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Za nami wakacje, czas urlopów i letnich wojaży.
Tematem numer jeden w okresie ostatnich tygodni była sprawa pojawienia się bakterii legionella w instalacji ciepłej wody w budynkach na os. Ogrodowa.
Zapraszamy Państwa do lektury biuletynu w którym m.in. informacja na temat działań
Zarządu Spółdzielni mających na celu likwidację ognisk legionelli, oraz wzmianka nt. cen energii elektrycznej i przypomnienie zasad montażu urządzeń wymagających przeróbki instalacji
w mieszkaniu. Dodatkowo nowe propozycje „Odeonu” na nadchodzący rok kulturalny.

BIULETYN Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Gorący temat
Choć wydarzenie które opisujemy objęło w okresie wakacyjnym tylko mieszkańców os. Ogrodowa,
to przedstawiamy w sposób zwięzły, chronologiczny
przebieg zdarzenia wszystkim zainteresowanym.
W dniu 09.07.2010r. Spółdzielnia otrzymała
pismo z Państwowego Powiatowego Inspektoratu
Sanitarnego (PPIS) w Dąbrowie Górniczej w którym
zobowiązano Spółdzielnię do poinformowania
w trybie pilnym mieszkańców ulic Szpitalna i Ogrodowa
o konieczności zdjęcia sitek z pryszniców w związku ze
zgłoszeniem z Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Będzinie, Czeladź ul. Szpitalna 40 informującym
o wzrastającej liczbie pacjentów z podejrzeniem zapalenia płuc z ulic Szpitalnej i Ogrodowej. Pismo zawierało
również informacje, że w dniu 12.07.2010r. zostaną pobrane do badania próbki wody ciepłej z w/w ulic.
Zgodnie z pismem PPIS w Dąbrowie Górniczej
zostały rozwieszone w budynkach stosowne ogłoszenia o konieczności zdjęcia sitek z pryszniców. W dniu
12.07.2010r. zostały pobrane próbki wody do badania
w celu określenia stężenia bakterii Legionelli.
W dniu 22.07.2010r. otrzymaliśmy decyzję administracyjną o wyłączeniu ciepłej wody w budynkach Ogrodowa 22 i Szpitalna 35. W dniu 26.07.2010r. przeprowadzona została dezynfekcja termiczna dla powyższych
budynków, a w dniach 27-28.07.2010r. w tych budynkach przeprowadzono inwazyjne płukanie chemiczne.
W dniu 02.08.2010r. odbyła się dezynfekcja termiczna

Jakie saldo opłat ?
Odpowiedź na to pytanie każdy lokator uzyska
już wkrótce, gdyż jak co roku po zamknięciu ksiąg
za miesiąc wrzesień br. zostaną dostarczone
potwierdzenia sald. Jeśli zatem nie jesteśmy pewni
czy wszystkie opłaty wnosiliśmy terminowo
i w wymaganej wysokości, w dziale czynszów można
w poniedziałki w godz. od 9.00 do 16.30 i w czwartki
w godz. od 12.00 do 15.00 sprawdzić stan konta opłat
za mieszkanie. Jeśli w opłatach występują różnice,
to uregulowanie ich w miesiącu wrześniu br. spowo-

reszty budynków zasilanych z wymiennika Ogrodowa
20. W dniu 04.08.2010r. zgodnie z załącznikiem nr 7
do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości
wody do spożycia dla ludzi, zleciliśmy Centrum Badań
i Dozoru Górnictwa Podziemnego w Lędzinach pobranie próbek ciepłej wody do badania w celu określenia
stężenia bakterii Legionella. W dniu 05.08.2010r. próbki
zostały pobrane do badania. Również w dniu 05.08.2010r.
uruchomiono generator Oxiperm-Pro w wymienniku
Ogrodowa 20 w celu ciągłego chemicznego czyszczenia wody dwutlenkiem chloru. W dniu 16.08.2010r.
nadeszły wyniki z Centrum Badań i Dozoru Górnictwa
Podziemnego w Lędzinach, które wskazywały na istotne obniżenie stężenia bakterii Legionella. W tym dniu
wystąpiliśmy do PPIS w Dąbrowie Górniczej o uchylenie decyzji o wyłączeniu ciepłej wody. O godzinie 14.30
16.08.2010r. PPIS w Dąbrowie Górniczej przekazał
decyzję uchylającą dyspozycję o wyłączeniu budynków
ulicy Ogrodowej 22 i Szpitalnej 35 z dostawy c.w.u.
W godzinach popołudniowych lokatorzy tych budynków mogli już korzystać z ciepłej wody. Aktualnie
w trybie ciągłym pracuje generator w celu dalszego obniżenia poziomu stężenia bakterii Legionella w ciepłej
wodzie podawanej z wymiennika Ogrodowa 20.
Zakupione urządzenie będzie sukcesywnie wykorzystywane na pozostałych osiedlach. Mamy nadzieję,
że zaistniała sytuacja nie powtórzy się w przyszłości.
Administracja osiedla Ogrodowa
duje, że otrzymane saldo będzie wynosiło zero. Przypominamy, iż za datę wpłaty uznaje się datę wpływu
środków na rachunek bankowy Spółdzielni.
Potwierdzenia salda wg stanu na dzień 30.09.2010 r.
dostarczane będą lokatorom pod koniec miesiąca października br. Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się
z tą informacją. W przypadku:
- uznania salda za zgodne, potwierdzenie i zwrot
do Spółdzielni,
- uznania za niezgodne, o jej niezwłoczne
wyjaśnienie w Dziale Czynszów.
Dział Czynszów

Pogoda płata nam wciąż kosztowne figle
Nie zapomnieliśmy jeszcze o intensywnych majowych deszczach które wyrządziły nam wiele szkód i nie zdążyliśmy usunąć powstałych zniszczeń, a już w miesiącu czerwcu i lipcu nawiedziły nas upały (350C – 400C) które
między innymi nie pozwoliły nam realizować prac dekarskich.
W połowie sierpnia przypomniały nam o sobie ponownie intensywne deszcze i wichury czyniące wiele strat
(połamane drzewa, zalane mieszkania i piwnice).
Powyższe spowodowało ponoszenie nieplanowanych, dodatkowych kosztów.
Jednak w miarę sprzyjających warunków pogodowych realizujemy wykonanie przyjętego planu remontów.
Z początkiem miesiąca sierpnia został zakończony 2 pokos trawy której tegoroczna pogoda bardzo odpowiadała.
Prace te zostały zrealizowane na wszystkich osiedlach.
ET
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Rada na legionellę
W dniu 19 sierpnia b.r. odbyło się dodatkowe
posiedzenie Rady Nadzorczej Czeladzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej zwołane na wniosek grupy członków
Rady z osiedla Ogrodowa w sprawie informacji Zarządu na temat wystąpienia ogniska bakterii legionella oraz
związanym z tym wstrzymaniem dostaw wody ciepłej
w kilku budynkach na osiedlu Ogrodowa.
W trakcie posiedzenia Z - ca Prezesa ds. Eksploatacji
inż. Andrzej Smolnicki przedstawił obszerną informację dotyczącą podejmowanych przez Czeladzką Spółdzielnię Mieszkaniową działań w celu likwidacji bakterii legionella w budynkach zasilanych z wymiennika
Ogrodowa 20. Cytowana wyżej informacja zawierała
chronologiczny przebieg wydarzeń zaczynający się od
powiadomienia przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Dąbrowie Górniczej o wzroście liczby
pacjentów PZOZ w Czeladzi z podejrzeniem zapalenia
płuc.
Końcowym stwierdzeniem w przedłożonej informacji było powołanie się Z - cy Prezesa ds. Eksploatacji na decyzję Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej,
na mocy, której została wznowiona dostawa wody

Administracja Osiedla Piłsudskiego
Plac zabaw miejsce uciechy dla młodego pokolenia czy konfliktu dla starszego ?
Istniejący od 30 lat plac zabaw dla dzieci usytuowany za budynkiem przy ulicy 35 Lecia PRL 16-18
stał się ostatnio przyczyną konfliktu między lokatorami. Na przestrzeni lat wyeksploatowane i pozbawione
certyfikatów urządzenia nie pozwalały na bezpieczne
z nich korzystanie i ulegały systematycznej likwidacji. Większość mieszkańców, a w szczególności ich
pociech z zadowoleniem powitała zamontowanie
nowoczesnych zestawów urządzeń zabawowych,

ciepłej w dniu 16.08. br. W wyniku przeprowadzonej dyskusji - w której szczególne zainteresowanie
się problemem wykazali członkowie Rady zamieszkali
na os. Ogrodowa - i po uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień Rada Nadzorcza przyjęła wnioski
zobowiązujące Zarząd do:
- przygotowania analizy kosztów zakupu lamp UV
na wymienniki w celu dodatkowego
uzdatnienia wody,
- podjęcia konkretnych działań pozyskiwania
alternatywnych źródeł podgrzewu  c. w. u,
- wyegzekwowania kar umownych z PEC
w Dąbrowie Górniczej w sytuacji nie zachowania
parametrów dostawy na wymiennikach ciepła
- podjęcia w trybie pilnym działań zobowiązujących
PEC do płukania chemicznego sieci wymienników
przy ul. Ogrodowej 20, Ogrodowa Główny i przy
ul. Składkowskiego ( os. Piłsudskiego),
- przeanalizowania pod kątem prawnym możliwości
ubiegania się od PEC zwrotu poniesionych kosztów
związanych z likwidacją legionelli.
Powyższe wnioski przyjęte zostały jednomyślnie 10 głosami za.
które zostały wykonane i usytuowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ( zachowano
odległość większą niż przewiduje norma ).
Ale, jak to zwykle bywa w społecznościach wielopokoleniowych, pojawiło się niestety wąskie grono przeciwników, przeważnie osób starszych. Protest
swój motywowali zakłócaniem spokoju mieszkańcom.
Dziwi to bardzo, gdyż jeszcze nie tak dawno ich własne dzieci spędzały wolny czas na tym samym placu.
Niebawem polem kolejnego konfliktu staną się
pewnie nowe miejsca parkingowe dla samochodów.
Mają one powstać w miejscu obecnych zieleńców,
w sąsiedztwie budynków.
Dla większości będzie to długo oczekiwane rozwiązanie problemu z brakiem miejsca do zaparkowania samochodu. Wiadomo, że istnieje grupa lokatorów, która samochodu nie posiada, zatem nie leży
to w jej interesie.
Przykłady można by mnożyć. No cóż „filozofia
Kalego”...
Żyjąc i mieszkając w budynkach wielomieszkaniowych jesteśmy niestety skazani na ustawiczny konflikt interesów.
Czy w podobnych sytuacjach nie powinno być
więcej tolerancji i zwykłego zrozumienia, czy każde
działanie mające na celu poprawę komfortu zamieszkiwania naszych lokatorów musi być powodem waśni
między sąsiadami?
Administracja Nr 2
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wezwania wezwania wezwania
Masz zadłużenie – zrób wszystko żeby nie urosło
większe. A jest to możliwe jeśli rozłożysz dług na raty,
bo nie zapłacisz odsetek narosłych w okresie spłaty.
Możesz także wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi o dofinansowanie do czynszu
w formie dodatku mieszkaniowego. Jeśli już otrzymałeś
przypominające wezwanie do zapłaty, zacznij działać spłać je jak najszybciej - im później tym będzie trudniej.
Spłata nie nastąpiła, zadłużenie się zwiększyło i przyszło
kolejne wezwanie do zapłaty. Przyjdź do działu czynszów tu uzyskasz fachową pomoc w zakresie rozwiązania problemu związanego z zadłużeniem. Nie przyszedłeś, pomyślałeś „jakoś to będzie, poradzę sobie”,
a tu kolejne wezwanie – monit przesądowy. Teraz już naprawdę nie ma co zwlekać! A może przestałeś odbierać
korespondencję? Pamiętaj, że nie podjęty list polecony
skutkuje tak jakby został doręczony. Nadal brak zgłoszenia do Spółdzielni i ugodowego ustalenia warunków
spłaty zadłużenia. Teraz już niestety sprawa trafia do
sądu, a dług wzrośnie o koszty postępowania sądowego
i odsetki od wyroku. Pamiętaj, że do sądu o solidarną zapłatę zadłużenia wraz z właścicielem mieszka-

O wymianie urządzeń domowych
Coraz więcej lokatorów budynków wielorodzinnych unowocześnia swoje mieszkania, wymieniając
przestarzałe sprzęty na energooszczędne urządzenia nowszej generacji. Tymczasem wiele budynków
nie jest przystosowanych do zwiększonego poboru mocy elektrycznej. Z tego też powodu wymiana
urządzeń domowych wymaga określenia warunków
przez służby administracji spółdzielni i akceptacji
ich montażu przez pozostałych właścicieli mieszkań.
Postęp technologiczny pozwala lokatorom na używanie coraz doskonalszych urządzeń domowych we
własnym domu. Jednak właściciele praw do lokali
w budynkach wielorodzinnych często zapominają,
że w bloku pojęcie „własny dom” ma nieco inne
znaczenie. Sformułowanie we „własnym domu”
nie może mieć pełnego zastosowania w bloku, który
niemal zawsze jest własnością nie jednego właściciela lecz grupy osób. Warto przypomnieć niektóre
uwarunkowania dotyczące wymiany urządzeń AGD
zwłaszcza że zdarza się to coraz częściej. Przykładem
może być wymiana kuchenki gazowej na elektryczną, co oznacza zmianę rodzaju nośnika energii. W takiej sytuacji pojawia się problem instalacji elektrycznej. Zwykle odbywa to się przy pełnym przyzwoleniu
sąsiadów jednak warto przekonywać mieszkańców
że samowolna wymiana urządzeń domowych nie powinna być akceptowana przez pozostałych właścicieli lokali. Jest to rola zarządcy czy spółdzielni bowiem

nia skierowane zostaną wszystkie pełnoletnie osoby
zamieszkałe w lokalu. Dalej prawomocny wyrok trafia
do komornika i tu oczywiście kolejne koszty. A zaległości
nadal narastają. Nie mamy wyjścia, jeśli mieszkanie jest
lokatorskie konsekwencją jest wyrok eksmisyjny (jeszcze trochę pomieszkasz), jeśli ma status własnościowego lub odrębną własność sprawa jest prostsza (pomieszkasz krócej), dojdzie do sprzedaży mieszkania w drodze
licytacji komorniczej. Pamiętaj, że o sprzedaż mieszkania w drodze licytacji komorniczej może wystąpić
każdy twój wierzyciel, który nie może odzyskać długu.
Dla informacji - w naszej Spółdzielni w ten sposób „straciło” mieszkanie 6 rodzin, a 4 sprawy są w toku. Możesz
także zostać wpisany do Krajowego Rejestru Długów
co skutkuje ograniczeniem możliwości funkcjonowania na rynku i prowadzenia działalności gospodarczej,
nawet do 10 lat. Figurowanie w Krajowym Rejestrze
Długów powoduje utrudnienia lub uniemożliwia całkowicie m. in. zawieranie umów z bankami, firmami
pośrednictwa kredytowego, operatorami telefonii
komórkowych, stacjonarnych, przy zakupach ratalnych.
Zatem niech już wezwanie przypominające do zapłaty będzie sygnałem do działania w celu spłaty zaległości.
Im mniej do spłaty tym łatwiej spłacić.
FC
wiąże się to z szeregiem następstw a nierzadko dodatkowych kosztów. Pozostańmy przy wymianie kuchenki gazowej na elektryczną. Podstawowym argumentem przeciwko samowolnemu działaniu mieszkańców
jest dodatkowe obciążenie instalacji elektrycznej.
Takie urządzenie jak i liczne inne jak np. zmywarki, coraz powszechniej używane w gospodarstwach
domowych powodują wzrost, niejednokrotnie
nawet kilkukrotny, obciążeń sieci elektrycznej, której
parametry obliczane były według standardów obowiązujących w czasie wznoszenia i oddania budynku
do użytkowania. Jeśli pochodzi on np. z lat 70 XX w.
a w dotychczasowej eksploatacji nie przechodził
modernizacji wewnętrznej sieci elektrycznej,
to nadmierne obciążenie sieci może oznaczać zmianę
dotychczasowego sposobu korzystania z instalacji
będącej elementem budynku który wchodzi w skład
nieruchomości wspólnej.
I już tylko z tego powodu problem ten powinien być
rozstrzygany za wiedzą właścicieli lokali w budynku
i z zachowaniem warunków technicznych przebudowy instalacji określonych przez Spółdzielnię w opinii
właściwego inspektora nadzoru. W grę może wchodzić nawet rozstrzygnięcie problemu przez statutowo
uprawniony organ samorządowy. Tak więc zawsze
wszelkie zamiary „unowocześniania” mieszkania
muszą być zgłaszane administracji osiedla lub
w siedzibie Zarządu.
cd. str 8
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WIEŚCI Z ODEONU
Jak co roku, przez cały sierpień SDK „Odeon” wraz
z świetlicami osiedlowymi „Pinokio”, „Krasnal Raczek” i „Omega” Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej proponował dzieciom wycieczki w miejsca
znane i lubiane.
Tradycyjnie, ogromnym powodzeniem cieszyły się wyjazdy na kąpielisko Pogoria I oraz,
w razie niepogody, krytą pływalnię w Jaworznie. Aby uatrakcyjnić wyjazdy nad wodę, dwa
czwartki spędziliśmy w Szkółce Żeglarskiej
w Przeczycach, gdzie korzystaliśmy z kajaków,
rowerków wodnych oraz pływaliśmy na Optymiście.
Podczas „Akcji Lato 2010” udało nam się pojechać

także do Parku Miniatur w Inwałdzie, gdzie alejki
prowadziły nas do kolejnych państw i ich cennych
zabytków. Po wycieczce „dookoła świata” nasi podopieczni mogli skorzystać z innych atrakcji takich jak
wizyta w Mini Lunaparku czy zabawa w Zielonym
Labiryncie.
Kolejnymi wycieczkami, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem był wyjazd do Krakowa,
wycieczka do Brennej, wizyta w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym oraz spacer szlakiem zamków w Mirowie
i Bobolicach na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej.
„Akcję Lato 2010” współfinansował Urząd Miasta
Czeladź. Z oferty skorzystało około 1000 dzieci.

INAUGURACJA SEZONU KULTURALNEGO 2010/2011
Prezes Zarządu Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sławomir Święch oraz Burmistrz Miasta Czeladź
Marek Mrozowski zapraszają na Inauguracje Sezonu Kulturalnego 2010/2011, która odbędzie się 1 października
2010 r. o godz. 18.00 w Spółdzielczym Domu Kultury „Odeon” w Czeladzi, ul. Szpitalna 9.
Inauguracji towarzyszyć będzie wernisaż prac Katarzyny Chudzik. Katarzyna Chudzik, urodzona w Czeladzi,
jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Grafiki w Katowicach. Uprawia rysunek,
grafikę i projektowanie graficzne. Od 2005 roku jest nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Technicznej
w Katowicach. W 2009 roku zdobyła Nagrodę Miasta Czeladź. W 2010 r. zdobyła tytuł doktora Akademii Sztuk
Pięknych w Katowicach.
Wernisaż poprzedzi koncert Ewy Urygi „Miłość ma wieczny smak”
Zapraszamy!!!
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Spółdzielczy Dom Kultury ODEON
Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
zaprasza na:
Kursy językowe - język angielski - dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 300 zł/sem. (30 godzin lekcyjnych),
małe grupy i różne poziomy zaawansowania, dogodne warunki płatności (raty 6 x 50 zł lub 3 x 100 zł)
Przygoda z językiem włoskim – zabawy językowe dla dzieci od 4 r.ż. - 10 zł/mies.
Korepetycje - j. polski, j. angielski, j. niemiecki, j. włoski, matematyka – 30 zł/godz.
Uczę się lepiej i szybciej - zajęcia z psychologiem (ćwiczenia pamięci, ortografii, myślenia logicznego i twórczego) – 50 zł/mies.
Zajęcia wokalne - (dla dzieci, młodzieży i dorosłych) – 20 zł/mies., dorośli – 10 zł/godz.
Zespoły wokalne - (dla dzieci i młodzieży) – 20 zł/mies. Zespoły poprowadzi Edyta Rusak związana na co dzień
z Formacją Nieżywych Schabuff
Zajęcia plastyczne - (dla dzieci od 6 lat) – 30 zł/mies.
Zajęcia plastyczne dla najmłodszych – Kreatywny Świat Malucha - (1,5 r.ż. – 3 r.ż) – 50 z/mies. (dziecko +
rodzic/opiekun)
Warsztaty rękodzieła HAND MADE - (dla dzieci, młodzieży i dorosłych) – 40 zł/mies. (biżuteria, filcowanie,
decoupage, kartki ozdobne, ceramika etc.)
Nauka gry na instrumentach muzycznych - keyboard, pianino – 80 zł/mies. (4 godz./mies.), gitara – 100 zł/
mies. (4 godz./mies.)
Zespół taneczny - (Błysk, Błysk Mini) – 35 zł/mies.
Rytmika - (dla dzieci od 6 lat) – 30 zł/mies.
Zespół teatralny - (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych) - 20 zł/mies.
Pracownia literacka - (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych) - 15 zł/mies.
Warsztaty bębniarskie - (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych) - 30 zł/mies.
Fitness - (dla dorosłych) – 50 zł/mies. (cały karnet) lub 25 zł/mies. (pół karnetu)
Joga - (dla młodzieży i osób dorosłych, różne poziomy zaawansowania) – 50 zł/mies. (4 x 90 min.)
Kółko fotograficzne - (dla młodzieży i osób dorosłych) spotkania mają na celu zrzeszyć czeladzkich fotografów.
Podczas zajęć będzie czas na wymianę doświadczeń, wspólny plener, obejrzenie slajdów etc. - 10 zł/mies.
Ponadto proponujemy wystawy i wernisaże, koncerty, kabarety, Dyskusyjny Klub Filmowy, spotkania z
podróżnikami i inne…
Wynajmujemy klimatyzowaną salę na konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe itp.
Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące innych zajęć
Zapisy przyjmujemy od 1 września 2010 r.
od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 19.00
Spółdzielczy Dom Kultury ODEON, Czeladź, ul. Szpitalna 9, tel. (32) 265-39-91
e-mail: sdkodeon@tlen.pl, www.czsm.czeladz.pl
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Zdarzają się przypadki naruszenia normatywnego
wyposażenia budynku czyli różnego rodzaju instalacji obsługujących więcej niż jedno mieszkanie
w budynku. Wystarczy wspomnieć przeróbki instalacji c.o. czy wymianę grzejnika a nawet wszystkich
grzejników w mieszkaniu. Innym problemem jest nieuzgodniona z nikim ingerencja w dotychczasowy sposób wentylacji mieszkania np. przez wprowadzenie
urządzeń do wentylacji mechanicznej i podłączenie
ich do nieprzystosowanych kanałów wentylacyjnych.
Takie nieprzemyślane działanie może zakłócić wentylację w mieszkaniach sąsiadów i stać się źródłem
konfliktów. Tak sprawa przedstawia się również z wyposażaniem łazienek w różnego rodzaju nowości sanitarne pobierające, wprawdzie chwilowo ale ogromne
ilości wody.
Wszystkie te przykłady dowodzą, że mieszkańcy często zapominają iż poszczególne elementy budynku
tworzą spójną całość. A naruszenie któregoś z nich
może utrudnić życie sąsiadom lub pozbawić ich możliwości korzystania z instalacji zaprojektowanych
jako wspólne dla całego budynku. Wszelkie zmiany
więc muszą być uzgadniane z właściwymi służbami
właściciela zarządzającego, czyli służbami technicznymi Spółdzielni. Źródłem informacji o możliwych
zmianach w budynku jest dokumentacja poszczególnych instalacji. Z niej wynika czy i jakie urządzenia
techniczne można w konkretnych lokalach przyłączyć
do instalacji wspólnych budynku.
Potrzebne jest opracowanie na podstawie dokumentacji technicznej krańcowych parametrów jakie
mogą mieć różne urządzenia których funkcjonowanie powiązane jest z poszczególnymi instalacjami
wewnętrznymi budynku oraz informacji o skutkach
przeciążenia.
Do przygotowania takiej dokumentacji dla mieszkańców poza dokumentacją techniczną wykorzystuje
się wszelkie dostępne źródła wiedzy o stanie tech-

nicznym instalacji budynku a zwłaszcza warunki
przyłączenia do sieci zewnętrznych np. sieci cieplnej, elektrycznej, gazowej czy wodno-kanalizacyjnej określone przez dostawców oraz wyniki kontroli
okresowych wpisywanych do książki obiektu budowlanego.
Warto rozważyć aby o najważniejszych skutkach
naruszenia instalacji normatywnej budynku rozstrzygało najwyższe gremium Spółdzielni w drodze
uchwały Walnego Zgromadzenia.
Zdajemy sobie sprawę, że coraz więcej osób
będzie chciało modernizować swoje mieszkania
i stare urządzenia wymieniać na nowe rozwiązania
technologiczne. Wszystkie te urządzenia znacząco
zwiększają pobór energii elektrycznej w budynku a istniejąca instalacja często nie jest do tego przygotowana.
Aby spełnić oczekiwania mieszkańców niezbędne
więc jest dostosowanie instalacji elektrycznej oraz
modernizacja uwzględniająca stosowane obecnie
standardy i wymagania techniczne.
Podstawą do podjęcia prac modernizacyjnych
jest ocena lub ekspertyza istniejącej sieci elektrycznej, które wskazują na możliwość wprowadzenia zamierzonych zmian oraz sposób i skutki ich realizacji
a więc m. in. zakres koniecznych robót budowlanych
oraz konieczne do poniesienia koszty.
Po podjęciu odpowiednich uchwał przez Spółdzielnię akceptujących modernizację sieci wewnętrznych w poszczególnych nieruchomościach kolejnym
etapem jest przygotowanie projektów technicznych.
Konieczne jest też uzgodnienie nowego zapotrzebowania na energię elektryczną z jej dostawcą.
Już dziś musimy wspólnie myśleć o warunkach
w jakich przyjdzie nam mieszkać w przyszłości.
Tekst na podstawie artykułu Krzysztofa Cichowskiego
z Administratora nr 7-8/2010.
OBSERWATOR

Spółdzielczość mieszkaniowa w szponach prawa
Istnienie spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce
i sfera jej działalności z wielu powodów podlega permanentnym regulacjom prawnym. Dobrze, gdy oddziaływanie przepisów prawnych korzystnie wpływa na komfort
życia mieszkańców i ułatwia administrowanie mieniem
spółdzielczym. Źle, gdy prawo to stajesię źródłem kłopotów i zarzewiem konfliktów społecznych. Złe zmiany
przekładają się na niekorzystne postrzeganie spółdzielczości mieszkaniowej przez społeczeństwo.
Na majątek zarządzany przez spółdzielczość mieszkaniową łakomie zerkają rozmaite grupy interesu,
co pośrednio uaktywnia częste zmiany przepisów prawa. Choć ta forma własności istnieje w społeczeństwie polskim już od ponad 100 lat, to na fali transformacji ustrojowych niejednokrotnie niesłusznie
poddawana była osądom oddającym tylko negatywne
postrzeganie epoki PRL. Efektem kompromisów między
8

zwolennikami, a przeciwnikami „dobrego” prawa stawały
się buble prawne doraźnie poprawiane w trybie wyroków
Trybunału Konstytucyjnego. Analizę stabilności i spójności prawa regulującego spółdzielczość mieszkaniową
w wystarczającym stopniu oddają losy dwóch obowiązujących do dzisiaj najważniejszych dla niej aktów prawnych, tj. ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze
oraz ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielczości mieszkaniowej.
Częstotliwość zmian we wskazanych przepisach
prawa na przestrzeni ostatniej dekady była wyjątkowo
obfita. Prawo spółdzielcze poddano dziewięciokrotnej nowelizacji i korekcie w oparciu o dwa wyroki TK,
a ustawę o spółdzielczości - dziesięciokrotnej nowelizacji
i siedmiokrotnym wyrokom TK. Realizacja takiego prawa jest oczywistą koniecznością i jego zapisy codziennie
przestrzegane są przez pracowników administracji spół-
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dzielni. Tylko nieliczni - silniejsi własnym autorytetem
- zdobywają się na publiczne słowa konstruktywnej krytyki. Takim głosem o poprawę tej jakości stał się referat
programowy Grzegorza Abramka i Jana Sułowskiego
z Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych nt. „Stabilność i spójność prawa, a działalność spółdzielni mieszkaniowych”. Autorzy zwracają
uwagę na konsekwencje licznych nowelizacji prawa,
w tym na fakty, że:
1. Wielokrotne nowelizowanie ustaw przyczynia
się do utraty spójności aktów prawnych i do powstawania
sprzeczności w ich brzmieniu.
Sprzeczności te mogą być usunięte jedynie w wykładni już nie gramatycznej, ale innych jej rodzajów.
Skutkiem tak sformułowanych przepisów są nie tylko powszechne błędy w zarządzaniu spółdzielniami
mieszkaniowymi, ale też coraz częstsze rozbieżności
w orzecznictwie sądowym.
2. Nieścisłości ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych samoistnie zostały wygenerowane jeszcze w latach
III kadencji Sejmu RP (lata 1997-2001). Uchwalona
ustawa zawierała hybrydowe kompromisy, które niweczyły ciekawe i konstruktywne pomysły jakie pojawiały
się w trakcie jej opracowywania, takie jak np.:
· propozycje nowelizacji ustawy Prawo spółdzielcze,
gdzie postulowano o zapisy zakazujące członkostwa
pracowników w radach nadzorczych spółdzielni;
· w zakresie przekształceń własnościowych propozycje
wykorzystania właściwości statutów do określania ich
warunków, co odpowiadałoby zasadom demokracji
spółdzielczej i jako jedyne rozwiązanie nie budziło
wątpliwości natury konstytucyjnej;
· jednomyślność uprawnionych w ramach nieruchomości, która miała stać się przesłanką przeniesienia własności lokali;
· propozycje uregulowania stosunków własnościowych
w spółdzielniach mieszkaniowych na mocy odrębnej
ustawy.
Tu należy dodać, że planowano rozwiązania, które
unormowałyby prawo własności lokalu mieszkalnego.
Przewidywano podział działek ewidencyjnych z mocy
prawa. Dla osób, które chciałyby posiadać spółdzielcze
prawo do lokalu przepisy stwarzałyby możliwe zrzeczenie się własności lokalu w zawitym terminie 3 miesięcy
od daty wejścia w życie ustawy. Spółdzielnia miała sprawować zarząd nieruchomością do daty podjęcia przez
wspólnotę mieszkaniową uchwały o wyborze zarządu.
Projekt taki miał wpisać się w program powszechnego
uwłaszczenia obywateli i „w praktyce dokonać zaspokojenia ok. 2 do 3 mln obywateli w ramach programu powszechnego uwłaszczenia”.
3. O złych zapisach pierwotnej ustawy dowodzi także
fakt, że jeszcze przed datą wejścia w życie zasadniczej
części jej przepisów (30 marca 2001 r.) wpłynął projekt ustawy o jej zmianie mający na celu „ustanowienie

pełnej spójności systemowej w traktowaniu członków
spółdzielni”. Ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych uchwalono 28.08.2001 r., jednakże
nie weszła w życie wobec wniosku złożonego przez Prezydenta RP o jej ponowne rozpatrzenie.
4. Obarczone błędem zapisy ustawy weryfikował
na wokandzie TK. Tak było w przypadku art. 46 ust. 1,
który przewidywał, że w wypadku przeniesienia własności lokalu, do którego przed dniem wejścia ustawy w
życie przysługiwało nabywcy spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego, wpłata z tytułu nabycia
prawa własności nie mogła przekraczać kwoty stanowiącej równowartość 3% aktualnej wartości rynkowej lokalu. W uzasadnieniu wyroku z dn. 29.05.2001 r. (sygn.
akt K 5/01), Trybunał uznał, że „choć spółdzielnia jest
w sensie formalnym właścicielem określonych rzeczy
i podmiotem praw majątkowych, to jej majątek należy
do zbiorowości jej członków (...) a korporacyjny i wspólnotowy charakter spółdzielni nie uzasadniał tezy, jakoby
w okresie jej istnienia członkom spółdzielni przysługiwało prawo do żądania oddania im na własność określonych
składników majątku spółdzielni”(...)
5. W grudniu 2002 r. gruntownie znowelizowano ustawę
o spółdzielniach mieszkaniowych. W jednym z uzasadnień dla tych zmian zapisano, że zmienione przepisy zastępują w tym akcie prawnym „przepisy niejednoznaczne,
nieprecyzyjne, nastręczające liczne trudności interpretacyjne, a nawet błędne i szkodliwe”. Skorygowano niemalże wszystkie 55 artykułów nowelizowanej ustawy,
a ponadto między sąsiadującymi już artykułami dopisywano nowe. Nowela przywróciła możliwość ustanawiania spółdzielczych własnościowych praw do lokali.
6. Kolejny poselski projekt ustawy o zmianie ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych pojawił się pod koniec 2003 r., a uzasadniały go fakty obecności w istniejącym dokumencie wielu przepisów niejednoznacznych
i nieprecyzyjnych, które nadal nie zostały dostosowane
do wyroków TK. Sejm przyjął przygotowywane przez
półtora roku propozycje zmian w ustawie nowelizując
ją 3.06.2005 r. i wprowadził do ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych ponad 30 zmian, w tym regulacje Prawa
spółdzielczego w zakresie praw i obowiązków członków
oraz odpowiedzialności członków organów spółdzielni. W następnej kadencji Sejm znowu rozpoczął prace
nad kompleksową nowelizacją ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych. W tamtym okresie jeszcze dwukrotnie
TK uchylał obowiązywanie niektórych przepisów uzasadniając zastrzeżenia.
7. Ustawa mimo wielokrotnych nowelizacji nadal nie odpowiada standardom konstytucyjnym. M.in. do dnia dzisiejszego nie wprowadzono w pełnym zakresie zaleceń
zawartych w postanowieniach Trybunału Konstytucyjnego, a dyspozycją wynikającą z obu dokumentów było
wskazanie ustawodawcy konieczności ujednolicenia
9
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przepisów odnoszących się do ochrony praw lokatorów.
Reasumując, rozpatrywanie zmian prawa w aspekcie roli
spółdzielczości mieszkaniowej w poprzednim ustroju
społeczno-politycznym w efekcie długofalowym może
doprowadzić do nieodwracalnych negatywnych konsekwencji, których jeszcze można uniknąć, dlatego też
ważnym jest, aby w procesie tworzenia prawa:
· w sposób poważny i merytoryczny odnosić się do uwag
zgłaszanych przez podmioty, których uchwalane przepisy mają dotyczyć;
· unikać sytuacji, w których uchwalane przepisy
dotyczące określonych spraw, są regulowane odmiennie
w różnych aktach prawnych rangi ustawowej [Prawo
spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych,
ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego], albowiem odmienność ta w sposób nieuchronny prowadzi
do powstawania niezgodności i sprzeczności, skutkujących burzeniem spójności przepisów jednej ustawy
z innymi ustawami, dotyczącymi szeroko pojętej sfery
mieszkalnictwa;
· respektować zasadę równości sytuacji prawnej spółdzielni mieszkaniowych na tle innych spółdzielni,

Drożeje energia elektryczna
Po analizie kosztów energii elektrycznej „administracyjnej” (biegi schodowe, korytarze, dźwigi, piwnice
i inne pomieszczenia ogólnego użytku) ponoszonych
przez lokatorów w formie opłaty ryczałtowej, Zarząd
złożył wniosek do Rady Nadzorczej o zmianę opłaty
za energię elektryczną dla potrzeb w/w pomieszczeń
i urządzeń, stanowiący element kosztów niezależnych
od Spółdzielni.
I tak :
- dla nieruchomości bez dźwigów osobowych
ze stawki 0,04 zł/m2 na 0,07 zł/m2,
- dla nieruchomości nr 13
(budynki wielokondygnacyjne przy ul. Miasta
Auby 2-12) ze stawki 0,33 zł/m2 na 0,45 zł/m2,
- dla nieruchomości nr 1 ( Ogrodowa 4, 6, 8),
nieruchomości nr 4 (Szpitalna 21, 23),
nieruchomości nr 5 (Ogrodowa 20, 22)
oraz nieruchomości nr 26 (Dehnelów 4, 6, 8)
ze stawki 0,40 zł/m2 na 0,50 zł/m2.
Rada Nadzorcza Uchwałami nr 11/VIII/2010,
12/VIII/2010,13/VIII/2010 zatwierdziła wnioskowane przez Zarząd zmiany stawek ryczałtowych za energię elektryczną.
Zmiany powyższe obowiązywać będą od 1.10.2010r.
Powyższe wynika ze zmiany cen energii elektrycznej
wg taryf dostawcy ENION,
które od 1.01.2009 r. trzykrotnie ulegały podwyższeniu.
MEDIA
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np. w zakresie swobodnego (stosownie do postanowień
statutu) kształtowania swych organów jak i zasad ich
funkcjonowania;
· zaniechać wprowadzania w procesie legislacyjnym „pod płaszczykiem nowelizacji” rozwiązań i przepisów,
których treść nie była objęta żadnym z projektów zmian
skierowanych do Komisji sejmowej.
Kontynuowanie dywagacji prawnych przy nieprzestrzeganiu powyższych podstawowych reguł poprawnej legislacji jest stratą czasu i nie rozwiązuje problemu. Skutki złego prawa objawiają się w jego destabilizowaniu
i braku spójności. Już nie symptomatyczna ale wyraźna
krytyka fundamentalnych rozwiązań całości ustawy wraz
z jej nowelizacjami (którą wsparli również jej wcześniejsi zwolennicy, eksperci sejmowi, medialni oraz autorytety prawnicze) stanowi czytelny sygnał, żeby w pracach
legislacyjnych korzystać nie tylko z etatowych oponentów ale również z opinii ekspertów i praktyków życia gospodarczego. Na obecnym etapie ustawa o spółdzielniach
mieszkaniowych nie powinna już być nowelizowana.
Należy ją napisać od nowa wypracowując również koncepcję dalszego istnienia spółdzielczości mieszkaniowej
w Polsce.
Na podstawie artykułu Jacka Sawickiego „Spółdzielczość mieszkaniowa w szponach prawa”
Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa z uwagi na
przygotowania do sezonu grzewczego 2010-2011
przypomina mieszkańcom, że wszystkie prace prowadzone na instalacji c.o. powinny być zakończone
do 10.09.2010r. Po upływie terminu j.w. zostaną uzupełnione złady c.o. Za ewentualne zalania mieszkań
Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności.

Ogłoszenia drobne
· Rzeczoznawca majątkowy, wycena nieruchomości, działek, budynków i mieszkań .
Tel. 660519714
· 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, komunijne, wieczorowe,
dodatki ślubne i komunijne. Realizacja indywidualnych projektów.
Tel. 602 417 260, 032 785 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.
· Reklama, plansze, samochody, wizytówki, portrety, malarstwo na zamówienie.
Tel. 503424496.
· Certyfikat energetyczny (przy sprzedaży mieszkań, domów). Tel. 503424496.
· Sprzedam zagospodarowany ogródek działkowy 440m2 w Czeladzi Piaski.
Tel. 605 949 574.
· AUTO-RETRO „MORGAN” wynajem: śluby, imprezy, reklama. Fotografia ślubna
i artystyczna.
· Zamienię mieszkanie własnościowe na os. Musiała M-3 39,00m2 na podobne
w Czeladzi lub okolicy.
· Usługi remontowo-budowlane. Tel. 794 302 342.
· Restauracja ART CAFE ul. Szpitalna 8 (po byłej wypożyczalni kaset) zaprasza
od 10.00 do 22.00. Tel. 32 2660228.
· 1 pokój + kuchnia wynajmę ul. M. Auby. Tel. 505 016 224.
· Przewóz osób. Ceny do negocjacji. Tel. 512 581 277.
· CZELADZKIE CENTRUM OKIEN I DRZWI - ul. Rynkowa 2, Konkurencyjne ceny, najlepsza
jakość. Tylko do końca września 2010 do zamawianych okien parapety gratis.
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