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W nawiązaniu do zmian w 
przepisach dotyczących spół-
dzielczości mieszkaniowej Spół-
dzielnia nasza uaktualni-
ła „Regulamin używania lo-
kali oraz porządku domowe-
go i współżycia mieszkańców 
w Spółdzielni mieszkaniowej 
im. Waleriana Łukasińskiego” 
uwzględniając nowe regulacje 
prawne wprowadzone Usta-
wą o spółdzielniach mieszka-
niowych z dnia 15.12.2000 r.
z późniejszymi zmianami. 

W regulaminie zawarte są 
między innymi:
- zapisy niezbędne do prawi-

dłowego zarządzania i funk-
cjonowania zasobów miesz-
kaniowych jak i lokali użyt-
kowych,

- nowe zapisy dotyczące se-
gregacji i gromadzenia od-
padów komunalnych i wiel-
kogabarytowych, zasady po-
stępowania z odpadami nie-
bezpiecznymi. 

Zachęcam Państwa do za-
poznania się z tym regulami-
nem oraz pozostawienia tego 
egzemplarza gazetki w biblio-
teczce domowej, by można 
było w każdej chwili powró-
cić do jego zapisów. Regula-
min ten jak również inne znaj-
dują się na stronie interneto-
wej Spółdzielni pod adresem 
www.smlukasinski.zamosc.pl.   

Jerzy Kość

N O W Y  R E G U L A M I N



Jesteśmy największą Spół-
dzielnią Mieszkaniową w Za-
mościu, jedną z większych w re-
gionie. Zrzeszamy 4580 człon-
ków, posiadamy 4320 miesz-
kań. Warto sobie odpowie-
dzieć na pytanie, – jakie jest 
jej miejsce w życiu społeczno 
– gospodarczym miasta i jaka 
jest jej kondycja w nowych wa-
runkach ekonomiczno – praw-
nych.

Nowe przepisy prawne, 
szczególnie w zakresie podsta-
wowych aktów, takich jak Pra-
wo Spółdzielcze czy ustawa
o spółdzielniach mieszkanio-
wych spowodowały także zmia-
ny w organizacji naszej Spół-
dzielni. Zmiany te widoczne są 
przede wszystkim w podstawo-
wym dokumencie Spółdzielni, 
jakim jest jej Statut, ale także 
w zasadach organizacyjno – fi-
nansowych bieżącego funkcjo-

nowania. Dokonany został po-
dział zasobów na nieruchomo-
ści mieszkaniowe, nierucho-
mości osiedlowe i nierucho-
mości stanowiące mienie Spół-
dzielni. Pojawiły się nowe tytu-
ły prawne do lokali – oprócz 
istniejących do tej pory spół-
dzielczych lokatorskich czy 
własnościowych praw do lokali 
występuje już prawo odrębnej 
własności. Zarówno spółdziel-
cze własnościowe prawo do lo-
kalu, jak i prawo odrębnej wła-
sności może, ale nie musi być 
związane z członkostwem
w Spółdzielni. Zmiany w zakre-
sie podziału na odrębne nieru-
chomości i powstanie nowych 
tytułów prawnych wymusiły na 
administracji spółdzielczej pro-
wadzenie oddzielnej ewidencji 
finansowej dla każdej nieru-
chomości. Wymaga to dużego 
zaangażowania i wysiłku pra-
cowników, ale również szerszej 
i pełniejszej niż dotychczas in-
formacji dla członków Spół-
dzielni. Częste zmiany prze-
pisów, orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego powodowały 
powstawanie licznych niepo-
rozumień na linii administra-
cja Spółdzielni – członek Spół-
dzielni. Pomimo dużych utrud-
nień i kłopotów wynikających 
z ciągłego dostosowywania 
wewnętrznych spółdzielczych 
unormowań prawnych do cią-
głych zmian ustawowych, jeste-

śmy jedną z niewielu spółdziel-
ni, która poprzez swoje działa-
nia w pełni zrealizowała zapisy 
zawarte w ustawie o spółdziel-
niach mieszkaniowych. Pozwo-
liło to na wprowadzenie no-
wych zasad ewidencji księgo-
wej kosztów i przychodów dla 
każdej nieruchomości. Doty-
czy to wszystkich rozliczanych 
składników, tzn. kosztów eks-
ploatacji, funduszu remonto-
wego oraz mediów komunal-
nych. Rozliczenia dotyczące 
centralnego ogrzewania, cen-
tralnej ciepłej wody, wody i ka-
nalizacji, wywozu nieczysto-
ści stałych, energii elektrycz-
nej, zużycia gazu i kosztów eks-
ploatacji dźwigów osobowych 
(dwie ostatnie pozycje dotyczą 
tylko niektórych nieruchomo-
ści) w zakresie zaliczek wno-
szonych przez mieszkańców
i ponoszonych przez nich kosz-
tów dostarczane są człon-
kom w okresach półrocznych. 
Ten system rozliczeń nale-
ży kontynuować. W przyszło-
ści będziemy go również sto-
sować do kosztów eksploatacji 
i funduszu remontowego. Już 
dzisiaj analizy finansowe doty-
czące kosztów eksploatacji po-
kazują, że w niektórych nieru-
chomościach koszty są wyższe 
niż wnoszone przez mieszkań-
ców opłaty. Dojdzie więc do sy-
tuacji, że w sąsiednich nieru-
chomościach (blokach) będą 
różne stawki opłat. Występu-
je to dzisiaj w szczątkowym za-
kresie w niektórych nierucho-
mościach w ustalonych zalicz-
kach na fundusz remontowy. 
Najbliższe lata wymuszą więc 
na administracji spółdzielczej 
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prowadzenie innego sposo-
bu zarządzania nieruchomo-
ściami. Z jednej strony wyma-
gać to będzie od Spółdzielni 
szerszej informacji dotyczącej 
kosztów utrzymania nierucho-
mości, z drugiej zaś od człon-
ków aktywniejszego udziału
w podejmowaniu decyzji ich 
dotyczących. I dotychczasowe, 
i proponowane zmiany w za-
kresie unormowań prawnych, 
przepisów finansowo – po-
datkowych, zmiany w tytułach 
właścicielskich będą zmieniać 
funkcję administracyjną Spół-
dzielni na funkcję zarządcy 
nieruchomości. Efektywność 
zarządzania nieruchomościa-
mi zależeć będzie od właściwe-
go wykorzystania środków wno-
szonych przez mieszkańców w 
ramach opłat czynszowych, ale 
także od przepływu informa-
cji pomiędzy Spółdzielnią a jej 
członkami. Już dzisiaj funkcjo-
nuje strona internetowa Spół-
dzielni (jej adres to www.smlu-
kasinski.zamosc.pl na której 
każdy z naszych mieszkańców 
może zapoznać się z podsta-
wowymi dokumentami regulu-
jącymi funkcjonowanie Spół-
dzielni, a także z informacjami 
o jej bieżącej działalności. Uru-
chomiona została także pocz-
ta elektroniczna, która może 
służyć do wymiany poglądów
i przekazywania opinii. W przy-
szłości tą drogą można będzie 
zgłaszać usterki i składać wnio-
ski dotyczące remontów.

Wszelkie działania podej-
mowane przez Spółdzielnię 
podporządkowane zostaną 
usprawnieniu komunikacji po-
między administracją a miesz-

kańcami, obniżaniu kosztów, 
efektywniejszemu wykorzysta-
niu funduszy spółdzielczych. 
Czy będzie to możliwe? Na 
pewno tak. Wiele zależy od 
nas samych. Niestety, wzrost 
cen towarów i usług, cen me-
diów komunalnych, opodat-

kowanie podatkiem dochodo-
wym od 1 stycznia 2007 r. do-
chodów od lokali użytkowych, 
brak możliwości wykorzystania 
funduszy strukturalnych przy 
remontach i modernizacji za-
sobów mieszkaniowych powo-
dować będzie większe obciąże-

nia finansowe miesz-
kańców. Z tego też 
względu wielkość i za-
kres robót remon-
towo – moderniza-
cyjnych zmieniają-
cych wygląd i este-
tykę osiedli, a także 
sposób finansowania 
i pozyskiwania środ-
ków musi być dla 
każdej strony jasny, 
czytelny i akcepto-
wany.

Jerzy Nizioł
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Wymiana drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych leży w gestii lokatorów. 
Przystępując do wymiany drzwi wejściowych nie ma konieczności powiadamiania 
spółdzielni, jednak należy pamiętać, że powinny one spełniać pewne warunki tech-
niczne. Oprócz systemów antywłamaniowych, dźwiękochłonności czy ognioodpor-
ności konieczne jest zachowanie kierunku otwierania drzwi wejściowych do loka-
lu mieszkalnego.

Przepisy stanowiące warunki 
techniczne, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie określa-
ją, że „skrzydła drzwi, stanowiących wyj-
ście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, 
po ich całkowitym otwarciu zmniejszać 
wymaganej szerokości tej drogi.”

Drzwi otwierane na zewnątrz 
mogą stanowić nie tylko zagrożenie pod-
czas pożaru, ale podczas codziennej eks-
ploatacji. 
Ponadto obiekt budowlany powinien 
być użytkowany zgodnie z dokumenta-
cją techniczną stanowiącą podstawę do 
wydania przez organ budowlany decy-
zji w sprawie pozwolenia na użytkowanie 
tego obiektu. Dlatego niedopuszczalna 
jest samowolna zmiana kierunku otwie-
rania drzwi wejściowych do lokali miesz-
kalnych przez lokatorów. 
Lokatorzy zobowiązani są do bez-
względnego przestrzegania warunków 
technicznych jakie powinny spełniać 
drzwi wejściowe do lokali.
Pamiętajmy o tym decydując się na wy-
mianę drzwi wejściowych, a brak wie-
dzy w tym zakresie nie zwalnia nas
z odpowiedzialności. 

M. Ż

 a bezpieczeństwo! a bezpieczeństwo!
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Spółdzielnie mieszkanio-
we są co do zasady podatni-
kami podatku dochodowego 
od osób prawnych (CIT). Do 
końca 2006 r. korzystają jed-
nak ze zwolnienia z tego po-
datku. „Od nowego roku to 
się zmieni. Wspólnoty miesz-
kaniowe, spółdzielnie, towa-
rzystwa budownictwa społecz-
nego, zarządy domów komu-
nalnych będą nadal zwolnio-
ne z CIT. Jednak zwolnienie 
obejmuje tylko dochody osią-
gane z gospodarki mieszka-
niowej przeznaczone na cele 
związane z utrzymaniem zaso-
bów mieszkaniowych (art. 17 
ust.1 pkt. 44 ustawy o CIT). 
Dotyczy to więc należności za 
mieszkania płaconych przez 
właścicieli oraz lokatorów.

Inne przychody, np. 
z wynajmu lokali użytkowych 
lub reklam, będą już opo-
datkowane według stawki 19 
proc. „jak pisze Rzeczpospoli-
ta z 4 grudnia 2006 r. 

Będą kłopoty z finanso-
waniem remontów mówi Ry-
szard Jajszczyk Dyrektor Biu-
ra Związku Rewizyjnego Spół-
dzielni Mieszkaniowych na ła-
mach gazety Rzeczpospoli-
ta. „Wycofywanie zwolnienia 
oznacza, że jeśli nie wyda się 
na bieżąco pieniędzy z opłat, 
jeśli wystąpią krótkotermino-
we nadwyżki, trzeba będzie 
oddać od nich 19 proc. Tym-
czasem w gospodarce miesz-
kaniowej występuje asymetria 
między przychodami i wydat-
kami. Przychody napływają w 
miarę równomiernie, nato-
miast np. wydatki remonto-
we kumulują się w okresie let-
nim. Kolejna komplikacja wią-
że się z tym, że w świetle prze-
pisów podatkowych przycho-

dami są kwoty należne. Także 
gdy pieniądze faktycznie nie 
wpłyną, jest przychód gene-
rujący dochód do opodatko-
wania. Tymczasem zaległości 
w opłatach są ogromne. Spół-
dzielnie przeznaczają więc na 
bieżące utrzymanie inne przy-
chody, np. z reklam, wynajmu 
itd. Podatek ograniczy te moż-
liwości”. Pogorszy się więc sy-
tuacja spółdzielni mających 
takie dochody. Opodatkowa-
nie ich dochodów może zni-
weczyć wiele planów remon-
towych. Niewykluczone więc, 
że trzeba będzie podwyższyć 
opłaty za mieszkania. Nasza 
Spółdzielnia ma takie  docho-
dy  dostarczają ich  pawilony: 
Sezam, Hetman, Smyk, Brzo-
zowa 26a, Wiejska 17, Peowia-
ków 68a, Orzeszkowej 28, Pił-
sudskiego 33. Dzierżawimy te-
reny, czerpiemy też dochody 
z reklam. Oznacza to, że sy-
tuacja finansowa naszej Spół-
dzielni ulegnie pogorszeniu. 
Będziemy musieli prowadzić 
podwójną ewidencję podat-
kową, tj. oddzielnie dla przy-
chodów, kosztów i dochodów 
z gospodarki zasobami miesz-
kaniowymi i oddzielnie dla 
pozostałych. Jeśli z tych ostat-
nich osiągniemy dochód, 19 
proc. z niego oddamy fiskuso-
wi. Ma to żywotne znaczenie 
dla naszych członków. Takie 
zmiany w podatkach wpłynął 
nieuchronnie na podwyżkę 
czynszu która uszczupli nasz  
budżet domowy.

Stanisława Dziaduszek

Spółdzielnie zapłacą podatek
a lokatorzy wyższe czynsze.
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Zbliżają się Święta Boże-
go Narodzenia. Dla wielu z nas 
jest to czas zakupów, wyjazdów 
z domu oraz związanego z tym 
zamieszania. W tej wielkiej go-
rączce świątecznej zadbajmy 
o bezpieczeństwo swoje i bli-
skich. Zróbmy wszystko, aby 
te szczególne dni minęły nam 
w spokojnej atmosferze. Gru-
dzień to miesiąc szczególny. 
Ogarnia nas szaleństwo zaku-
pów. Jesteśmy w jednym miej-
scu, a myślami już w kolejnym. 
Wszędzie tłok, ścisk, pełno lu-
dzi. Dźwigamy kolejne torby 
z zakupami, kolejny raz płaci-
my, kolejny raz wyciągamy 
portfel, kluczyki od samo-
chodu itd. Nasze zacho-
wania stają się machinal-
ne, rutynowe. Do momen-
tu, kiedy zadajemy sobie pyta-
nie. „Gdzie jest mój portfel? 
Przecież przed chwilą trzyma-
łem go w ręku, wkładałem do 
kieszeni i co dalej???”. Co roku 
w grudniu Komenda Miej-
ska Policji w Zamościu odno-
towuje większą liczbę kradzie-
ży. 41-letniej mieszkance Za-
mościa podczas jazdy autobu-
sem złodziej skradł telefon ko-
mórkowy, w szpitalu złodziej 
wykorzystał nieuwagę 33-latki
i skradł jej torebkę z zawarto-
ścią dowodu osobistego, pie-
niędzy i kosmetyków, w jednym 
ze sklepów zaś, złodziej wyko-
rzystał nieuwagę sprzedawczy-
ni i spod lady zabrał saszetkę 

z kartami telefonicznymi i pie-
niędzmi. To tylko przykłady
z ostatnich dni. Przedświątecz-
ny czas, szaleństwo zakupów, 
sprzyjają naszemu roztargnie-
niu. Złodzieje tylko na to cze-
kają. Nie dajmy im szansy! 

Złodzieje kieszonkowi 
działają wszędzie, ale najczę-
ściej można ich spotkać na 
dworcach kolejowych i auto-
busowych, przystankach ko-
munikacji miejskiej oraz w skle-
pach. Dogodne warunki stwa-
r z a j ą im duże 
s k u - piska lu-
dz i . P r a -

cują zazwyczaj w grupie, rzad-
ko decydując się na jednooso-
bowe działania.  Wykorzystują 
zamieszanie i tłok, często sami 
go wywołują, aby ułatwić sobie 
działanie. Wykorzystują każdy 
błąd i moment nieuwagi.

Laikowi trudno ich roz-
poznać w tłumie. Mogą to być 
młodzi, dobrze ubrani męż-
czyźni, eleganckie dziewczyny, 
kilkunastoletni chłopcy i dziew-
czynki, niewinnie wyglądają-
ce dzieci a nawet starsi pano-
wie i panie. Potrafią być mili, 
grzeczni, chętni do pomocy. 

Spcjaliści tej bran-
ży starają się ni-

czym nie wy-
różniać.

Bądźmy czujni!
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Bardzo często, zanim się-
gną do cudzej kieszeni prze-
prowadzają własne rozpozna-
nie (w sklepie, przed kasą,
w banku), aby zorientować się, 
kto przy sobie posiada więk-
szą kwotę pieniędzy i w której 
kieszeni lub torbie ją przecho-
wuje. Idą potem za swą ofiarą, 
by w dogodnym momencie ją 
okraść.

Jak ustrzec się przed kie-
szonkowcami?
- w miejscach niebezpiecz-

nych trzymaj swoją torebkę 
z przodu, zamknięciem do 
siebie,

- nie trzymaj pieniędzy w jed-
nym miejscu, rozdziel je 
i umieść w różnych miej-
scach,

- klucze do mieszkania noś 
w innym miejscu niż do-
kumenty z adresem - jeże-
li złodziej zdobędzie taki 
komplet może okraść Two-
je mieszkanie zanim zdążysz 
zareagować,

- jeśli masz przy sobie więk-
szą ilość pieniędzy - unikaj 
zatłoczonych pojazdów. Le-
piej poczekać kilka minut 
na następny autobus, niż zo-
stać okradzionym,

- nie trzymaj portfela i doku-
mentów w tylnych kiesze-
niach spodni, zewnętrznych 
kieszeniach kurtek, w bocz-
nych kieszeniach toreb,

- płacąc za poczynione za-
kupy nie pokazuj całej za-
wartości portfela, najlepiej 
mieć wcześniej odliczoną 
kwotę pieniędzy,

- podczas mierzenia garde-
roby, pakowania sprawun-
ków, płacenia w sklepie, nie 
odstawiaj torebki na podło-

gę lub ladę - złodziejowi wy-
starczy nawet taki krótki mo-
ment,

- zwracaj uwagę na „sztuczny 
tłok” i zamieszanie wokół 
Ciebie w sklepie, autobusie 
czy hali targowej,

- zwiększ czujność, jeśli na 
przystanku autobusowym 
zauważysz grupę młodych 
ludzi z reklamówkami lub 
odzieżą przewieszoną przez 
rękę. Służy to do maskowa-
nia momentu kradzieży, być 
może właśnie Twoich kie-
szeni.

- na ulicy unikaj korzystania 
z wszelkich podejrzanych 

usług jak np. wróżenie, gry 
hazardowe, okazyjne możli-
wości zakupu itp.

W przypadku zauważenia 
kradzieży - wszczynaj alarm! 
Głośny okrzyk zwracający uwa-
gę innych osób potrafi sku-
tecznie zniechęcić złodzieja. 
Powiadom jak najszybciej Po-
licję.

kom. Joanna Kopeć
oficer prasowy KMP w Zamościu

Zdrowych, radosnych
i bezpiecznych Świąt Bożego

Narodzenia oraz szczęśliwego 
2007 roku życzą dzielnicowi KMP

w Zamościu.
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Czy warto
ubezpieczyć mieszkanie 
Oferta skierowana do tych, którzy 
myślą o bezpieczeństwie swojego 
mieszkania.

Proponujemy najwygodniej-
szą formę ubezpieczenia:

opłatę comiesięcznej skład-
ki. Nie musisz odkładać sumy 
na jednorazową składkę rocz-
ną. Wysokość składki – już od 
3,75 złotych miesięcznie – jest 
przystępna dla każdego gospo-
darstwa domowego.

Oprócz znajomości warun-
ków ubezpieczenia trzeba pra-
widłowo określić sumę ubez-
pieczenia. Powinna ona od-
powiadać wartości wyposaże-
nia znajdującego się w miesz-
kaniu.

Przedmioty można ubezpie-
czyć według wartości rzeczywi-
stej lub odtworzeniowej. W wer-
sji odtworzeniowej firma wy-
płaca odszkodowania w takiej 
wysokości, by w miejsce utraco-
nych lub zniszczonych rucho-
mości domowych można było 
kupić nowe.

Wartość rzeczywista uwzględ-
nia stopień zużycia przedmio-
tu.

Jeżeli chodzi o zakres ubez-
pieczenia to propozycja doty-
czy kompleksowego ubezpie-
czenia mieszkania tj. od ognia 
i innych zdarzeń losowych, kra-
dzieży z włamaniem, rabunku, 
wandalizmu po włamaniu, za-
lania oraz odpowiedzialności 
cywilnej.

1. Umowę ubezpieczenia za-
wiera się na czas nieokreślony

2. Zawarcie umowy ubezpie-
czenia potwierdza T.U. Fi-
lar S.A. „Potwierdzeniem za-
warcia umowy ubezpiecze-
niowej”, które wraz z dowo-
dami opłaty składek za ubez-
pieczenie mieszkania stano-
wi dowód ważności ochrony 
ubezpieczeniowej.

3. Odpowiedzialność zakładu 
ubezpieczeń rozpoczyna się 
od pierwszego dnia miesią-
ca kalendarzowego nastę-
pującego po dniu  w którym 
ubezpieczający spełnił łącz-
nie dwa warunki:

a) złożył wniosek o ubezpiecze-
nie mieszkania,

b) opłacił składkę za pierw-
szy miesiąc ochrony ubez-
pieczeniowej trwa pod wa-
runkiem regularnych opłat 
miesięcznych składek ubez-
pieczeniowych w pełnej wy-
sokości.

4. W trakcie trwania umo-
wy ubezpieczenia ubezpie-
czający może zadeklarować 
wyższą sumę ubezpieczenia.

Ubezpieczenie mieszkania 
i lokalu mieszkalnego gwaran-
tuje wypłatę odszkodowania za 
szkody powstałe w ubezpieczo-
nym lokalu.

Wyjeżdżając często zostawia-
my mieszkanie bez opieki na 
dłuższy czas. Najlepszym roz-
wiązaniem byłoby zostawienie 
mieszkania pod opieką życzli-
wego sąsiada. Z drugiej stro-
ny jednak nie zapewni on peł-
nego bezpieczeństwa naszemu 
mieszkaniu.

Trudno też oczekiwać, że 
sąsiad ochroni nas przed za-
laniem lub wyspecjalizowaną 
grupą złodziei, dla której nie 
ma zabezpieczeń nie do poko-
nania.

T.U. Filar S.A. może zapew-
nić Państwu spokojny sen i po-
czucie bezpieczeństwa prak-
tycznie w każdej sytuacji. 

Celina Kobel
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I N F O R M A T O R  K U L T U R A L N Y

I N F O R M A T O R  K U L T U R A L N Y

Pomóż dzieciom przetrwać zimę  
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleria-

na Łukasińskiego w Zamościu po raz kolej-
ny włączyła się do akcji pn. „Pomóż dzieciom 
przetrwać zimę”. Akcja ta z roku na rok cieszy 
się coraz większym powodzeniem i spotyka się
z dużym uznaniem ze strony potrzebujących ro-
dzin. W roku bieżącym dzięki  ludziom dobrej 
woli, którym los dzieci nie jest obojętny mogli-
śmy pomóc około osiemdziesięciu rodzinom 
przekazując zebrane artykuły.

Akcja pomocy będzie dalej kontynuowa-
na.

Spółdzielnia w okresie Świąt Bożego Na-
rodzenia przy współudziale właścicieli osiedlo-
wych placówek handlowych i gastronomicz-
nych przygotuje paczki żywnościowe dla rodzin 
będących w trudnej sytuacji materialnej, za-
mieszkałych w zasobach Spółdzielni. 

Wolontariat szansą rozwoju
Ja pomagam tobie, Ty pomagasz jemu, on 

pomaga tamtym. TO NOWY  POMYSŁ - Bank 
Czasu, którego idea oparta jest na wymianie
i wzajemności realizowany dzięki dofinansowa-
niu Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich. 

Jest to grupa ludzi, którzy chcą nawzajem 
świadczyć sobie usługi, ponieważ każdy czło-
wiek ma w sobie coś wartościowego.
Razem budujemy Zamojski Bank Czasu

Zainteresowanych prosimy o kontakt
w siedzibie Wolontariatu przy 
ul. Kolegiackiej 16 z Panią Iwoną Proczka 

w poniedziałki i środy
w godzinach 15.30 - 17.00, 

lub piątki w godz. 10.00 - 12.00   
Kontakt w Spółdzielni Mieszkaniowej

im. W. Łukasińskiego w każdy poniedziałek 
w świetlicy os. przy ul. Orzeszkowej 28 

od godz. 11.00 - 15.00,
lub pod nr tel. 084 639 55 35

Osiedle Peowiaków ma nową placówkę 
Ważnym wydarzeniem dla mieszkańców 

osiedla Planty było oddanie do użytku świetlicy 
osiedlowej w dniu 6.12.2006 r. 

Uroczyste otwarcie świetlicy w której funk-
cjonować będzie  Środowiskowe Ognisko TPD
i Filia Biblioteczna Nr 4, odbyło się w obecności 
zaproszonych gości oraz dzieci z Zespołu Szkół 
Nr 1 z oddziałami integracyjnymi.

Nie zabrakło także słodkich upominków 
wręczonych przez Mikołaja. 
Dzieci, młodzież oraz mieszkańców osiedla 
Planty zapraszamy do korzystania z placówek

Filia Biblioteczna 
czynna od poniedziałku do piątku

od godz. 8.00 - 17.00
Środowiskowe Ognisko Wych. TPD

świetlica czynna od poniedziałku do piątku 
od godz. 13.00 - 18.00  

Spółdzielnia w internecie
Informujemy mieszkańców, że od mie-

siąca września funkcjonuje strona interneto-
wa Spółdzielni, na której każdy z mieszkańców 
może zapoznać się na bieżąco z informacjami 
o działalności i funkcjonowaniu Spółdzielni. 
/www.smlukasinski. zamosc.pl/  
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Jednym z podstawowych 
obowiązków właścicieli obiek-
tów budowlanych w myśl obo-
wiązującego Prawa Budowla-
nego jest użytkowanie obiektu 
budowlanego zgodnie z jego 
przeznaczeniem oraz utrzyma-
nie go w należytym stanie tech-
nicznym i estetycznym. Prawo 
Budowlane normuje działal-
ność obejmującą sprawy pro-
jektowania, budowy, utrzyma-
nia i rozbiórki obiektów bu-
dowlanych oraz określa zasa-
dy działania organów admini-
stracji państwowej w tych dzie-
dzinach. Ustawa Prawo Bu-
dowlane art. 62 ust. 1 nakła-
da na właścicieli i zarządców 
obiektów budowlanych obo-
wiązek przeprowadzania kon-
troli okresowych:
1. okresowej kontroli, co naj-

mniej raz w roku, polega-
jącej na sprawdzeniu stanu 
technicznej sprawności: 
– elementów budynku, 

budowli i instalacji na-
rażonych na szkodli-
we wpływy atmosferycz-
ne i niszczące działa-
nia czynników występu-
jących podczas użytko-
wania obiektu,

– instalacji i urządzeń słu-
żących ochronie środo-
wiska,   

– instalacji gazowych oraz 
przewodów kominowych 
(dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych).

2. okresowej  kontroli, co naj-
mniej raz na 5 lat, polega-
jącej na sprawdzeniu sta-
nu sprawności technicznej 
i wartości użytkowej całego 
obiektu budowlanego, este-
tyki obiektu oraz jego oto-
czenia; kontrolą tą powin-
no być objęte również ba-
danie instalacji elektrycz-
nej i piorunochronnej w za-
kresie stanu sprawności po-
łączeń, osprzętu, zabezpie-
czeń i środków ochrony od 
porażeń, oporności izolacji 
przewodów oraz uziemień 
instalacji i aparatów.

Kontrolę stanu technicz-
nego obiektów budowlanych, 
instalacji elektrycznych, pioru-
nochronnych, gazowych i prze-
wodów kominowych mogą 
przeprowadzać osoby posiada-
jące uprawnienia budowlane 
o odpowiedniej specjalności 
w zakresie wynikającym z prze-

pisów o dozorze technicznym
i energetyce.

1. Przegląd instalacji i urzą-
dzeń gazowych.

 W każdym roku dokonywa-
ny jest przegląd instalacji 
gazowych wraz z urządze-
niami gazowymi, który jest 
przeprowadzany przez pra-
cowników Zakładu Konser-
wacji Spółdzielni. Wykryte 
podczas przeglądu usterki 
instalacji gazowych usuwane 
są na bieżąco. W przypadku 
stwierdzenia nieprawidło-
wości przez kontrolujących 
w funkcjonowaniu odbior-
ników gazowych tj. kuche-
nek i podgrzewaczy wody 
wydawane są zalecenia doty-
czące naprawy bądź też wy-
miany urządzeń wraz z okre-
śleniem terminu ich realiza-
cji.

2. Uproszczone próby szczel-
ności wraz z przeglądem in-
stalacji gazowych.

 Zgodnie z przepisami po 
15 latach dokonywane są 
próby szczelności łącznie
z przeglądami instalacji ga-
zowych. W zakresie obo-

Zarządcy zasobów mieszkaniowych
za bezpieczeństwo mieszkańców

Odpowiedzialność
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wiązków wykonawcy jest bie-
żące usuwanie stwierdzo-
nych nieszczelności, wymia-
na zaworów oraz wykonywa-
nie wszelkich innych prac 
remontowo-konserwacyj-
nych na instalacji.

3. Przegląd przewodów spali-
nowych i wentylacyjnych.

 Zakres prac jaki jest do wyko-
nania w ramach tego przeglą-
du reguluje Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrz-
nych z dnia 3 listopada 
1993 roku w sprawie ochro-
ny pożarowej budynków
i innych obiektów budowla-
nych, które to przepisy na-
kazują wykonanie n/w prac:
– przegląd przewodów 

wentylacyjnych i spali-
nowych, w tym spraw-
dzenie ciągu i pra-
widłowości połączeń 
urządzeń gazowych,

– dwukrotne czyszcze-
nie przewodów spalino-
wych,

– jednokrotne czyszcze-
nie przewodów wenty-
lacyjnych.

 Należy stwierdzić, że stan 
przewodów wentylacyjnych i spa-
linowych nie jest w pełni zada-
walający. Przewody spalinowe 
adaptowane z dymowych wy-
konanych z cegły lub wentyla-
cyjnych wykonanych z elemen-
tów betonowych nie są przy-
stosowane do odprowadzania 
spalin gazowych. Agresywne 
w stosunku do cegły i betonu 
substancje chemiczne zawarte 

w spalinach gazowych powo-
dują bardzo duże systematycz-
ne rozszczelnianie się przewo-
dów spalinowych co jest przy-
czyną zawirowań ciągów zwrot-
nych lub braku ciągu. Może 
doprowadzić do powstania za-
grożenia życia mieszkańców.
 Wszędzie tam, gdzie takie 
zjawiska występują są monto-
wane specjalistyczne nasady 
kominowe oraz uszczelnienie 
przewodów spalinowych przez 
wbudowanie wkładów ze sta-
li kwasoodpornej w istniejące 
przewody.
 Wszelkie usterki stwierdzo-
ne przez „kominiarzy”, stwa-
rzają zagrożenie życia są zleca-
ne do natychmiastowego usu-
nięcia przez  Zakład Kominiar-
ski lub do usunięcia przez Za-
kład Konserwacji Spółdzielni. 

4. Przegląd roczny stanu tech-
nicznego budynków.

 Przeglądem rocznym obej-
mujemy wszystkie budyn-
ki mieszkalne i pawilony 
w Spółdzielni. Na podsta-
wie wykonanego przeglądu 
oceniamy, czy n/w elemen-
ty budynków należy poddać 
remontom lub moderniza-
cjom, aby spełniały właściwe 
funkcje techniczne i role do 
jakich zostały przeznaczo-
ne:
– płyty balkonowe,
– pokrycia dachowe,
– elewacje budynków,
– klatki schodowe,
– stolarka okienna i drzwio-

wa,
– drzwi wejściowe,

– instalacje centralnego 
ogrzewania,

5. Przegląd pięcioletni stanu 
technicznego budynków i pa-
wilonów.

 Przegląd pięcioletni obej-
muje zasadniczo zakres i te-
matykę przeglądu coroczne-
go, a ponadto rozszerzony 
jest o badanie instalacji elek-
trycznej i piorunochronnej.

 Stwierdzić należy, że insta-
lacje elektryczne w mieszka-
niach, a także w pawilonach 
są nieprzystosowane do ilo-
ści i mocy odbiorników, któ-
re znajdują się w mieszka-
niach (małe przekroje prze-
wodów).

 Zwiększona ilość i różno-
rodność odbiorników ener-
gii elektrycznej jest powo-
dem przeciążeń instalacji 
(za duża moc zainstalowa-
na w porównaniu do pro-
jektowanej) – wypalanie się 
gniazd bezpiecznikowych 
i izolacji przewodów. Po-
nadto w dużej ilości miesz-
kań instalacja wykonana jest 
przewodami aluminiowymi, 
które są gorszym przewod-
nikiem prądu niż przewo-
dy miedziane, jest to też po-
wodem palenia się izolacji 
przewodów, wypalania się 
gniazd bezpiecznikowych 
i osprzętu tj. gniazda wtyko-
we, wyłączniki.

 Wykazane w protokółach 
usterki w instalacjach elek-
trycznych i piorunochron-
nych zlecane są do wykona-
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nia przez Zakład Konserwa-
cji Spółdzielni.
Zgodnie z Prawem Budow-

lanym jako właściciele i zarząd-
cy obiektów budowlanych je-
steśmy zobowiązani do nie-
zwłocznego usuwania wszel-
kich stwierdzonych podczas 
przeglądów nieprawidłowo-
ści, niedoróbek, przeprowa-
dzenia remontów w szczegól-
ności tych, które zabezpiecza-
ją  obiekty przed ich dalszą de-
gradacją i niszczeniem oraz 
przede wszystkim zapewniają 
bezpieczeństwo osób w nich 
zamieszkałych.

Właściciel lub zarządca 
obiektu jest zobowiązany pro-
wadzić dla każdego budyn-
ku książkę obiektu budowla-
nego, stanowiącą dokument 
przeznaczony do zapisów doty-
czących przeprowadzanych ba-
dań i kontroli stanu technicz-
nego, remontów i przebudowy 
w okresie użytkowania obiek-
tu budowlanego. Sporządzo-
ne protokoły z kontroli obiek-
tu budowlanego, oceny i eks-
pertyzy dotyczące jego stanu 
technicznego powinny być do-
łączone do książki obiektu bu-
dowlanego.

Organem kontrolującym i 
sprawdzającym utrzyma-
nie obiektów budow-
lanych we właściwym 
stanie technicznym 
oraz do przestrzegania 
przepisów obowiązujących w 
budownictwie jest Urząd Nad-
zoru Budowlanego.

Właściciel, zarządca lub 
użytkownik obiektu budow-
lanego, na którym spoczywa-
ją obowiązki w zakresie na-
praw są zobowiązani w czasie 
lub bezpośrednio po przepro-
wadzonej kontroli stanu tech-
nicznego obiektu budowla-
nego lub jego części, usunąć 
stwierdzone uszkodzenia oraz 
uzupełnić braki, które mogły-
by spowodować zagrożenie ży-
cia lub zdrowia ludzi, bezpie-
czeństwa mienia lub środowi-
ska, a w szczególności ka-
tastrofę budow-
laną, po-
żar, wy-
b u c h , 
p o r a -
ż e n i e 
prądem 
e l e k -
trycznym 
albo za-
trucie ga-
zem.

Nie wywiązywanie się z tych 
obowiązków pociąga za sobą 
w stosunku do osób odpowie-
dzialnych za gospodarkę za-
sobami mieszkaniowymi suro-
we kary przewidziane Prawem 
Budowlanym jak i wynikające 
z przepisów Kodeksu Cywilne-
go oraz Kodeksu Pracy.

Ignacy Bieliński
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Zbliża się koniec 2006 roku. Można spo-
dziewać się zwrotów za centralne ogrzewanie, 
gdyż pogoda dopisuje w oszczędzaniu ciepła. 
System produkcji, dystrybucji i odbioru cie-
pła  sterowany jest automatycznie poprzez za-
instalowane urządzenia i armaturę regulacyj-
ną u dostawcy i odbiorcy ciepła. W celu zapew-
nienia właściwego komfortu cieplnego w na-
szych mieszkaniach, parametry dostarczanej 
energii cieplnej dostosowywane są do zewnętrz-
nych warunków atmosferycznych. Część miesz-
kańców nie akceptuje takiego systemu regula-
cji temperatury czynnika grzejnego i wymaga, 
aby grzejniki były gorące zarówno w dni ciepłe 
jak i zimne. Nie ma takiej potrzeby, gdyż mniej-
sza ilość energii cieplnej dostarczonej w ciepły 

dzień zapewni tak samo dobry komfort cieplny 
mieszkania jak znacznie większa ilość energii 
cieplnej dostarczonej w dniu zimnym. Celem 
usługi dostawy ciepła do budynków jest dostar-
czanie ciepła na komfortowym i ekonomicznie 
uzasadnionym poziomie. Z dokonywanych ba-
dań kontrolnych i rejestrów wynika, że gospo-
darka cieplna w naszych zasobach prowadzona 
jest w sposób racjonalny. Corocznie przypomi-
namy Państwu o konieczności brania czynne-
go udziału w sterowaniu temperatury wewnątrz 
naszych mieszkań, gdyż w dużej mierze wysoki 
stopień współodpowiedzialności mieszkańców 
w tej kwestii daje poważne korzyści ekonomicz-
ne w opłatach czynszowych. Koszty centralnego 
ogrzewania stanowią najwyższy udział w opła-
tach czynszowych, a więc rzetelne i zbiorowe 
korzystanie z zaworów termostatycznych w celu 
nie przegrzewania mieszkań przynosi wysokie 
korzyści materialne.  Zawory termostatyczne 
mamy już od siedmiu lat. Większość mieszkań-
ców nie wyobraża sobie życia bez tego wyposa-

żenia. Ale nie można ukrywać faktu, że zdarza-
ją się, chociaż już tylko o charakterze jednost-
kowym przypadki braku zainteresowania miesz-
kańców sterowaniem zaworami termostatycz-
nymi. Czy to wynika z lenistwa, czy z braku od-
powiedzialności za wspólne dobro, czy z zupeł-
nie innych przyczyn - nie będę w to wnikać. Na 
podstawie dokonywanych analiz zużywania cie-
pła przez poszczególne budynki mogę stwier-
dzić, że wraz z upływem lat wzrasta racjonal-
ność i efektywność zużycia energii cieplnej po-
przez właściwe korzystanie przez mieszkańców 
z zaworów termostatycznych. 

Dla przypomnienia zamieszczamy tabelę 
zależności temperatury wewnętrznej pomiesz-
czeń od nastawy na zaworze termostatycznym.

Helena Szpatuśko

Oszczędzamy energię cieplną
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Nie tylko 
odśnieżanie

Zima  to  okres  w  którym  pracownicy  
Zakładu  Konserwacji  zajmują  się  nie  tylko  
odśnieżaniem,  chociaż  te  prace  wykonywane  
są 
w  pierwszej  kolejności.
Spółdzielnia  posiada  niezbędny  sprzęt  
do  wykonywania  tych  robót,  są  to: 
pługi  na  ciągnikach  samobieżnych.  
Zabezpieczyliśmy  się  także
w  piasek  i  sól  do  zwalczania  skutków  
gołoledzi.  Pracownicy,  jeśli  zachodzi  
potrzeba  pracują  również  w  dni  wolne  
od  pracy  oraz  niedziele  i  święta.
Również  w  okresie  zimy  wykonujemy  
prace  związane  z  wycinką  drzew  
obumarłych  (suchych),  przycinane  
są  gałęzie,  odsłaniane  lampy  
osiedlowe  oraz  wykonywane  są  roboty  
pielęgnacyjne  przy  krzewach
i  żywopłotach.  Część  tych  prac  
wynika  z  wystąpień  mieszkańców  
o  zwiększenie  dopływu  światła  
naturalnego  do  mieszkań.
W  miejsce  wycinanych  drzew  na  które  
musimy  posiadać  zezwolenie  Urzędu  

Miejskiego w Zamościu, dokonaliśmy
w  tym  roku  nasadzeń  krzewów  oraz  drzew  
iglastych  w  ilościach  odpowiadających  ilości  
drzew  wyciętych.
Oprócz  prowadzenia  bieżących  prac  
związanych z  awariami w  naszych  zasobach  
mieszkaniowych  wykonujemy  również  roboty  
remontowe  takie  jak  malowanie  wejść  do  
budynków,  malowanie  pralni,  suszarni,  
wózkowni  oraz  zabezpieczanie  wejść  do  
piwnic.

Adam  Krzysztoń

potrzeba  pracują  również  w  dni  wolne  

W  miejsce  wycinanych  drzew  na  które  

Adam  Krzysztoń
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Jak zwykle pod koniec roku, 
przed tymi szczególnymi i pięk-
nymi dla nas wszystkich świę-
tami- Świętami Bożego Naro-
dzenia, przychodzą refleksje, 
wspomnienia, oceny, podsu-
mowania.

Dyskutujemy co zrobiliśmy 
w minionym roku, z czego się 
cieszymy, z czego jesteśmy nie-
zadowoleni i do czego mamy 
zastrzeżenia.

Trzeba przyznać, że ostat-
nio wiele się działo na naszym 
osiedlu w zasobach Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Wiele blo-
ków mieszkalnych, zmieniło 
swój wygląd, stały się czyściej-
sze i barwne, powstały piękne 
place zabaw. Zadbano o zie-
leń, ogródki kwiatowe i bal-
kony. 

Załatwiono wiele interwen-
cji mieszkańców, usunięto róż-
ne usterki natury wodno- ka-
nalizacyjnej, wyremontowa-
no i wykonano wiele chodni-

ków, opasek, ciągów pieszych, 
parkingów, zmodernizowano
ul. Oboźną. Prowadziliśmy sze-
roką działalność kulturalno-
oświatową i społeczno-wycho-
wawczą w świetlicy, szkołach 
osiedlowych, na placach za-
baw. Organizowane były ferie 
zimowe i półkolonie dla dzie-
ci. Konkursy plastyczne, tańce, 
imprezy okazjonalne upamięt-
niające Dzień Dziecka, Dzień 
Matki, Dzień Babci, choinkę, 
spotkania z ciekawymi ludźmi, 
imprezy na lodowisku, wyciecz-
ki i inne. Ludzie starsi spotyka-
li się w Klubach Seniora. Z ra-
cji świąt przygotowuje się pacz-
ki. Uruchomiono działalność 
w ramach wolontariatu. 

To wszystko to praca i zaan-
gażowanie wielu ludzi na pew-
no pracowników naszej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, a także 
i tych wynajmowanych do pro-
wadzenia prac remontowo-bu-
dowlanych, ale nie tylko. Bar-

dzo wiele robi się wspólnie,
a więc Spółdzielni Mieszka-
niowej i Zarządu oś. Orzesz-
kowej-Reymonta z miejscowy-
mi szkołami, Zakładem Kar-
nym, osiedlowymi placówkami 
handlowymi. Z inicjatywy Za-
rządu Osiedla powstał osiedlo-
wy kalendarz imprez w którym 
ujęto wszystkie wspólne im-
prezy, działania społeczno-wy-
chowawcze i kulturalno-oświa-
towe. Doszliśmy wspólnie do 
wniosku, że tylko razem po-
winniśmy organizować wiele 
przedsięwzięć dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Stąd właśnie 
bardzo potrzebne zajęcia kom-
puterowe, taneczne, teatral-
ne, plastyczne, sportowe takie 
jak: tenis stołowy, karate, pił-
ka siatkowa, piłka nożna, gim-
nastyka dla kobiet oraz ciekawe 
i interesujące zajęcia dla dzieci
i młodzieży o tematyce mary-
nistycznej. Współpracowaliśmy 
ściśle z Policją i Strażą Miej-

Współpraca 
z Zarządem Orzeszkowej- Reymonta
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ską w zorganizowanych przez 
Zarząd Osiedla i SM czwart-
kowych dyżurach dla miesz-
kańców. Ostatnio ze szkołami, 
Spółdzielnią Mieszkaniową, 
osiedlowymi placówkami han-
dlowymi włączyliśmy się do ak-
cji „Pomóż dzieciom przetrwać 
zimę” mając sztab osiedlowy 
w Szkole Podst. nr.3. Przygo-
towano 80 paczek mikołajko-
wych, które zostały dostarczo-
ne przez młodzież z Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr.4, ubraną w czerwone mi-
kołajkowe czapki, dzieciom
z naszego osiedla. Rynek osie-
dlowy to także nasza wspólna 
działalność. Zarządza nim Za-
rząd Osiedla Orzeszkowej-Rey-
monta, a Spółdzielnia Miesz-
kaniowa wynajmuje Zarządo-
wi teren, remontuje, poma-
ga. Mamy jeszcze wiele planów 
dot. rozwoju sportu, wypoczyn-
ku, prowadzenia zajęć dla ludzi
w podeszłym wieku, rozwoju 
wszelkiego typu zajęć sporto-
wych oraz ciągłego upiększa-
nia i popierania wyglądu na-
szego osiedla. Przekazujemy 
serdeczne słowa podziękowa-
nia władzom miejskim za po-
pieranie i pomoc w realiza-

cji wielu naszych wspólnych, 
ciekawych inicjatyw /skate-
park, drogi miasteczka ruchu 
drogowego/. Dziękujemy za 
współpracę Spółdzielni Miesz-
kaniowej im. W. Łukasińskie-
go, miejscowym Szkołom tj. 
Szkole Podstawowej nr.3, Gim-
nazjum nr.3, Zespołowi Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr.4, Za-
kładowi Karnemu, Towarzy-
stwu Przyjaciół Dzieci, Miej-
skiemu Centrum Pomocy Ro-
dzinie, osiedlowym placów-
kom handlowym i mieszkań-
com. 

Z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia wszystkim współpracu-
jącym z nami, naszym przyja-
ciołom składamy serdeczne ży-
czenia zdrowia, wiele optymi-
zmu na codzień, zadowolenia 
z wykonywanej pracy, szczę-
ścia osobistego oraz miłych
i spokojnych Świąt w gronie ro-
dzinnym. Oby było coraz wię-
cej uśmiechu, życzliwości na 
codzień, zrozumienia i tole-
rancji.

Mieszkamy przecież w jed-
nym wspólnym domu, musimy 
więc współistnieć, wybaczać so-
bie nawzajem, pomagać, dbać 
o harmonię życia i wygląd tego 
domu.

Należy podkreślić, że ta 
współpraca Zarządu Osiedla, 
Spółdzielni  Mieszkaniowej, 
miejscowych Szkół tj. Szkoły 
Podst. nr.3, Gimnazjum nr.3, 
Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr.4, Zakładu Kar-
nego, Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci, Miejskiego Centrum 
Pomocy Rodzinie, osiedlo-
wych placówek handlowych
i mieszkańców daje widoczne 
efekty.

Komisja Społeczno-Samorządowa
Rady Nadzorczej S.M.


