CENTRALA Spółdzielni :

12 414 37 55

GODZINY PRACY BIURA Spółdzielni:
00
00
poniedziałek
7 - 17
00
00
wtorek, piątek
7 - 14
00
00
środa, czwartek
7 - 15
Przyjmowanie stron:
RADA NADZORCZA 12 414 37 55 wew.39
00
00
drugi i czwarty poniedziałek m-ca 16 - 17
ZARZĄD Spółdzielni
poniedziałek
czwartek

12 411 15 52
00
00
15 - 17
00
00
10 - 12

Telefon bezpośredni do
Działu Technicznego:

12 414 17 16

KASA Spółdzielni czynna jest:
800-1100
poniedziałek
800-1100
wtorek
800-1100
środa
800-1100
czwartek
800-1100
piątek

i
i
i
i
i

1230-1630
1200-1330
1200-1430
1200-1430
1200-1330

POGOTOWIE AWARYJNE Spółdzielni :
Zgłaszanie awarii w dni robocze
30
po godzinach pracy Spółdzielni do godz.19
Elektryk
609 253 250
Hydraulik
665 095 180
Zgłaszanie awarii w dni wolne od pracy,
sobota, niedziela
całodobowo
w dni robocze w godz.
2000 - 700

Telefon główny :

12 / 257 10 50

Elektryk :
Hydraulik :

505 152 824
501 389 161

Pogotowie Dźwigowe :
Komisariat Policji :
Dzielnicowy Rejon Dąbie:
Dzielnicowy Rejon Grzegórzki:

Straż Miejska :

12 285 24 09
12 637 92 56

12 615 29 15
12 615 70 63
12 615 70 95
12 615 78 09, 12 615 73 72
12 688 21 90
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Spółdzielni

Mieszkaniowej

I. Plan remontów i konserwacji Spółdzielni Mieszkaniowej
„Wspólnota-Dąbie” na rok 2020.
1.1 Plan rzeczowo-finansowy remontów obcych w zasobach mieszkalnych na 2020 rok
uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 04.11.2019 r. (nr uchwały 61/18/2019), zawiera
roboty remontowo-modernizacyjne zasobów mieszkaniowych Spółdzielni o planowanej
wartości 2 224 500,00 zł, w tym:
1. Naprawa posadzki lastryko w klatce schodowej– planowany koszt remontu –
110 000,00 zł, obejmuje czyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków i pęknięć
w posadzce oraz jej impregnację i polerowanie w budynkach przy ul. pułk. Fr. Nullo
16 i al. Pokoju 23.
2. Renowacja elewacji – planowany koszt remontu 143 000,00 zł obejmuje usunięcie
glonów z północnej ściany elewacji budynków przy ul. Świtezianki 11 i ul. Widok 22
wraz z pomalowaniem ich farbami sylikatowymi oraz naprawa tynku na elewacji
wschodniej (uszkodzonego przez pnącze ) budynku przy ul. Na Szaniec 8.
3. Doszczelnienie instalacji gazowej - planowany koszt remontu wynosi
– 260 000,00 zł, obejmuje doszczelnienie metodą chemiczną pionów i poziomów
instalacji gazowej w budynku przy al. Pokoju 37.
4. Wymiana i montaż wodomierzy wody zimnej z odczytem radiowym – planowany
koszt remontu -.94 000,00 zł, obejmuje wymianę istniejących i montaż we wszystkich
mieszkaniach wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach przy ul. Bajecznej 3,
ul. Widok 12,22,35A i 39A oraz w budynku przy ul. Bobrowskiego 5.
5. Wymiana odwodnienia liniowego – planowany koszt remontu – 25 000,00 zł
obejmuje wymianę skorodowanych i uszkodzonych elementów odwodnienia
liniowego w drodze dojazdowej do garaży budynku przy al. Pokoju 8 oraz
w podjeździe do garaży przy al. Pokoju 12.
6. Remont kominów na dachu – planowany koszt remontu – 116 000,00 zł obejmuje
naprawę tynku na kominach oraz okucie czap kominowych blachą i przykrycie ich
warstwą papy termozgrzewalnej w budynkach przy ul. Widok 2,14,16 oraz przy
al. Pokoju 37.
7. Wykonanie wyniesienia liczników instalacji gazowej z mieszkań na klatkę
schodową - planowany koszt remontu 31 500,00 zł obejmuje wykonanie nowego
pionu instalacji gazowej w klatce schodowej wraz z wyniesieniem liczników
gazowych na klatkę schodową w budynku przy ul. Bobrowskiego 5.
8. Wymiana oświetlenia klatek schodowych- – planowany koszt remontu 71 000,00 zł
obejmuje wymianę lamp w klatkach schodowych na lampy typu LED z czujką ruchu
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oraz lamp zewnętrznych na lampy typu LED z czujką zmierzchu w budynkach
przy ul. Widok 12, 22, 35A, 39A, ul. Bajecznej 3 oraz ul. Bobrowskiego 5.
Malowanie klatek schodowych - planowany koszt robót wynosi 141 000,00 zł
obejmuje wykonanie malowania ścian i stropów w klatkach schodowych, wraz
z wymianą drzwiczek do wnęk liczników gazowych w budynkach przy
ul. Bajecznej 1.
Wykonanie projektów dla instalacji ciepłej wody użytkowej - planowany koszt
robót wynosi 88 000,00 zł, obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej
i wykonawczej instalacji cwu dla budynków przy ul. prof. Wł. Szafera 9,
ul. Świtezianki 9 i 11, ul. Widok 8 i 10.
Wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody– planowany koszt robót wynosi
1 055 000,00 zł , obejmuje wykonanie instalacji centralnej cieplej wody w oparciu
o projekty wykonane w 2019 r. w budynkach przy ul. Bajecznej 3 oraz przy
ul. Widok 12, 22, 35A i 39A.
Remont posadzek – planowany koszt robót wynosi 14 000,00 zł – obejmuje ułożenie
płytek ceramicznych na posadzkach w wejściach do budynków przy ul. Widok 2,14
i 16 oraz przy al. Pokoju 37.
Wymiana pochwytu poręczowego - planowany koszt remontu wynosi 30 000,00 zł
i obejmuje wymianę uszkodzonego pochwytu poręczowego balustrady w klatkach
schodowych w budynku przy ul. Rzeźniczej 20.
Naprawa nawierzchni z kostki brukowej - planowany koszt remontu wynosi
6 000,00 zł i obejmuje wymianę uszkodzonego fragmentu nawierzchni z trylinki
na nawierzchnię z kostki brukowej przy budynku Widok 10.
Rezerwa - zaplanowano rezerwę finansową w wysokości 40 000,00 zł.
na nieprzewidziane awarie w budynkach
KONSERWACJA OBCA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Plan rzeczowo-finansowy konserwacji obcej lokali mieszkalnych uchwalony przez Radę
Nadzorczą w dniu 04.11.2019 r. uchwałą nr 62/18/2019 na kwotę 322 700,00 zł obejmuje
prace:
1. Konserwacja, uporządkowanie i uzupełnienie instalacji odgromowej – planowany
koszt robót wynosi 5 600,00 zł -prace są wynikiem zapisów pokontrolnych
w budynkach przy ul. Pułk. Fr. Nullo 16, Sądowej 5 i 7 i al. Pokoju 21-23.
2. Pomiary instalacji odgromowej - planowany koszt pomiarów instalacji odgromowej
wynosi – 8 800 zł, obejmuje budynki: ul Świtezianki 5, 9, 11, ul. Widok 4, 6, 8, 10,
12, 18, 20, 22, 35A, 39A, ul. Na Szaniec 6, 8, 10, ul. Zwycięstwa 1, al. Pokoju 10, 12,
41, 43, 45, prof. Wł. Szafera 1, ul. Rzeźnicza 20,
3. Pomiary instalacji elektrycznej WLZ - planowany koszt pomiarów wynosi
– 9 300,00 zł, Instalacja elektryczna – WLZ – ul. Widok 4, 6, 8, 10, 12, 18,
ul. Świtezianki 5, 9, 11, ul. Grzegórzecka 45A, 45B i ul. Sądowa 3..
4. Czyszczenie pionów kanalizacyjnych – planowany koszt robót 24 000,00 zł,
obejmuje czyszczenie mechaniczne pionów kanalizacyjnych w budynkach przy
ul. Sądowej 5, 7, 9.
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Przegląd pięcioletni budynków – planowany koszt wynosi 80 000,00 zł i obejmuje
przegląd budynków i mieszkań oraz lokali w całych zasobach Spółdzielni.
Demontaż i ponowny montaż gazomierzy – planowany koszt wynosi 20 000,00 zł
i obejmuje wymagany demontaż i ponowny montaż gazomierzy przez zakład
gazowniczy przy robotach doszczelniających instalację gazową w budynku przy
al. Pokoju 37.
Wymiana oświetlenia parkowego na lampy typu LED - planowany koszt robót
8 000,00 zł obejmuje wymianę 8 lamp parkowych na lampy oszczędnościowe typu
LED przy budynku ul. prof. Szafera 1.
Przegląd instalacji kominowej, spalinowej i wentylacyjnej - planowany koszt
przeglądu wynosi- 97 000zł - całość zasobów.
Rezerwa: 40 000,00 zł.

6.

7.
8.
9.

II.

Uwaga na czad!

W okresie zimowym wzrasta ryzyko wystąpienia zakłóceń w pracy ciągów
spalinowo-wentylacyjnych naszych mieszkań. Wpływ na to mają zarówno niskie
temperatury, powodujące wychładzanie przewodów kominowych, jak też brak
doprowadzania do mieszkań właściwej ilości powietrza, niezbędnej do prawidłowego
funkcjonowania ciągów spalinowo- wentylacyjnych. W czasie mrozów bowiem nagminnie
odseparowujemy się od dopływu powietrza z zewnątrz, nie otwierając okien, aby ciepło
nie „uciekało”. Dlatego też, pozwalamy sobie po raz kolejny, przypomnieć Państwu zasady,
dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzeń gazowych (kuchenek gazowych oraz
piecyków- term gazowych), których stosowanie pozwoli uniknąć zatruć tlenkiem węgla
(czadem). Czad jest efektem procesu spalania gazu ziemnego. Przy sprawnie działających
urządzeniach (piec łazienkowy, kuchenka) jego ilość w spalinach jest minimalna,
w granicach 0,002 do 0,05%.
Jednakże ilość ta wzrasta w przypadku:
•
braku dopływu powietrza w ilości niezbędnej do całkowitego spalenia gazu,
•
złego stanu technicznego i niewłaściwej eksploatacji urządzeń gazowych.
W obu przypadkach dochodzi do niezupełnego spalania gazu i wytwarzania nadmiernej
ilości tlenku węgla (czadu).
Pamiętajmy, że czad jest gazem śmiertelnie trującym, tym niebezpieczniejszym, że jest
on bezbarwny i bezwonny.
Nie bójmy się wprowadzania do mieszkań świeżego powietrza, choćby mroźnego. Wpłynie
to niewątpliwie na poprawę samopoczucia (wymienimy powietrze zużyte, wilgotne,
z zawartością wydychanego dwutlenku węgla) oraz poprawę funkcjonowania urządzeń
gazowych – lepsze spalanie w piecykach łazienkowych i kuchenkach. W mieszkaniach
ze stolarką okienną, wymienioną na stolarkę o znacznej szczelności, bezwzględnie należy
zainstalować, w górnej części ramy okiennej, nawiewniki, umożliwiające stały napływ
powietrza do mieszkania. Jako, że świeże powietrze dostaje się do mieszkania jedynie
pod sufitem, w strefie ciepłego powietrza, nie wywołuje ono dyskomfortu, polegającego
na odczuwaniu „wiatru” w mieszkaniu. Powietrze dostaje się w ten sposób do mieszkania
przez całą dobę, co jest dużo korzystniejsze niż chwilowe zastosowanie mikrouchyłów.
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Aby zminimalizować ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, czy spalinami z wadliwie
działającego piecyka łazienkowego, musimy przestrzegać następujących zasad:
I.
Należy bezwzględnie:
9 ograniczyć korzystanie z piecyka łazienkowego podczas silnego wiatru, dużej
wilgotności powietrza, czy bardzo niskich temperaturach
9 zainstalować w pomieszczeniu, w którym znajduje się piecyk gazowy, czujnik
tlenku węgla, co jest szczególnie ważne w łazienkach, w których lokatorzy
wymienili wannę na brodzik (podczas brania prysznica, piecyk jest uruchomiony
przez cały czas, a do zamkniętego w kabinie prysznicowej człowieka nie dochodzi
świeże powietrze),
9 zadbać o właściwą wentylację mieszkania (wyżej wspomniane nawiewniki),
9 zlecić specjaliście, przed sezonem zimowym, wykonanie przeglądu instalacji
gazowej, wykonać przegląd i konserwację urządzeń gazowych,
9 udostępniać mieszkania podczas, przeprowadzanych przez Spółdzielnię, kontroli
instalacji gazowych,
9 stosować w dolnej części drzwi łazienkowych nawiew o pow. minimum 220cm2.
Często spotykane w marketach budowlanych drzwi z tulejami wentylacyjnymi,
w większości przypadków nie spełniają norm. Aby osiągnąć odpowiednią
powierzchnię czynną, otworów w drzwiach musiałoby być minimum 5, o średnicy
co najmniej 7,5cm.
II. Nie należy:
9 używać w czasie kąpieli innych urządzeń gazowych (np. kuchenka),
gdyż pobierają one dodatkowo tlen z otoczenia,
9 pod żadnym pozorem przysłaniać wlotów kratek wentylacyjnych.

III. Ponownie o śmieciach.
Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Spotkania w rodzinnym gronie,
poprzedzą gruntowne świąteczne porządki. Niedługo potem będziemy świętować przyjście
Nowego Roku. Jak co roku, przygotowania do świąt i zabawa sylwestrowa spowodują
zwiększoną produkcję odpadów. Warto więc przypomnieć zasady ich segregacji, abyśmy
w Nowy Rok nie wkroczyli brodząc w stertach śmieci.
Zacznijmy od krótkiego przypomnienia – od kwietnia br. wprowadzone zostały nowe
zasady segregacji śmieci. Odpady podzielono na grupy, 5 z nich przydzielając kolorowe
pojemniki. I tak:
9 do pojemników żółtych wrzucamy metale i tworzywa sztuczne,
9 do niebieskich - papier,
9 do zielonych - szkło,
9 do brązowych - bioodpady,
9 do szarych - odpady zmieszane.
Niby proste, czasem jednak nie potrafimy zdecydować, do jakiego pojemnika odpad
powinien trafić.
Paragony fiskalne, choć są papierowe należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.
Opakowania po przyprawach, które w środku mają srebrną warstwę aluminium, powinny
trafić do żółtego pojemnika na tworzywa sztuczne i metal.
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Wytłoczki z jajek to zdecydowanie papier, więc wrzucamy je do pojemnika niebieskiego.
Jednorazowe papierowe torebki z okienkiem na pieczywo należy podzielić - oderwać
okienko i wrzucić je do odpadów zmieszanych, zaś szarą część torebki do niebieskiego
pojemnika na papier.
Plastikowe opakowania po lodach to materiał nadający się do recyklingu – wrzucamy
do pojemnika żółtego.
Skorupki z jajek powinny oczywiście trafić do pojemnika na bioodpady, tak jak
i papierowe torebki po herbacie. Herbata w torebeczce sztucznej powinna jednak zostać
wyrzucona do pojemnika na odpady zmieszane.
A kartony po pizzy? Czyste należy wrzucić do niebieskiego pojemnika na papier,
ale zatłuszczone już nie – te powinny trafić do odpadów zmieszanych, tak jak i zużyty
papier do pieczenia.
Papierowych kubków po napojach wcale nie wrzucamy do pojemników na papier,
a do szarych na odpady zmieszane. Ich plastikowe wieczka- do pojemników żółtych.
Zużyte papierowe ręczniki i chusteczki higieniczne należy wrzucić do pojemnika
na odpady zmieszane.
Wątpliwości budzą kartony po mleku i sokach. Okazuje się, że powinny trafić
do pojemników żółtych.
A co zrobić z woreczkami po gotowaniu ryżu, czy papierem po maśle? Zdecydowanie
należy je wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane. Tak jak i zużyte kapsułki
do ekspresu kawowego. Za to fusy kawowe wrzucamy do bioodpadów.
Zużyte gąbki, ściereczki, gumowe rękawiczki powinny trafić do pojemnika na odpady
zmieszane. Do niego też wrzucimy rozbite szklanki, kubki, talerze, czy lustra. Ale już
szklane butelki (zarówno po szampanie, jak i po zużytych perfumach), czy szklane
opakowanie po dezodorancie kulkowym, powinny trafić do pojemnika na szkło. Garnki
emaliowane, patelnie teflonowe wrzucamy do żółtego pojemnika na metale i tworzywa
sztuczne.
Zdjęcia, które nie wyszły wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.
Opakowania po papierosach należy rozdzielić i wrzucić pudełko do niebieskiego pojemnika
na papier, pamiętając by zdjąć z niego folię oraz wyjąć „sreberko” – oba wrzucamy
do żółtego pojemnika na tworzywa sztuczne i metal.
Puste jednorazowe zapalniczki wrzucamy wcale nie do plastików, a do odpadów
zmieszanych.
Zwiędłe, czy uschnięte kwiaty to bioodpady, ale ziemia z doniczek powinna trafić
do odpadów zmieszanych.
Rozbite szklane bańki choinkowe oraz kolorowe łańcuchy na choinkę wyrzucamy
do odpadów zmieszanych, zaś bańki i ozdoby plastikowe do pojemników żółtych.
Zepsute światełka choinkowe to elektroodpady. Nie powinniśmy ich wyrzucać
do pojemników, stojących w altanach śmietnikowych, a dowieźć do eko-pudełek,
do których należy także wrzucać żarówki, zużyte baterie, zepsuty sprzęt elektroniczny,
płyty CD. Najbliższe eko-pudełko można znaleźć przy Centrum Handlowym M1, przy
al. Pokoju 67 w:
− pierwszy roboczy czwartek miesiąca, w godzinach 12:00 – 13:00
− trzeci roboczy czwartek miesiąca,
w godzinach 17:30 – 18:30
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Odbiór dużych elektroodpadów można też zamówić telefonicznie przez
ELEKTROBRYGADĘ NA TELEFON (tel. 801 084 084).
Jeśli komuś jest tak wygodniej, różne rodzaje odpadów niebezpiecznych oraz
elektroodpady może także wywieźć do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych: Lamusowni przy ul. Nowohuckiej 1 oraz PGOW Barycz przy
ul. Krzemienieckiej 40.
Odpadami niebezpiecznymi są przeterminowane lekarstwa, strzykawki, igły. Oddawać
je można do samochodu MPO, który co 2 tygodnie podjeżdża pod eko-pudełka, stojące pod
centrami handlowymi. Przeterminowane leki można też oddać w większość krakowskich
aptek. Puste blistry po tabletkach i puste plastikowe butelki po lekach można wrzucać
do pojemników żółtych.
I wreszcie choinki. Sztuczne, dużych rozmiarów można wystawić podczas zbiórki śmieci
wielkogabarytowych lub przywieźć do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych i tam oddać bez dodatkowych opłat. Te niewielkich rozmiarów można
wyrzucić do odpadów zmieszanych. Natomiast choinki naturalne będą zbierane w styczniu
i lutym przez MPO. Wystarczy postawić je przy altanie śmietnikowej. Harmonogram
zostanie podany na początku 2020 roku.

IV.

Aktualności Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota-Dąbie”
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W związku z licznymi pytaniami, uprzejmie informujemy i uspokajamy – wszystkie
grunty, na których stoją budynki mieszkalne (bloki), zostały przez Spółdzielnię
wykupione. W użytkowaniu wieczystym Spółdzielni pozostają jedynie
nieruchomości, zabudowane pawilonami handlowymi, garażami, drogi wewnętrzne
i place zabaw.
Informujemy, że przesyłane do Spółdzielni pisma muszą zawierać dane (imię,
nazwisko i adres) ich nadawcy oraz jego własnoręczny podpis. Jest to konieczne
do nadania pismom dalszego biegu. Pism niepodpisanych (anonimów) Zarząd
nie rozpatruje!
Apelujemy do Mieszkańców o powtrzymanie się od dokarmiania gołębi na parapetach
okiennych, balkonach i zieleńcach. Zwracamy uwagę, że wyrzucane dla ptaków
resztki jedzenia, nie są dla nich właściwym pokarmem – zamiast pomóc ptakom,
możemy im w ten sposób wręcz zaszkodzić.
Dodatkowo, systematycznie dokarmiane ptaki, przyzwyczajają się do miejsc,
w których często znajdują pokarm, przysiadają tam chmarami, zanieczyszczając oraz
niszcząc parapety okienne, elewacje budynków. Niezjedzony przez gołębie pokarm
przyciąga też szczury, roznoszące wiele groźnych chorób!
Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na sposób pozbywania się odpadów
wielkogabarytowych. Z terenów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej
„Wspólnota- Dąbie” są one wywożone w każdy II i IV piątek miesiąca. Odpady
należy składać w miejscach do tego przeznaczonych, najlepiej w okresie
tuż przed, wynikającym z harmonogramu, terminem ich odbioru i schludnie
ułożyć. Rzucone byle jak meble nie są najpiękniejszą dekoracją. Warto
o tym pamiętać, planując remont, czy wymianę mebli.
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WSPÓLNOTA - DĄBIE
Odpady wielkogabarytowe można też indywidualnie oddać w dwóch Punktach
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krakowie: „LAMUSOWNI”
przy ulicy Nowohuckiej 1D oraz PGOW przy ulicy Krzemienieckiej 40.
Przypominamy, że do wszystkich skrzynek pocztowych zostały dostarczone druki
oświadczeń o ilości osób zamieszkujących w lokalach. Prosimy o jak najszybsze
ich wypełnienie i zwrot do Działu Administracji. Zwracamy uwagę, że aktualizacja
danych jest statutowym obowiązkiem członków Spółdzielni i innych właścicieli lokali
i stanowi podstawę do naliczania opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych.
Zawiadamiamy, że Spółdzielnia posiada do wynajęcia następujące lokale użytkowe:
w przyziemiach budynków mieszkalnych:
− ul. Bajeczna 5, o pow. 74m2,
− ul. Widok 8, o pow. 80m2,
− ul. Widok 10, o pow. 79m2,
− ul. Widok 18, o pow. 81m2.
Szczegółowe informacje w sprawie ich wynajęcia można uzyskać w siedzibie
Spółdzielni przy ul. Ofiar Dąbia 4, pokój nr 12 lub telefonicznie pod nr 12 414-37-55
wew. 52 oraz 508 315 621.

UWAGA !
Spółdzielnia nie bierze odpowiedzialności za treść prywatnych ogłoszeń i reklam,
zamieszczanych w biuletynie przez Wydawcę.

