10, 12, 14, 16, 17, 
19, 21.

Wymiana stolarki w lokalach mieszkalnych, Rozliczenie z lokatorami 
wymiany okien na własny koszt.

4 Norwida 8, 10, 12, 14, 16, 17, 
19, 21.

Remont konstrukcji i zadaszeń schodów wejściowych do klatek 

Remonty instalacji – elektrycznej.
5 Norwida 8, 10, 14. Wykonanie uziemień wyrównawczych

6 Norwida 8, 10, 12, 14, 16, 17, 
19, 21.

Pomiary stanu izolacji i skuteczności zerowania – 5 letnie

Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.
7 Norwida 8, 10, 12, 14, 16, 17, 

19, 21.
Wymiana pionów CW i ZW.

Roboty drogowe i mała architektura.
8 Norwida 8 - 21 Naprawa dróg i chodników po okresie zimowym

W. Pola 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nieruchomość nr 61 pow. lokali mieszkalnych 8316,01 m2 . 
Roboty dekarskie i ogólnobudowlane.
1 W. Pola 2, 4, 6, 8, 10, 12. Remont płyty tarasów i elewacji, ekranów zewnętrznych- 15 tarasów

2 W. Pola 2, 4, 6, 8, 10, 12. Remont balustrad i ekranów balkonów

3 W. Pola 2, 4, 6, 8, 10, 12. Wymiana stolarki w lokalach mieszkalnych, Rozliczenie z lokatorami 
wymiany okien na własny koszt.

Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.
4 W. Pola 2 do 12 Wymiana pionów CW i ZW.

Remonty instalacji – elektrycznej.
5 W. Pola 2 do 12 Pomiary stanu izolacji i skuteczności zerowania – 5 letnie

6 Lokale użytkowe Pomiary stanu izolacji i skuteczności zerowania – 5 letnie

E. Orzeszkowej 14, 16, 18, 20. Nieruchomość nr 62 pow. lokali mieszkalnych 4195,81 m2

Roboty dekarskie i ogólnobudowlane.

1 E. Orzeszkowej 14, 16, 18, 20. - Remont płyty tarasów, 
- elewacji i ekranów zewnętrznych..

2 E. Orzeszkowej 14, 16, 18, 20. Wymiana stolarki w lokalach mieszkalnych, Rozliczenie z lokatorami 
wymiany okien na własny koszt.

Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.
3 E. Orzeszkowej 14, 16, 18, 20. Wymiana pionów CW i ZW.

Remonty instalacji – elektrycznej.
4 E. Orzeszkowej 14, 16, 18, 20. Pomiary stanu izolacji i skuteczności zerowania – 5 letnie

5 Pomiary stanu izolacji i skuteczności zerowania – 5 letnie

27-go Stycznia 14, 16, 18, Spacerowa 17. Nieruchomość nr 56 
pow. lokali mieszkalnych 2268,25 m2.
Roboty dekarskie i ogólnobudowlane.
1 27-Stycznia 16, 18

Spacerowa 17
- Malowanie klatek schodowych i piwnic. 16, 18
- Remont tynków ścian na klatce + malowanie 5 kondygnacji

2 Spacerowa 17
27-Stycznia 14, 16, 18

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach

3 27-Stycznia 14, 16, 18 Remont drzwi wejściowych do klatek schodowych

Mała architektura
4 Spacerowa 17, 27-go Stycznia 

14, 16, 18. 
Wygrodzenie placu gospodarczego- budowa

27-go Stycznia 20, 22, 24, 27-go Stycznia 26, 28, 30. Nieruchomość nr 57 
pow. lokali mieszkalnych 3004,44 m2 . 
Roboty dekarskie i ogólnobudowlane.
1 27-go Stycznia 26, 28, 30.

27-Stycznia 20,22,24
Malowanie klatek schodowych i piwnic 24 i 26.

2 27-go Stycznia 26, 28, 30.
27-Stycznia 20,22,24

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach

3 27-go Stycznia 26, 28, 30.
27-Stycznia 20,22,24

Remont drzwi wejściowych do klatek schodowych

Drogi, chodniki ,mała architektura. 
4 27-go Stycznia 20, 22, 24, 27-go 

Stycznia 26, 28, 30.
Wygrodzenie placu gospodarczego

27-go Stycznia 32, 34, 36. Nieruchomość nr 58 pow. lokali mieszkalnych 1420,20 m2

Roboty dekarskie i ogólnobudowlane.
1 27-go Stycznia 32, 34, 36. Malowanie klatki schodowej 34

2 27-go Stycznia 32, 34, 36 Remont balkonów

3 27-go Stycznia 32, 34, 36. Remont drzwi wejściowych do klatek schodowych

Drogi, chodniki ,mała architektura
4 27-go Stycznia 32,34,36 Wygrodzenie placu gospodarczego

Spacerowa 5, 7. Nieruchomość nr 60 pow. lokali mieszkalnych 835,26 m2 . 
Roboty dekarskie i ogólnobudowlane.
1 Spacerowa 7 Malowanie klatek schodowych i piwnic. 7

2 Spacerowa 5, 7 Remont drzwi wejściowych do klatek

Drogi, chodniki ,mała architektura 
3 Spacerowa 5, 7 Wygrodzenie placu gospodarczego budowa

Spacerowa 9, 11, 13, 15. Nieruchomość nr 59 pow. lokali mieszkalnych 1670,52 m2 .
Roboty dekarskie i ogólnobudowlane.
1 Spacerowa 7 Malowanie klatek schodowych i piwnic. 7

2 Spacerowa 5, 7 Remont drzwi wejściowych do klatek

Drogi, chodniki ,mała architektura 
3 Spacerowa 5, 7 Wygrodzenie placu gospodarczego budowa

Spacerowa 9, 11, 13, 15. Nieruchomość nr 59 pow. lokali mieszkalnych 1670,52 m2 . 
Roboty dekarskie i ogólnobudowlane.
1 Spacerowa 11, 13, 15. Malowanie klatek schodowych i piwnic.

2 Spacerowa 9, 11, 13, 15. Remont drzwi wejściowych do klatek

3 Spacerowa 9, 11, 13, 15. Wymiana okna na klatce schodowej 9

Drogi, chodniki ,mała architektura
4 Spacerowa 9, 11, 13, 15. Wygrodzenie placu gospodarczego budowa

Nowopogońska 231 Nieruchomość nr 63 pow. lokali mieszkalnych 835,09 m2 .
Roboty dekarskie i ogólnobudowlane.
1 Nowopogońska 231 Wymiana stolarki okiennej w piwnicach i suszarni – kontynuacja robót

Konopnickiej 4. Nieruchomość nr 52 pow. lokali mieszkalnych 835,26 m2 . 
Roboty dekarskie i ogólnobudowlane.
1 Konopnickiej 4. Wymiana stolarki na klatce schodowej kontynuacja robót

Plan remontów os. Dziekana na rok 2010 (fundusz termore-
nowacji) obejmuje prace polegające na: 
-  dociepleniu stropodachów, usuwaniu zawilgoceń ścian 
 zewnętrznych (demontaż płyt, uzupełnienie izolacji).
-  wymianie stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych – 
 rozliczenie kosztów wymiany okien.
-  wymianie stolarki okiennej na klatkach schodowych.
-  usuwaniu zawilgoceń ścian zewnętrznych 
 (spoinowanie szczelin, docieplenie ścian zewnętrznych 
 – wieńcy) lub docieplenie stropodachów .

PSI PROBLEM –I NIE TYLKO

Psie odchody zalegające na trawnikach i chodnikach na-
szych osiedli przeszkadzają chyba wszystkim, zarówno 
właścicielom psów jak i (a może przede wszystkim) oso-
bom, które piesków nie posiadają. Kilkakrotnie na łamach 
naszego biuletynu pisaliśmy o tym problemie. Jednakże do 
tej pory sprawa pozostaje nierozwiązana.
Na rynku istnieje wiele fi rm oferujących zestawy typu: pa-
pierowa torebka z kartonową łopatką.
Chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat zastosowa-
nia powyższych zestawów. W przypadku zainteresowania 
ze strony lokatorów jesteśmy gotowi podjąć współpracę z 
fi rmami rozprowadzającymi takie produkty. Być może uda 
nam się wzorem innych Spółdzielni wprowadzić rozwiąza-
nia zmierzające do usunięcia „psiego problemu”.          A.B.

INFORMACJA W SPRAWIE DYŻURÓW CZŁONKÓW RADY 
NADZORCZEJ CZ.S.M.

Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują lokatorów w każ-
dy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 1600 do 
1700 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kombatantów 4 (sala 
konferencyjna).
12 kwietnia br. dyżur będą pełnić: Marianna Ciapała 
i Wojciech Maćkowski
10 maja br. dyżur będą pełnić: Stefan Stroiński i Marianna 
Ciapała.
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WERNISAŻ KATARZYNY PYKI 
– „O CZŁOWIEKU”

5 marca SDK „Odeon” świętował Dzień Kobiet. 
Na tę okoliczność w „Odeonie” odbył się wernisaż 
Katarzyny Pyki „O człowieku”, który poprzedził 
koncert zespołu PanMajster.
Katarzyna Pyka jest absolwentką Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach, Filii w Cieszynie, gdzie zre-
alizowała dyplom z grafi ki artystycznej oraz dokto-
rat w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplninie 
sztuki piękne. W 2007 r. uzyskała stypendium Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajmuje 

IX EDYCJA KLUBU RODÓW CZELADZKICH – 
„CZELADZKIE KLIMATY I ICH TWÓRCY”

18 marca o godz. 17.00, w Spółdzielczym Domu Kultury 
„Odeon” odbyła się IX edycja wieczorów Klubu Rodów 
Czeladzkich zatytułowana „Czeladzkie Klimaty i ich 
twórcy”. Mottem wieczoru była myśl Antonie’a de Saint 
Exupery’ego – Aby istnieć, trzeba uczestniczyć.
Tegoroczne spotkanie różniło się nieco od poprzednich, 
miało na celu zaprezentowanie dorobku zawodowego 
14 wyróżnionych osób działających prężnie, zarówno w 
stowarzyszeniach jak i instytucjach na terenie Czeladzi. 

Wśród wyróżnionych znaleźli się: Marek Mrozowski – 
Burmistrz Miasta Czeladź, Ewa Ambroży – Dyrektor Bi-
blioteki Miejskiej w Czeladzi, Iwona Szaleniec - Dyrektor 
Muzeum Saturn w Czeladzi, Danuta Kmiecik – Kierow-
nik Spółdzielczego Domu Kultury „Odeon” w Czeladzi, 
Henryk Michalski – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Czeladzi, Antoni Krawczyk - Prezes Stowa-
rzyszenia Miłośników Czeladzi, Danuta Kawka - Prezes 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Czeladzi, 

Jan Powałka - Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Kultural-
nych w Czeladzi, Bożena Lempa - Choreograf Zespołu 
Tanecznego Misz-Masz, Anna Piech - Kierownik Arty-
styczny Zespołu Wokalnego Mini-Babki, Renata Gawin 
- Choreograf Zespołu Tanecznego Szkoły Podstawowej 
nr 7 i Gimnazjum nr 3 w Czeladzi, Roman Bochenek - Pre-
zes Zagłębiowskiego Koła Pszczelarzy w Czeladzi, Jerzy 
Krzemień - Komendant Harcerskiego Kręgu Seniorów 
w Czeladzi oraz Danuta Walczak - Prezes Klubu Rodów 
Czeladzkich.
Podczas uroczystości mieliśmy okazję oglądać występy 
taneczne zespołu Misz-Masz oraz zespołu tanecznego 
Szkoły Podstawowej nr 7 i gimnazjum nr 3 w Czeladzi. 

Mini –Babki zaśpiewały znaną chyba wszystkim Czela-
dzianom „Balladę o Czeladzi”. 
Wieczór umiliła nam także Elżbieta Szwej, jedna z woka-
listek zespołu „Orfeusz” wykonując utwory: „Powrócisz 
tu”, „Romantyczność” i „Kocham Cię życie” przy akom-
paniamencie Jana Grząby.
Ponadto mieliśmy okazję poznać przyszłościowe plany 
dla miasta, które zaprezentował w swoim wystąpieniu 
Burmistrz Marek Mrozowski. 
Na zakończenie goście zostali zaproszeni do zwiedzenia 
wystawy „Twórcy kultury i ich osiągnięcia” oraz na po-
częstunek.
Patronat honorowy nad uroczystością objął prof. Jan Wal-
czak. Patronat medialny: Czeladź TV, „Echo Czeladzi” 
oraz Urząd Miasta Czeladź. Sponsorami wieczoru byli: 
Marek Mrozowski – Burmistrz Miasta Czeladź, SDK 
„Odeon”, ZIK Sp. z o.o., Danuta i Jan Walczakowie oraz 
Firma Poligrafi czna OL-DRUK Adama Olszewskiego.
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„BŁYK” I „BŁYSK MINI” NA FESTIWALU 
TANECZNYM „RÓŻA 2010”

7 marca w Miejskim Domu Kultury „Kazimierz” w So-
snowcu odbyła się kolejna edycja Festiwalu Tanecznego 
„Róża”. Swój udział w konkursie zgłosiło 71 zespołów 
i 48 trenerów, w różnych kategoriach wiekowych, repre-
zentujących 23 miasta. 
Podczas Festiwalu wystąpiła sekcja taneczna SDK „Ode-
on” prowadzona przez Justynę Fit-Kempską. Zespół 

„Błysk” otrzy-
mał wyróżnienie 
I stopnia, zespół 
„Błysk Mini” 
wyróżnienie II 
stopnia. Obydwa 
zespoły wystąpi-
ły w „Kategorii I 
- do 13 lat”. 

„ACH, KOBIETKI…” – OPERETKA W SDK „ODEON”

Aleksander Teliga znany jest publiczności jako wybitny 
polski solista, zaliczany obecnie do czołówki europej-
skich śpiewaków operowych. Jest również dyrektorem 
pierwszej w Polsce Prywatnej Szkoły Operowej „Fabry-
ka Gwiazd”.
„Fabryka Gwiazd” rozpoczęła swoją działalność w 2005 
roku w Pałacu Habsburgów 
w Cieszynie. Również w 2005 r. Prywatna Szkoła Opero-
wa rozpoczęła współpracę z SDK „Odeon”. Współpraca 
ta jest oparta na obustronnej korzyści – Szkoła korzysta z 
naszej sceny, a u nas, dzięki temu, odbywają się koncerty, 
podczas których gościmy licznie zebraną czeladzką pu-
bliczność.
Tak też było 21 lutego. W SDK „Odeon” odbył się kon-
cert „Ach, kobietki…”. Wystąpili w nim nauczyciele 
– A. Teliga, M. Płazak, M. Komandera oraz studenci „Fa-
bryki Gwiazd”. 
„Fabryka Gwiazd” w tym roku obchodzi swoje piąte uro-
dziny, był więc to koncert jubileuszowy. Jak wskazuje ty-
tuł – „Ach, kobietki…”, utwory opowiadały o kobietach 
– tych romantycznych, wesołych, ale też zazdrosnych 
i nieszczęśliwych. Było też dużo tańca. 
Sala teatralna wypełniła się po brzegi. I pomimo, że kon-
cert trwał ponad 
2 godziny, ani przez chwilę nie dało się zauważyć spadku 
zainteresowania. 

się grafi ką, rysunkiem oraz szkłem, w zakresie któ-
rego prace zaprezentowała u nas. 
Zespół PanMajster istnieje od 1997 roku. Na swo-
im koncie ma kilkaset koncertów. Warto zaznaczyć, 
że gitarzysta – Grzegorz Wanatowicz, jest instruk-
torem gry na gitarze w SDK „Odeon”.

SDK „ODEON” – KALENDARZ IMPREZ

 11 kwietnia, godz. 16.00 – Niedzielny Teatr dla Naj-
młodszych. Spektakl pt. „Czarująca Żaba” w wykonaniu 
Teatru „Skrzat” z Krakowa. Wstęp – 4 zł
 16 kwietnia, godz. 17.00 – wieczór autorski poety Romual-
da Wójcika. Romuald Wójcik to rodowity Sosnowiczanin, pi-
szący głownie wiersze liryczne, satyryczne, fraszki, humoreski 
i reportaże. Należy do Stowarzyszenia Twórców Kultury 
Zagłębia Dąbrowskiego oraz do Stowarzyszenia Autorów 
Polskich w Warszawie, oddział w Będzinie. Opracowanie 
muzyczne wieczoru - Bożena Związek
 21 kwietnia, godz. 11.00 i 12.00 – Mała Akademia Jazzu 
– „Rytm – Muzyka Serca”. Audycję poprowadzi perkusjoni-
sta, znany m.in. ze współpracy z Justyną Steczkowską, Viva 
Flamenco, orkiestrą NOSPR – Krzysztof Nowakowski, który 

pokaże nam jak ważnym elementem muzyki jest rytm oraz 
instrumenty perkusyjne. Wstęp – 2 zł
 23 kwietnia, godz. 18.00 – wernisaż wystawy „Świat 
tolkienowski”. Wernisażowi będą towarzyszyć: występ Ze-
społu Tańców Dawnych „Lorien”, degustacja potraw, o któ-
rych można przeczytać w „Hobbicie” oraz pokaz multime-
dialny, który poprowadzi Elżbieta Gepfer, prezes Śląskiego 
Klubu Fantastyki w Katowicach
 25 kwietnia, godz. 17.00 – Niedzielny Kabareton – wy-
stąpi kabaret „Hlynur” pochodzący z Zielonej Góry. Wstęp 
- 10 zł. Niedzielny Kabareton współfi nansuje Urząd Miasta 
Czeladź
 8 maja, godz. 18.00 – wernisaż wystawy „Galerii Bez-
domnej”. Zapraszamy do udziału w wystawie wszystkich 
fotografów, także amatorów. Swoje prace będzie można umiesz-
czać 8 maja od godziny 8.00. Wystawa potrwa 2 tygodnie
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Ważne – dla kupujących mieszkanie na rynku wtórnym

Chcę kupić mieszkanie, którego właścicielami są małżon-
kowie. Rozmawiałem z obojgiem i poinformowali mnie, że 
oboje chcą mieszkanie sprzedać. Żona jednak odmawia 
przyjścia do notariusza, aby podpisać akt. Czy mąż może 
podpisać umowę sprzedaży w imieniu obojga?

NIE. Jeżeli właścicielami mieszkania są oboje małżonko-
wie, bo np. wspólnie dorobili się majątku w skład którego 
wchodzi mieszkanie, albo oboje otrzymali je w spadku lub 
na mocy umowy darowizny, to wówczas nie wystarczy tyl-
ko obecność jednego z nich u notariusza przy podpisywaniu 
umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Małżonko-
wie powinni się razem stawić do aktu notarialnego i złożyć 
swoje podpisy ponieważ oboje jako współwłaściciele sprze-
dają lokal.

Czy bezpiecznie jest kupić lokal od spadkobiercy? Właści-
cielka mieszkania zmarła i mieszkanie chce sprzedać córka, 
twierdząca że jest spadkobierczynią ustawową i dlatego ma 
prawo zawrzeć taką transakcję. Natomiast nie ma ona jesz-
cze przeprowadzonej sprawy spadkowej w sądzie. Czy moż-
na kupić to mieszkanie nie czekając na postanowienie sądu 
o stwierdzeniu nabycia spadku?

NIE. Bardziej bezpieczną transakcją dla nabywcy jest zakup 
konkretnego lokalu od właściciela zamiast od osoby mają-
cej prawo do spadku. Córka zmarłej zostanie właścicielką 
mieszkania i będzie miała prawo sprzedać je dopiero po 
uprawomocnieniu się wydanego przez sąd postanowienia 
o stwierdzeniu nabycia spadku. Natomiast przed przeprowa-
dzeniem sprawy spadkowej będzie mogła jedynie sprzedać 
swoje prawa spadkowe.
Może się również zdarzyć, że spadkobierca ustawowy nie 
odziedziczy po zmarłym mieszkania, ponieważ pozostawił 
on testament w którym powołał do dziedziczenia inne osoby 
spoza kręgu spadkobierców ustawowych. 

Chcę kupić mieszkanie na rynku wtórnym. Czy w umowie 
sprzedaży muszę dodatkowo wyszczególnić garaż, piwnice 
i inne nabywane przy okazji pomieszczenia oraz urządzenia 
mieszkania?

TAK. Nabywając mieszkanie na rynku wtórnym należy 
w umowie bardzo dokładnie określić, jakie elementy wypo-
sażenia lokalu oraz dodatkową powierzchnię np. pomiesz-
czeń gospodarczych, piwnicy, garażu w ramach tej umowy 
również się zakupuje. Trzeba przy tym zażądać przedsta-
wienia tytułu prawnego do dysponowania nimi np. umową 
kupna lub najmu.

Komunikat dotyczący parkowania pojazdów 
wewnątrz osiedla.

 Administracja nr 1 informuje mieszkańców os. Ogrodowa, 
że do Rady Nadzorczej Czeladzkiej Spółdzielni Mieszka-
niowej została skierowana do podjęcia uchwała o ustanowie-
niu tzw. „zielonej strefy” wewnątrz osiedla pomiędzy bu-
dynkami położonymi wzdłuż ul. Ogrodowej i ul. Szpitalnej 
w Czeladzi.

„Zielona strefa” to umowna nazwa obszaru objętego zaka-
zem ruchu wszelkich pojazdów. 

Projekt uchwały dopuszcza: w „zielonej strefi e” możliwość 
czasowego postoju samochodu osobowego lub dostawczego 
tylko w uzasadnionych przypadkach na podstawie pisem-
nego, jednorazowego pozwolenia udzielanego przez jednego 
z członków Zarządu.
Na terenie osiedla wyznaczone zostaną: 2 uprawnione wjaz-
dy do zielonej strefy przeznaczone wyłącznie dla służb ko-
munalnych i technicznych, stanowiące jednocześnie drogę 
przeciwpożarową: od ulicy Ogrodowej pomiędzy budynka-
mi nr 10 i 14 oraz nr 18 i 20. Wjazdy te zostaną oznakowane 
dwoma zestawami znaków pionowych zamontowanych na 
jednym słupku w zestawie.
Administracja na bieżąco będzie informować o postępie 
prac związanych z realizacją podjętej przez Radę Nadzorczą 
uchwały poprzez umieszczanie na tablicach ogłoszeń kolej-
nych komunikatów. 

Kierownik Administracji Nr 1

POPARCIE DLA INICJATYW MONTAŻU 
DOMOFONÓW NA KLATKACH SCHODOWYCH

Po okresie funkcjonowania zamontowanych w latach 80 i 90 
z inicjatywy własnej lokatorów domofonach często pozosta-
ło wspomnienie. Jednak od około 2 lat , najczęściej po odma-
lowaniu na nowo klatki schodowej, użytkownicy mieszkań 
powracają do pomysłu zamontowania nowoczesnego techno-
logicznie domofonu, bowiem urządzenie to poprawia stan bez-
pieczeństwa lokatorów i ogranicza dostęp postronnych osób 
do mieszkań w klatce schodowej. Zdając sobie sprawę, 
że koszt montażu domofonu do sfi nansowania jednorazo-
wo jest znaczący, administracje poszczególnych osiedli 
zachęcają do porozumienia użytkowników mieszkań po-
szczególnych klatek, by decydowali się, szczególnie wtedy, 
gdy zakończone zostaje malowanie klatki schodowej, na 
współpracę i współfi nansowanie systemem ratalnym prac 
montażowych. Prace te zlecane są akceptowanemu przez 
mieszkańców wykonawcy. Koszt skalkulowanej usługi 
montażowej wraz z materiałami instalacyjnymi fi nansuje 
po wykonaniu prac Spółdzielnia, realizując treść zawartej 
z wykonawcą umowy. Poszczególni użytkownicy mieszkań 
uzyskują możliwość spłacenia poniesionych kosztów w 10 
nie oprocentowanych ratach płatnych przy comiesięcznym 
czynszu. Wysokość miesięcznej raty w budynku niskim 
wynosi ok. 17 złotych. Na tę okoliczność podpisywane są 
indywidualne umowy których stroną jest Spółdzielnia 
i na podstawie których użytkownicy zobowiązani są 
w terminie uregulować zaległość. Problem może powstać w 
przypadku gdy jeden lub kilku z użytkowników mieszkań 
posiada zaległości w bieżącym regulowaniu opłat za miesz-
kanie. Nieuwzględnienie takiej sytuacji i nie objęcie dłużni-
ka systemem ratalnych spłat mogłoby skutecznie uniemoż-
liwić planowany montaż domofonu. Podpisywane umowy 
indywidualne, w przypadku dłużników za ich akceptacją 
zwiększają należne do spłaty kwoty dotychczasowych za-
ległości ze świadomością możliwości ich pełnej egzekucji. 
Z dotychczasowych obserwacji wynika, że dłużni-
cy ratalnie spłacający swe zobowiązania równie ter-
minowo spłacają raty za zainstalowany domofon. 
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Zachęcamy użytkowników lokali do przeanalizowania 
możliwości i potrzeby montażu domofonu w wybranej 
wersji a w przypadku woli większości (rzędu 80%) wizyty 
w osiedlowej administracji w celu złożenia stosownego 
wniosku i omówienia warunków realizacji montażu instala-
cji domofonowej na swojej klatce schodowej.

SPOSÓB NA PRZYSPIESZENIE MALOWANIA 
KLATEK SCHODOWYCH W WIEŻOWCACH

Problem niezbędnych do zabezpieczenia środków fi nanso-
wych funduszu remontowego i częstotliwości malowania 
klatek schodowych nabrał dodatkowego wymiaru po obo-
wiązkowym, ustawowym podziale zasobów mieszkanio-
wych na nieruchomości jedno i wielobudynkowe. Każda z 
nich tworzy w skali roku swój fundusz remontowy, który wi-
nien zabezpieczyć nie tylko prace konieczne do wykonania 
ale i takie które poprawiają estetykę każdej z nieruchomości. 
Nie pora w tym momencie na wywód, czy gromadzone fun-
dusze na planowane prace remontowe są wystarczające czy 
nie, ale jak zwiększyć zakres ich realizacji przez obniżenie 
kosztów wykonania. Jednym z pomysłów wychodzącym 
naprzeciw temu dylematowi jest rozwiązanie polegające na 
przystąpieniu do malowania klatek schodowych w budyn-
kach wielokondygnacyjnych przy ul. M. Auby, Szpitalnej, 
Ogrodowej i Dehnelów z zastosowaniem agregatu malar-
skiego. Efekt zastosowania na pewno nie będzie identyczny 
z tradycyjną technologią malarską ale zdecydowanie przy-
spieszy czas pracy i obniży koszty malowania. Zaletą takiej 
techniki działania jest nie tylko możliwość wykorzystania 
pracowników z grupy konserwatorów osiedlowych ale i ła-
twość w przywracaniu stanu estetyki po pojawiających się 
po kilku dniach od zakończeniu remontu pseudo graffi ti i 
napisów na ścianach świeżo pomalowanych klatek schodo-
wych. Oczywiście, jakość wykonanej przy użyciu agregatu 
malarskiego pracy ma niższą jakość i krótszy czas trwałości, 
ale przy aktualnych potrzebach remontowych nieruchomo-
ści składających się z budynków wysokich i obowiązujących 
stawkach odpisu na remonty, może być to rozwiązanie, które 
zdecydowanie poprawi estetykę i komfort zamieszkiwania. 
Kolejne odnowienie i przemalowanie biegów schodowych 
mogłoby być wykonane po postulowanym 10 letnim lub 
krótszym okresie trwałości wykonanych prac. Problema-
tyczne będzie dotarcie do tych części klatek schodowych 
które trwale oddzielone są od części wspólnej komunika-
cji wewnątrz budynkowej. Ponieważ z tytułu wyłącznego i 
samodzielnego korzystania z tych części stanowiących po-
wierzchnie wspólne nieruchomości, lokatorzy nie ponoszą 
żadnych opłat, to zobligowani będą oni do utrzymania czy-
stości i estetyki we własnym zakresie.
Pierwsze efekty działań podjętych przy zastosowaniu nowej 
techniki malowania będą znane za kilka miesięcy.

ZARZĄDZAJĄCY

O PORZĄDKACH NIE TYLKO WIOSENNYCH

Z początkiem roku Rada Nadzorcza Spółdzielni rozpoczęła 
prace nad aktualizacją podstawowych regulaminów eksplo-
atacji, remontów i utrzymania zasobów jak i zasad porządku 

domowego. Na marcowym posiedzeniu spodziewane jest zno-
welizowanie części z nich. Większość z nas słyszała o porząd-
ku domowym albo o regulaminie porządku domowego. Na 
tablicach ogłoszeń części klatek schodowych widnieją daw-
ne teksty takich regulaminów. Ale nie każdy wie co wiąże się 
z nieprzestrzeganiem porządku domowego. Tymczasem mogą 
z tym wiązać się bardzo poważne konsekwencje. O porządku 
domowym i regulaminie mówi kilka ustaw. Na pierwszym 
miejscu należy chyba wymienić ustawę o ochronie praw loka-
torów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego. Ustawa ta dotyczy stosunków między lokatorami 
a właścicielami mieszkań. Do lokatorów ustawa zalicza 
wszystkie osoby które korzystają z lokali do celów miesz-
kalnych na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego- 
z wyjątkiem, że lokatorami nie są właściciele zamieszkujący 
w swych lokalach lub domach.
Zgodnie z ustawą właściciel może wypowiedzieć sto-
sunek prawny jeżeli lokator pomimo pisemnego upo-
mnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny 
z umową, lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub za-
niedbuje obowiązki dopuszczając do powstania szkód, lub 
niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzysta-
nia przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub 
uporczywy przeciwko porządkowi domowemu .Jak widać 
sankcje w postaci rozwiązania umowy, (tytułu prawnego do 
lokalu ) grożą za uporczywe lub rażące wykraczanie prze-
ciwko porządkowi domowemu a nie za wykroczenie jedno-
razowo lub za czyny błahe.
 Należy zauważyć że także Kodeks cywilny dokładnie nie 
opisuje znaczenia terminu „ porządek domowy” pozosta-
wiając duży margines dla stosowania lokalnych zwyczajów 
i interpretacji właściwych zasad współżycia społecznego 
opisywanych m.in. w regulaminach zatwierdzanych przez 
rady nadzorcze spółdzielni. Porządek domowy to pisane ( w 
postaci regulaminu) lub niepisane normy jakich przestrzegać 
muszą mieszkańcy tego samego budynku. Innymi słowy, 
normy umożliwiające zgodne ich współżycie i korzystanie 
z nieruchomości w sposób nie naruszający uprawnień żad-
nego z nich. 
Naruszanie porządku domowego jest zatem utożsamiane 
z naruszaniem praw innych mieszkańców (innych loka-
torów) i w związku z tym wywołuje sankcje określone 
w przepisach m.in. Kodeksu cywilnego.
Chociaż osoby mające spółdzielcze prawa do loka-
li lokatorskie czy własnościowe, są w świetle ustawy 
o ochronie praw lokatorów lokatorami, i obowiązują ich w 
odniesieniu do porządku domowego i obowiązującego regu-
laminu przytaczane przepisy prawa, to oprócz tego, do tych, 
którzy mają prawa własnościowe zastosowanie ma art. 17 10 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W konsekwencji 
zastosowania tego przepisu, jeżeli właściciel lokalu wykra-
cza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązują-
cemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe 
zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nierucho-
mości wspólnej uciążliwym, spółdzielnia (wspólnota miesz-
kaniowa) może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu 
w drodze licytacji. A właścicielowi lokalu który został sprze-
dany nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego. Zasady 
te dotyczą tych którzy mają prawo własnościowe do lokalu 
oraz innych osób korzystających z takiego lokalu. 
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OGŁOSZENIA DROBNE:

· 4 pokoje z kuchnią 71,20m2 ul. Norwida sprzedam lub zamienię na 2 pokoje.
 Tel. 519 197 444 (dzwonić w godzinach 16.00-18.00)
· Pogotowie techniczne, usługi porządkowe, utrzymanie ogrodów.
 Tel. 514 081 944. www.przytulnydomek.com.pl
· Zamienię mieszkanie M-3 na M-4 na ul. Szpitalnej lub Ogrodowej (niskie bloki)
 Tel. 606 913 389.
· Lokale do wynajęcia. Czeladź Rynek tel. 501 733 115
· Wynajem na ślub pięknej „Warszawy” – garbus. Zdjęcia i inne informacje 
 na www.autaslubne.szpila.net Tel. 501 774 499.
· Salon ślubny „JULIA” w Sosnowcu ul. Mireckiego 32. Suknie ślubne, dodatki ślubne . 
 Realizacja indywidualnych projektów. Tel. 602 417 260, 32 785 35 06.
· Studio FOTO-VIDEO, reportaż fotograficzny, filmowanie cyfrowe, montaż cyfrowy, 
 nagrywanie na DVD, CD (śluby, wesela, chrzciny, komunie itp.) Tel. 509 542 606, 501 774 725.
· Rzeczoznawca majątkowy, wycena nieruchomości, działek, budynków i mieszkań 
 Tel. 660519714
· „Magia” usługi porządkowo-czystościowe u klientów indywidualnych i firm.
 Profesjonalnie i tanio tel. 694 658 230, 32 265 76 02. 
· Pomiary i instalacje elektryczne PME ELECTRIC , tel. 506 181 526, 696 473 730.
· Restauracja ART-CAFE ul. Szpitalna 8 (po byłej wypożyczalni kaset video)
 Zaprasza od 10.00 – 22.00 Tel. 514 503 222
· Sprzedam przyczepę kempingową N 126 stan bardzo dobry, zarejestrowaną. 
 Tel. 505 802 803. Cena 2000zł

Posiadamy jeszcze do wynajęcia lokale użytkowe z przeznaczeniem na biura, gabinety lekarskie i 
inną działalność usługową lub handlową.
Lokale znajdują się w centralnej części miasta w kompleksie handlowo-usługowym w Czeladzi 
przy ul. Szpitalnej 9 na I piętrze. 
Lokale pozostałe do wynajęcia posiadają pow. od 12,00m2 do 20,00m2.
Do budynku jest przynależny parking. 
Zainteresowanych wynajęciem lokali zapraszamy do składania ofert na adres : Czeladzka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa ul. Kombatantów 4 , 41-250 Czeladź.
Bliższych informacji udziela Sekcja Członkowsko-Lokalowa pod nr telefonu 32 265 20 04 w 37

NOWE GARAŻE I PARKINGI
NA OS. PIŁSUDSKIEGO.

W miesiącu kwietniu Spółdzielnia zamierza rozpocząć 
budowę garaży i miejsc postojowych na parkingu zlokalizo-
wanym na działce geodezyjnej Nr 265/42 przy ulicy Skład-
kowskiego.
Budowa będzie realizowana zgodnie z prawomocną 
Decyzją Starosty Będzińskiego Nr WAiŚ. I. 7351-1229/09 
z dnia 2 listopada 2009 r.
Projekt budowlany przewiduje budowę zespołu 25 garaży 
monolityczno-żelbetowych i  ̃ 25 miejsc parkingowych 
( postojowych ).
Przewidywany okres realizacji do 6 miesięcy.
Za utrudnienia związane z planowaną inwestycją przepra-
szamy.

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regu-
lacji Energetyki nowej taryfy ciepła dla Fortum Częstocho-
wa S.A. , niniejszym informujemy o zmianie stosowanych 
cen za dostarczone ciepło dla osiedli Ogrodowa-Szpitalna, 
M.Auby, Piłsudskiego (35 Lecia, Składkowskiego), Musiała 
, Miła 8 i 10.

Zawarte w taryfi e ceny netto wynoszą :
Cena za zamówioną moc cieplną 
– 5876,42 zł/MW/m-c (poprzednia 5515,30 zł/MW/m-c).
Cena ciepła – 24,60 zł/GJ (poprzednia 21,62 zł/GJ).
Cena nośnika ciepła – 8,18 zł/m3 ( poprzednia 7,63 zł/m3).
Wyżej wymienione ceny obowiązywać 
będą od 1.03.2010r.                                                          TR

Obowiązujący od 1999 r. dotychczasowy regulamin za-
twierdzony uchwałą Rady Nadzorczej wymagał do-
stosowania do wymogów współczesnych i przepi-
sów ustaw. Zawiera postanowienia charakteryzujące 
rozwiązania przyjęte przez wiele innych spółdzielni i przy 
ich zastosowaniu ułatwia warunki zamieszkiwania 
w zbiorowości wielomieszkaniowej i właściwe relacje mię-
dzysąsiedzkie. 
Mamy nadzieje że zostanie odpowiednio odebrany i zaak-
ceptowany tym bardziej że wiele rozwiązań i norm jest po-
wszechnie przez lokatorów uznawana. 

 ADMINISTRATOR

UNIQA
UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

 „PRZY CZYNSZU”

W związku ze zmianami w ubezpieczeniach mieszkań, za-
równo w wysokości sum jak i stawek ubezpieczenia oraz 
rozszerzeniem oferty przez UNIQA TU S.A. ogłoszony zo-
stał konkurs. Szczegóły oferty dostarczone były każdemu 
lokatorowi do skrzynki oddawczej 9 stycznia 2010 r. Każdy 
lokator Spółdzielni, który w terminie od 18 stycznia do 15 
marca br. ubezpieczył mieszkanie na nowych warunkach i 
podał hasło konkursowe miał szansę wygrania cyfrowego 
aparatu fotografi cznego. W dniu 16.03.br. kupony konkurso-
we zostały przekazane ubezpieczycielowi - UNIQA TU S.A. 
W wyniku losowania szczęśliwymi zwycięzcami zostali:
 · Janina Kozioł  – wygrała aparat cyfrowy,
 · Urszula Pączek i Tadeusz Celuch 
    – wygrali nagrody pocieszenia
Nagrody zostaną wręczone 30.03.2010r. 
w godz. 1000 – 1100 w siedzibie Spółdzielni. 

Dział Czynszów

KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW

Wobec rosnącej liczby osób i fi rm zalegających z płatnościa-
mi za mieszkania i lokale użytkowe, Spółdzielnia podpisała 
umowę z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji 
Gospodarczej S.A. Obecnie na wystawianych przez Spół-
dzielnie fakturach będzie pojawiała się pieczęć prewencyj-
na. Natomiast w przypadku utrzymującego się zadłużenia 
i braku ustalenia formy spłaty, informacja o nieuregulowa-
nych zobowiązaniach, zgodnie z Ustawą o udostępnianiu in-
formacji gospodarczych z dnia 14 lutego 2003 r. może zostać 
przekazana do Krajowego Rejestru Długów. Umieszczenie 
danych dłużników, w KRD BIG skutkuje ograniczeniem 
możliwości funkcjonowania na rynku i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, nawet do 10 lat.
Figurowanie w Krajowym Rejestrze Długów powoduje 
utrudnienia lub uniemożliwia całkowicie m. in. zawiera-
nie umów z bankami, fi rmami pośrednictwa kredytowego, 
operatorami telefonii komórkowych, internetowych, stacjo-
narnych, oraz zakupów dokonywanych ratalnie. Przeszko-
dy można napotkać również przy korzystaniu z ofert przed-
siębiorstw świadczących usługi masowe. 

Dział Czynszów


