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W tym wydaniu biuletynu przedstawiamy uzasadnienie podjętych w styczniu br. Uchwał Rady Nadzorczej
dotyczących zróżnicowania opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i podatki lokalne w poszczególnych nieruchomościach budynkowych.
Ponadto wyjaśniamy zasadność wprowadzenia indywidualnych – zależnych od zużycia- stawek zaliczkowych za centralne ogrzewanie, oraz przedstawiamy informację o potrzebach remontowych na os. Dziekana.
W numerze również wzmianka na temat „Akcji Zima” i wiele innych ciekawych artykułów.
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Indywidualne zaliczki na c.o. od 1.02.2011.
Ze względu na duże zróżnicowanie wyników
rozliczeń za c.o. po sezonie 2009/2010, zarówno
nadpłat i niedopłat sięgających kilkuset złotych,
Zarząd i Rada Nadzorcza podjęły decyzję o zmianie zaliczek na c.o. wyliczonych na postawie kosztów ogrzewania minionego sezonu indywidualnie
dla każdego mieszkania.
Powyższe działania uregulowała Uchwała Rady
Nadzorczej nr 36/XII/2010 z dnia 28.12.2010r.
Przy wyliczaniu nowych zaliczek na c.o. dla
użytkowników mieszkań podstawą były prognozy kosztów ogrzewania w kolejnym sezonie rozliczeniowym, kumulacja dotychczasowych zaliczek
wpłacanych od 1.07.2010, uśrednione zaliczki na
c.o. w każdym rozliczanym budynku w sezonie
2010/2011 oraz przewidywany wzrost cen ciepła
w 2011r.
W mieszkaniach, dla których w sezonie
2009/2010 wynikiem rozliczenia kosztów ogrzewania była niedopłata, wyliczona zaliczka na c.o.
wzrosła w stosunku do obowiązującej dotychczas.
Dla mieszkań z nadpłatą za c.o. zaliczka z reguły
uległa obniżeniu, choć są przypadki budynków, że
po zastosowaniu przelicznika wzrostu cen ciepła

i dla takich mieszkań nastąpił nieznaczny wzrost
zaliczki.
Wysokość nowych zaliczek kształtuje się od poniżej 2 zł/m2 do maksymalnie 5 zł/m2.
Zastosowanie indywidualnych zaliczek na c.o. ma
na celu uchronić mieszkańców przed znacząco
rozbieżnym wynikiem rozliczeń bieżącego sezonu
rozliczeniowego (głównie wysokich niedopłat).
Należy nadmienić, że w sezonie 2010/2011 nowe
stawki na c.o. będą stosowane za okres 5 miesięcy
tj. od 1.02.2011 do 30.06.2011.
Na kolejny sezon rozliczeniowy tj. 2011/2012
w miesiącu październiku b.r. nastąpi uaktualnienie
stawek na c.o.
Mamy również na uwadze osoby, które w rozliczeniu sezonu 2009/2010 posiadały znaczną niedopłatę za c.o. i rozłożyły ją na raty (przykładowo 100zł
/miesiąc).
Obecnie stawki za c.o. dla tych użytkowników
mieszkań również znacznie wzrosły, co powoduje
dodatkowe koszty utrzymana mieszkania. W tych
przypadkach Zarząd wyraża zgodę na obniżenie
miesięcznych rat za c.o. i wydłużenie ich spłaty
w czasie.

Zmniejszenie wydatków na mieszkanie
Masz niskie dochody? Sprawdź, czy nie przysługuje
Ci ustawowa pomoc w opłatach za mieszkanie w formie
dodatku mieszkaniowego. Aby się o tym przekonać odpowiedz na poniższe pytania.
1. Czy średni miesięczny dochód liczony w ciągu ostatnich
3 miesięcy jest niższy od kwoty:
882,86 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,
1.236,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
2. Czy powierzchnia użytkowa mieszkania jest niższa niż:
45,50m2 dla 1 osoby
52,00m2 dla 2 osób
58,50m2 dla 3 osób
71,50m2 dla 4 osób
84,50m2 dla 5 osób
91,00m2 dla 6 osób
3. Czy posiadasz jeden z wymienionych tytułów prawnych
do mieszkania:
spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (lokatorskie

lub własnościowe), własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej, najem,inny tytuł prawny np. umowa najmu
mieszkania własnościowego,brak tytułu prawnego, ale
oczekujesz na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego.

Jeśli na powyższe pytania odpowiedziałeś
twierdząco, to zachęcamy do skorzystania z dodatku mieszkaniowego, który zmniejszy wydatki ponoszone na mieszkanie. Wniosek wraz
z wymaganymi załącznikami prosimy pobrać
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi
ul. 17 Lipca 27. Następnie celem dalszego wypełnienia wniosku zapraszamy do działu czynszów w siedzibie Spółdzielni pokój nr 23:
w poniedziałki 900 - 1630
w czwartki 1200 - 1500

Dział czynszów
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CO SŁYCHAĆ NA OSIEDLACH
Administracja os. Dziekana przedłożyła do zatwierdzenia plan remontów na rok 2011. Sporządzenie planu zostało poprzedzone konsultacjami
z członkami Rady Nadzorczej i użytkownikami
mieszkań z nieruchomości . Opracowanie planu na
rok 2011 było o tyle skomplikowane, że środki funduszu remontowego są na niezmienionym poziomie
od kilku lat natomiast ceny poszczególnych robót
budowlanych wzrastają chociażby ze względu na
cenę materiałów , zmianę stawki podatkowej , inflację . Administracja przed sporządzeniem planu
analizowała wszystkie wnioski i zalecenia wydane
Spółdzielni przez uprawnione jednostki i wnioski
od mieszkańców złożone do Zarządu Spółdzielni.
Najwięcej podań o realizację dotyczyło remontu balkonów i tarasów w następnej kolejności były
wnioski o podjęcie właściwych działań przez Spółdzielnię o poprawę funkcjonowania wentylacji
i wykonanie zabezpieczenia termicznego budynków i mieszkań przed przemarzaniem ścian zewnętrznych .Wpłynęły też wnioski o poprawę estetyki miejsca zamieszkania t.j o pomalowanie klatek
schodowych , wymianę drzwi wejściowych i okien
na klatkach . Wszystkie podania były rozpatrywane
pod kątem możliwości wykonania i naliczeń na fundusz remontowy, skalę potrzeb i wymogów prawa
budowlanego w poszczególnych nieruchomościach.
Większość nieruchomości ze względu na istniejące
potrzeby remontowe nie ma wystarczającej stawki
remontowej, a już szczególnie brakuje pieniędzy na
wykonanie takich robót jak malowanie klatek schodowych .Duża ilość klatek schodowych na osiedlu
Dziekana pomalowana była w ostatniej dekadzie
i dzięki dbałości mieszkańców o czystość i porzą-

dek następny termin ich malowania może być jeszcze odsunięty w czasie .Są jednak wyjątki , niektóre
klatki są brudne i zniszczone tak, że malowanie na
tych klatkach powinno być wykonane jak najszybciej .Na pomalowanie oczekuje jeszcze 56 klatek na
których prace malarskie były wykonywane w latach
1994-2000. Przeszkody są też w małych nieruchomościach jednobudynkowych których nie stać na
żadne gruntowne remonty , nie mówiąc już że nawet
naprawy o większym zakresie rzeczowym stanowią
dla tych nieruchomości duży problem finansowy.
Innym zagadnieniem są drogi i chodniki . Pomimo
starań i wykonywania corocznie napraw stan dróg
i chodników się pogarsza, przede wszystkim nawierzchnie się starzeją i zużywają . Z roku na rok
przybywa na osiedlu aut nie tylko tych osobowych,
przez co jest coraz większy ruch , również warunki
atmosferyczne i coraz sroższe i dłuższe zimy przyczyniają się do szybszego zniszczenia nawierzchni.
Brak pieniędzy i konieczność remontów dróg może
okazać się w nie długim czasie dużym wyzwaniem
dla poszczególnych nieruchomości.
Podsumowując ten plan, zawarte są w nim głównie prace remontowe o charakterze zapewniającym
bezpieczeństwo dla nieruchomości takie jak kontrole przeglądy instalacji i urządzeń , wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych dla Spółdzielni i zabezpieczających mienie użytkowników mieszkań.
Nie znalazły się w tym planie roboty podnoszące
wartość obiektów, jak docieplenia ,czy podnoszące
estetykę budynków w sposób pełny i kompleksowy
tj obejmujące wymianę drzwi i okien, malowanie
klatek. Nie ma też w tym planie renowacji terenów
zielonych głównie z powodu ograniczenia środków
finansowych, a zniszczenia zieleni spowodowane
złym parkowaniem aut są widoczne .
Kierownik ADM. 4

REMONTY I ZASADY UŻYWANIA LOKALI
1. W styczniu 2011 roku został zaakceptowany plan
rzeczowy remontów, w którym jak co roku znaczące miejsce znalazły prace związane z remontem płyt
balkonowych.
Wysokość odpisów na podstawowy fundusz remontowy w 2011 roku pozostała na poziomie nie
zmienionym w relacji do roku 2010. Oznacza to
w praktyce, że przy wzroście w 2011 roku cen na
materiały budowlane i podatku VAT środki finan4

sowe przeznaczane na wszystkie remonty zostały uszczuplone; tym samym ograniczyło to zakres
robót remontowych niezbędnych do wykonania
w 2011 r.
Potrzeby remontowe omówione z przedstawicielami Rady Nadzorczej reprezentującymi mieszkańców osiedla wykazywały, że np.: dla nieruchomości
nr 1 (budynki przy ul. Ogrodowej 4, 6, 8) wykonanie niezbędnych prac ogólnobudowlanych wy-
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maga zaangażowania środków finansowych w wysokości 129 402,92 zł. a odpisy na podstawowy
fundusz remontowy na poziomie roku 2010 wynosiły 94 987,25 zł. Różnica w odpisach wynosi ok.
34 000 zł. a to oznacza, że nie zostaną wykonane
remonty np. 6 płyt balkonowych albo nie zostaną
wymienione 3 piony instalacji wod-kan. w budynkach wysokich.
Rada Nadzorcza zajmie się potrzebami finansowymi na zaspokojenie niezbędnych do wykonania
prac remontowych na poszczególnych nieruchomościach po przyjęciu wykonania planu finansowego
2010 r.
2. Kontynuujemy cykl poświęcony niektórym zapisom w „Regulaminie używania lokali oraz zasad
porządku domowego”, który określa obowiązki
związane z utrzymaniem porządku i czystości w budynkach i na terenie nieruchomości wspólnej oraz
zasady ładu społecznego związanego z korzystaniem z lokalu w sposób nieuciążliwy dla użytkowników korzystających z innych lokali lub nieruchomości wspólnej.
I tak według:
§ 6.
„Użytkownicy lokali są obowiązani dbać o należyte utrzymanie zajmowanych lokali i pomieszczeń
przynależnych oraz innych ustanowionych na ich
rzecz lub przydzielonych im pomieszczeń jak np.:
garaży, przechowalni wózków, suszarni i innych pomieszczeń wspólnego użytkowania itp.”.
Komentarz:
- większość pomieszczeń wspólnego użytkowania (suszarnie, wózkowanie itp.) bardzo często jest przez użytkowników przeznaczana na skład niepotrzebnych przedmiotów
i sprzętów wykonanych z materiałów łatwopalnych.
Takie wykorzystanie pomieszczeń wspólnych stanowi rażące naruszenie przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku.
W przypadku kontroli przeprowadzonej przez Straż
Pożarną może się to skończyć mandatem lub skierowaniem sprawy do Sądu Grodzkiego.
W okresie wiosennym Administracja przeprowadzi
akcję opróżniania wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania, w związku z czym każdy właściciel składowanych przedmiotów musi je wcześniej usunąć we własnym zakresie.
Zgodnie z § 27. „Regulaminu…”, ust.2 b,: „administracja osiedla ma prawo do usunięcia tych
przedmiotów na koszt użytkownika, bez możliwości dochodzenia odszkodowania”.

§ 8.
1. Obowiązek utrzymania czystości w klatkach
schodowych i korytarzach należy do użytkowników. Przez utrzymanie czystości w klatkach schodowych i korytarzach należy rozumieć:
- zamiatanie posadzek, schodów i korytarzy,
- mycie posadzek, schodów i korytarzy przynajmniej raz w tygodniu.
2. Harmonogram utrzymania czystości w klatkach
schodowych ustalają użytkownicy lokali we
własnym zakresie.
§ 27.
1. W budynkach i na przyległych do nich terenach
nie wolno dokonywać czynności, które mogą spowodować powstanie lub rozprzestrzenianie się pożaru.
2. W szczególności zabrania się:
d) porzucania nie wygaszonych papierosów i zapałek
w miejscach, w których znajdują się jakiekolwiek
materiały palne.
Komentarz:
- od pewnego czasu do administracji napływają
zgłoszenia o wrzucaniu przez niektórych mieszkańców - palaczy tytoniu - niedopałków papierosów do
tzw. szachtu sanitarnego. Nie wygaszone niedopałki
wrzucane do szachtu, napotykając na swej drodze
inne odpady wrzucane przez użytkowników (np.:
środki higieniczne, papier, tkaniny itp.) stanowią
potencjalne zagrożenie wzniecenia pożaru i uszkodzenia rurociągów instalacji wykonanych w technologii PCV i PP.
Szkody powstałe w wyniku pożaru obciążą dodatkowymi kosztami daną nieruchomość i spowodują konieczność zwiększenia odpisu na fundusz
remontowy.
Apelujemy do wszystkich mieszkańców o rozwagę i tych, którzy dotąd tak czynili, o zaniechanie traktowania szybów sanitarnych jak zsypów na
śmieci.
Dbajmy wszyscy o nasze wspólne dobro.
Kierownik ADM 1
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WIEŚCI Z ODEONU

„ A k c j a Zi m a 2 0 11”
Tradycyjnie, jak co roku podczas ferii zimowych,
Spółdzielczy Dom Kultury „Odeon” wraz ze świetlicami osiedlowymi Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pinokio”, „Krasnal-Raczek” i „Omega”
zapewniał dzieciom rozrywkę w wolnym czasie.
W pierwszy poniedziałek ferii Gabriela Hubner poprowadziła zajęcia plastyczne, podczas których dzieci tworzyły barwne kolaże. We wtorek z Jarosławem
Koseckim poznawały kroki różnych stylów tańca towarzyskiego. W środę Centrum Sportowe Capoeira
z Sosnowca zaprezentowało sztukę walki Cepoeira,
a w przerwie krótki film dotyczący tego tematu. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także wycieczka
na Dębowiec oraz wizyta w schronisku połączona ze
słodkich poczęstunkiem.
„Odeon” w drugim tygodniu ferii zaproponował
swoim podopiecznym zajęcia z rękodzieła – filcowanie i ceramikę. Czwartkowe przedpołudnie dla
odmiany spędziliśmy w Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach, gdzie obejrzeliśmy spektakl
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pt. „Pastorałka dla woła i osła” oraz uczestniczyliśmy
w lekcji teatralnej obrazującej historię lalkarstwa.
Dzięki ciekawej organizacji zajęć i warsztatów
dzieci i młodzież mile spędziły wolny czas i poznały
nowe dziedziny sztuki.
„Akcja Zima 2011” była współfinansowana przez
Urząd Miasta Czeladź.

WIEŚCI Z ODEONU
Gala Noworoczna w SDK „Odeon” – 29 stycznia 2011 r.
29 - go stycznia w Spółdzielczym Domu Kultury
„Odeon” w Czeladzi odbyła się Gala Karnawałowa „Paryż, miasto moich marzeń”.
W ramach części artystycznej usłyszeliśmy solistów
Opery Śląskiej w Bytomiu – Aleksandrę Stokłosę i Cezarego Biesiadeckiego. Artyści zaprezentowali znakomite hity ze znanych i lubianych operetek, musicali i
przeboje filmowej muzyki francuskiej. Profesor Michalina Growiec, wieloletni dziekan Akademii Muzycznej
w Katowicach i jednocześnie wieloletni dyrektor Teatru
Muzycznego w Gliwicach wykonując utwór „Kocham
Paryż” zachwyciła całą publiczność. Ciekawym elementem były muzyczne quizy dla publiczności oraz losowanie wycieczki do Paryża.
Solistom przygrywał na pianinie Marek Ciepierski, pedagog Liceum Muzycznego w Katowicach oraz
Szkoły Baletowej w Bytomiu, instrumentalista, aranżer
i pianista. Mogliśmy podziwiać również występ profesora AM w Katowicach, wybitnego akordeonisty Marka
Andryska. Całość występów umilił pokaz taneczny w
wykonaniu tancerzy Śląskiej Szkoły Tańca z Katowic Kingi Salwik i Szymona Harazima. Szczególne wrażenie na publiczności zrobiło ogniste tango.

Ponadto podczas Gali zaprezentował się zespół taneczny „Błysk Mini” oraz dzieci z sekcji wokalnej
prowadzonej pod okiem Edyty Rusak – Laura Ulicka
i Miłosz Magielski, którzy wykonali utwór Edith Piaf
„Padam padam”.
Gala miała na celu integrację środowisk, oraz wypracowanie nowej formuły cyklicznych Spotkań Noworocznych, które z czasem wejdą w kalendarz prestiżowych imprez Miasta Czeladź.

Foto. Wiesława Konopelska/ E.Cz./UM Czeladź

SDK „ODEON” – KALENDARZ IMPREZ
6 lutego (sobota), godz. 16.00 – Bal Przebierańców dla Najmłodszych połączony z Dniem Babci i Dniem Dziadka. Bal Przebierańców poprowadzi zespół BRC. Cena
biletu – 10 zł. Dla każdego dziecka słodkich poczęstunek.
13 lutego (niedziela), godz. 16.00 – Walentynki. Duety
Miłosne - Justyna Nikiel (sopran), Piotr Nikiel (tenor)
oraz Sławomir Danielski (baryton). Artystom akompaniować będzie Paulina Nosek. W.w. soliści związani są zawodowo z Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk.
W programie także energetyczne tango w wykonaniu
Tancerzy Śląskiej Szkoły Tańca Kinga Salwik i Szymon Harazim. W czasie koncertu losowanie kolacji
„Dla dwojga”, której sponsorem jest Restauracja Marrakech z Czeladzi, ul. Wojkowicka 13. Dla każdego
gościa – słodki walentynkowy upominek. Wstęp wolny.
14 lutego (poniedziałek), godz. 10.00 i 11.00 – Mała Akademia Jazzu. Audycja muzyczna pt. „Od bluesa do
rock’n rolla”. Spotkanie poprowadzi wokalistka specjalizująca się w muzyce soulowej – Dominika Zioło

oraz grający na pianinie, absolwent Wydziału Jazzu
Dominik Rosłon. Wstęp - 2 zł
6 marca (niedziela), godz. 16.00 – koncert zespołu Orfeusz
z okazji Dnia Kobiet oraz quiz muzyczny dla wszystkich pań, który poprowadzi znakomity pedagog
i pianista Marek Ciepierski. Po koncercie inauguracja
spotkań Kreatywnego Świata Seniora - spotkanie seniorów z Stowarzyszeniem Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego (spotkanie w galerii).
13 marca (niedziela), godz. 16.00 – Niedzielny Teatr
dla Najmłodszych. Spektakl pt. „Placuś zabłądził w
borze” w wykonaniu Teatru „Skrzat” z Krakowa”.
Wstęp – 5 zł
14 marca (poniedziałek), godz. 10.00 i 11.00 – Mała
Akademia Jazzu. Audycja muzyczna pt. „Wielcy mistrzowie sztuki improwizacji”. Spotkanie poprowadzi wybitny saksofonista, świetny muzyk jazzowy i wykładowca Akademii
Muzycznej w Katowicach – Jerzy Główczewski.
Wstęp – 2 zł
7
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O P Ł ATY I P ODATK I LOKALNE OD 0 1 . 0 2 . 2 0 1 1 R .
W związku z wprowadzaniem kolejnych zmian
w sposobie rozliczania kosztów niezależnych od spółdzielni od 01.02.2011r. wyłączono z opłaty „ eksploatacja i utrzymanie nieruchomości” pozycję „ podatki
lokalne”, tj. średnią kwotę przeznaczoną na pokrycie
wnoszonego do budżetu gminy należnego podatku
od nieruchomości i opłaty użytkowania wieczystego gruntów, a wprowadzono do „czynszu” Uchwałą
Rady Nadzorczej oddzielną pozycję „opłaty i podatki
lokalne” ustaloną indywidualnie dla każdej z 66 odrębnych nieruchomości.
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych
z dnia 12 stycznia 1991r. z późniejszymi zmianami
( Dz. U. Nr 9, poz. 31 z 1991r.), ustawą o gospodarce
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami ( Dz. U. Nr 115, poz. 741 z 1997r.)
podstawą do ustalenia stawki „ opłaty i podatki lokalne” jest:
- Uchwała Rady Miasta w Czeladzi o wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości,
- roczna opłata za grunty oddane w użytkowanie wieczyste ustalona przez właściciela gruntu.
Wyliczenie stawki obejmuje powierzchnię lokali mieszkalnych, powierzchnię piwnic, powierzchnię pomieszczeń wspólnego użytkowania bez klatek

schodowych i szybów dźwigów oraz powierzchnię
gruntów danej nieruchomości.
Tak wyliczone stawki dla 66 odrębnych nieruchomości, które zlokalizowane są na zróżnicowanych
pod względem powierzchni gruntów działkach ustalonych według podziału geodezyjnego kształtują się
od 0,08 zł/m2 do 0,32 zł/m2.
Wprowadzenie powyższej zmiany, to krok do pokrywania przez osoby zamieszkujące daną nieruchomość, faktycznych kosztów związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem. Skutkuje to również tym, że
wysokość opłat za użytkowanie wieczyste gruntów
i podatek od nieruchomości płacony przez lokatorów
nie będących właścicielami jest porównywalny do
obciążeń z tego tytułu ponoszonych przez osoby dla
których ustanowiona została własność posiadanego
lokalu.
Powyższe zmiany nie dotyczą lokali mieszkalnych
z prawem odrębnej własności. Właściciele tych lokali
z chwilą przekształcenia w odrębną własność uiszczają do spółdzielni tylko opłatę wieczystego użytkowania gruntu, w części przypadającej na ich lokal do
końca roku, w którym ustanowiono prawo odrębnej
własności. Natomiast, naliczony im podatek od nieruchomości płacą indywidualnie do kasy gminy w wysokości określonej decyzją Burmistrza miasta.
ZARZĄD

Estet yka i termomodernizac ja
Na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej 31stycznia br. dominowały tematy związane z gospodarką
remontową zasobów mieszkaniowych Spółdzielni.
Oprócz omówienia i zatwierdzenia planu remontów
poszczególnych osiedli, ze szczególną uwagą potraktowano problem i potrzebę poprawy estetyki budynków i warunki kontynuowania termomodernizacji.
Obydwa tematy mają szczególne znaczenie bowiem
dotyczą ich przyjęte zarówno przez Zebranie Przedstawicieli w latach 2008-2009 jak i Radę Nadzorczą
wnioski by zintensyfikować malowanie klatek schodowych, a także likwidując okładziny acekolowe
zawierające azbest przeprowadzać na większą skalę
termomodernizację budynków mieszkalnych. Warto
przypomnieć, że przy zaangażowaniu środków finansowych wpłacanych przez lokatorów na „dodatkowy
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fundusz remontowy” (mieszkańcy osiedla przy ul.
Spacerowej i 27 Stycznia oraz Szpitalnej 32, Szpitalnej 36 i Tuwima) następuje spłata zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację docieplonych budynków.
Problem sfinansowania niezbędnego zakresu prac
remontowych przy przeważającym w zasobach odpisie na ten fundusz wynoszącym 0,69 zł/m2 powierzchni mieszkania opisują Kierownicy administracji
os. Dziekana i os. Ogrodowa. Zatwierdzony plan remontowy zawiera do wykonania prace niezbędne,
wymagane przepisami prawa budowlanego i przeglądy instalacji. Pełny zakres planów remontowych
dla poszczególnych 66 nieruchomości budynkowych
dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni
i w administracjach osiedlowych. Jednakże potrzeba
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zwiększenia ilości klatek do malowania w ciągu kolejnych lat jest oczywista. Dbamy o nasze mieszkania,
inwestujemy w ich standard, a zniszczone powłoki
malarskie (często rękami dorosłych już, a kiedyś dzieci) klatek schodowych nie korelują z estetycznymi
mieszkaniami. W tej sytuacji przy niezmieniającej
się dla ogółu budynków stawce odpisu na fundusz
remontowy Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej
koncepcję indywidualnych rozwiązań tego problemu.
Dla wszystkich typowych układów architektonicznych klatek schodowych na bazie cen I kwartału 2011
zostaną sporządzone kalkulacje kosztów odnowienia i malowania z możliwością zlecenia wykonania
robót we wnioskowanym przez lokatorów terminie,
przy wprowadzeniu na ściśle określony okres czasu
(przykładowo 2-3 lata) opłaty na dodatkowy fundusz
remontowy. W praktyce prace te realizowane byłyby
podobnie jak montaż domofonów, przy poparciu 80%
lokatorów danej klatki i po zaakceptowaniu zwiększonego odpisu na fundusz remontowy w ustalonej czasowo wysokości.
Szacowany rząd wielkości dodatkowego obciążenia na fundusz remontowy wynosiłby ok. 0,30 zł / m2
lokalu mieszkalnego. Oczywiście w przypadku braku
zainteresowania takim sposobem przyspieszenia wykonania prac malarskich coroczny plan remontów dla
konkretnych nieruchomości uwzględniać będzie możliwości kontynuowania takich prac, jednak w tempie
odbiegającym od oczekiwań lokatorów. W pierwszej
dekadzie marca (po przeprowadzonych przetargach
na prace remontowe planowane na 2011 r.) w administracjach osiedlowych pojawią się druki ankiet
i ryczałtowe wyliczenia kosztów malowania klatek
schodowych w typowych dla osiedla budynkach wraz
z proponowanym optymalnym wariantem sfinansowania dodatkowych prac remontowych.
Z tych samych względów Radzie Nadzorczej została przedstawiona koncepcja kontynuowania na
warunkach obowiązującej ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych ( na podstawie której funkcjonują odrębne nieruchomości jedno i wielobudynkowe

z rozliczaniem kosztów i przychodów w ramach danej
nieruchomości) procesu termomodernizacji w oparciu o częściowe finansowanie zarówno pożyczkami
z WFOŚiGW, kredytami bankowymi i środkami funduszu remontowego (przeznaczonego głównie na ratalną spłatę zaciągniętych zobowiązań). Na przykładzie budynków docieplonych zarówno na „starym”
osiedlu Dziekana jak i budynków przy ul. Szpitalnej
wynika, że optymalna zwiększona stawka funduszu
remontowego pozwalająca w ciągu 10 lat spłacić pożyczkę i kredyt wynosi ok. 0,70 zł/m2 mieszkania.
Budynki „ocieplone” acekolem o korzystniejszym
wskaźniku energochłonności na spłatę zobowiązań
termomodernizacyjnych powinny przeznaczyć kwotę
ok. 1 zł/ m2 mieszkania. Uwzględniając potencjalną
skalę oszczędności ciepła w efekcie docieplenia rzędu
20% można przyjąć że bezpiecznym na moment rozpoczęcia spłaty pożyczki i kredytu jest poziom 0,80
zł/ m2 mieszkania. Celem ujednolicenia startowych
warunków spłaty nakładów na docieplenie możliwe jest zaproponowanie również stawki 0,70 zł/ m2
powierzchni mieszkania z waloryzacją stawki spłaty
przez 3 pierwsze lata o 10%. Z każdym kolejnym rokiem po analizie kosztów dostawy ciepła i wartości
zobowiązań do spłaty uzgadniane z Radą Nadzorczą
byłyby obowiązujące stawki dodatkowych opłat na
remonty przeznaczonych na spłatę pożyczki czy kredytu. Dla poszczególnych nieruchomości osiedla Piłsudskiego i Dziekana zostaną przygotowane i rozesłane ankiety informujące o możliwościach i warunkach
przeprowadzenia termomodernizacji. Dla nieruchomości os. Ogrodowa obejmującej budynki Szpitalna
25 – 35 trwa postępowanie konkursowe na przyznanie
środków unijnych na docieplenie. Po zakończeniu postępowania powiadomimy zainteresowanych mieszkańców o jego wyniku.
Niezmiernie ważnym elementem niekalkulowanym
w proponowanej koncepcji termomodernizacyjnej
jest okoliczność że ceny rynkowe mieszkań po przeprowadzonej termomodernizacji zyskują ponad 500 zł
za 1 m2 ich powierzchni.
Zarząd

Zmiana cen ciepła wytwarzanego przez Elektrociepłownię Będzin S.A.
Informujemy użytkowników zasobów osiedla Dziekana i ulic Norwida, Pola, Orzeszkowej, Spacerowej, Konopnickiej,
Nowopogońskiej i 27 Stycznia o podwyżce cen ciepła wytwarzanego przez Elektrociepłownię Będzin S.A.
Ceny netto, obowiązujące od 1 stycznia 2011r. wynoszą :
- cena za zamówioną moc cieplną - 5539,89 zł/MW/m-c
(poprzednia cena 5404,77 zł/MW/m-c),
- cena ciepła – 19,08 zł/GJ (poprzednia 18,61 zł/GJ),
- cena nośnika ciepła – 14,32 zł/m3 ( poprzednia 13,97 zł/m3).
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PRAWO I PORZĄDEK NA OSIEDLU
W temacie zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym głos na łamach „Informacji i Komunikatów”
miesięcznika ZRSM RP zabrał Przewodniczący Rady
Osiedla jednej z bielskich spółdzielni. W wystąpieniu
do przedstawiciela rządu RP napisał m.in. „pragniemy
wyrazić niezadowolenie, że pomimo wejścia w życie
4.09.2010 r. znowelizowanej ustawy Prawo o ruchu
drogowym do dnia dzisiejszego ( tj. 22.11.2010) Minister Infrastruktury nie wydał właściwego rozporządzenia umożliwiającego skuteczne stosowanie przepisów ustawy przez Straż Miejską i Policję. Praktycznie
funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji nie mogą
podejmować interwencji na terenie osiedli i karać łamiących przepisy o ruchu drogowym, co w dalszym
ciągu komplikuje i utrudnia życie mieszkańców.
Szczególnie naganne jest, że okres czterech miesięcy
od daty uchwalenia ustawy nie wystarczył Ministrowi
na przygotowanie rozporządzenia ( przy wprowadzaniu przepisów ustawowych dotyczących spółdzielni mieszkaniowych nakładających na spółdzielnie
obowiązki i wchodzących w życie bez wymaganego
vacatio legis z zagrożeniem niewykonania tych obowiązków sankcjami prawnymi).Uważamy, że niewydanie przez Ministra rozporządzenia do w/w ustawy
jest karygodnym zaniedbaniem”.
W odpowiedzi (16.12.2010 r.) na powyższe pismo
Minister Infrastruktury wyjaśnił iż :
„Nowe brzmienie ustawy ( umożliwiającej stosowanie wszystkich zasad ruchu drogowego na wybranych drogach wewnętrznych położonych w nowo
utworzonych oznakowanych strefach ruchu ) definiuje
strefę ruchu jako obszar obejmujący co najmniej jedną
drogę wewnętrzną na którym wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. Wprowadzone zmiany stanowią, iż w strefie ruchu przepisy
ustawy mają zastosowanie w takim samym zakresie
jak na drodze publicznej. Należy podkreślić, iż nowe
przepisy nie wprowadzają obowiązku dla podmiotów
zarządzających drogami wewnętrznymi ustanawiania
stref ruchu, dając jedynie taką możliwość. Ustanowienie strefy ruchu – poprzez zastosowanie znaków drogowych – będzie możliwe po wejściu w życie zmian
w aktach wykonawczych do ustawy „Prawo o ruchu
drogowym” (rozporządzenia Ministra Infrastruktury).
Aktualnie Ministerstwo prowadzi prace nad projektami rozporządzeń nowelizujących przywołane akty.
Projekty znajdują się na etapie uzgodnień międzyresortowych.
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Jednocześnie znowelizowane przepisy umożliwiają
organom kontroli ruchu drogowego stosowanie sankcji wobec uczestników ruchu nie przestrzegających
przepisów ruchu drogowego w zakresie znaków i sygnałów drogowych nie tylko w strefach ruchu, ale też
na pozostałych drogach wewnętrznych. W związku
z powyższym organy te mogą podejmować interwencje na wszystkich drogach wewnętrznych w sytuacji
ujawnienia wykroczenia w odniesieniu do obowiązujących przepisów”.
Ale problemem wymagającym uregulowania, który poruszył bielski działacz , są nie tylko interwencje
w przypadku wykroczeń, w tych sytuacjach możliwe
jest wezwanie Straży Miejskiej lub Policji, lecz przestrzeganie wewnętrznych również spółdzielczych
zasad ograniczeń ruchu pojazdów mechanicznych
wewnątrz osiedli które mogą być wprowadzone po
wydaniu przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy. Ministrze działaj!
PRAWNIK

OGŁOSZENIA DROBNE
· Zamienię mieszkanie własnościowe M-4, 64m2 na I piętrze na os. Dziekana na
większe (oprócz parteru) tel. 605 949 574.
· M-4 sprzedam w Czeladzi os. Ogrodowa, niskie bloki, parter. Tel.32 763 71 83
lub 502364778.
· Instruktorka nauki jazdy Kat. B, oferuje jazdy przedegzaminacyjne, doszkalające.
Dojazd do klienta. Tel. 796 116 691.
· Kupię garaż na os. Dziekana (ul. Orzeszkowej) Tel. 796 116 691.
· AGENCJA INWEST BANK ul. Dehnelów 35 Czeladź (pawilon).
Opłaty, punk kasowy. Czeladzka Spółdzielnia – 0zł.
Czynsz, energia, kredyty, gaz i inne.
· Wynajem na ślub pięknej warszawy-garbus. Zdjęcia i inne informacje na
www.warszawadoslubu.pl Tel. 501774499.
· Reklama, plansze, samochody, wizytówki, portrety, malarstwo na zamówienie.
Tel. 503424496.
· Pomiary i instalacje elektryczne PME ELECTRICK. Tel. 506 181 526, 696 473 730.
· Przewóz osób. Ceny do negocjacji. Tel. 512 581 277.
· 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
· Restauracja ART CAFE ul. Szpitalna 8 (po byłej wypożyczalni kaset) zaprasza
od 10.00 do 22.00. Tel. 32 2660228.
Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. Szpitalnej 9
(po sklepie meblowym) o powierzchni 215,50m2.
Lokal usytuowany jest na parterze. Wejście do lokalu znajduje się od strony wejścia do PKO.
Istnieje również drugie wejście od strony parkingu przy ul. Szpitalnej 9 co pozwala w dogodny
sposób korzystać z zaplecza lokalu.
W lokalu może być prowadzona działalność handlowa jak również usługi czy też inna branża.

mieszkania@czsm.czeladz.pl
601 458 342

