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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Spis treści:
1.
2.
3.
4.
5.

Informacje o zasadach pracy Spółdzielni w czasie epidemii.
Plan remontów
Zaległości w opłatach za lokale mieszkalne
Informacja o zmianie numerów kont.
Inne sprawy.

1. Informacje o zasadach pracy Spółdzielni w czasie epidemii.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota-Dąbie” przypomina, że z uwagi na wciąż
trwającą epidemię koronawirusa i utrzymywanie się wysokiej zachorowalności
w Krakowie, Spółdzielnia przyjmuje interesantów w biurze (ul. Ofiar Dąbia 4)
w ograniczonym zakresie, tylko w sprawach wymagających osobistej obecności,
wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.
W sprawach, które nie wymagają Państwa osobistej obecności oraz celem umówienia
wizyty, można kontaktować się telefonicznie, w godzinach pracy Spółdzielni w:
• poniedziałki

od godz. 700 do godz. 1700

• wtorki i piątki

od godz. 700 do godz. 1400

• środy i czwartki

od godz. 700 do godz. 1500

pod numerami telefonów:
•

centrala - 12 414 37 55

•

Dział Techniczny 12 414 17 16 lub wewnętrzny (z centrali) - 14 i 35

•

sprawy administracyjno-porządkowe - wew. 22

•

sprawy członkowsko-mieszkaniowe - wew. 33

•
opłaty za lokale mieszkalne, rozliczenia z członkami - wew. 34
lub za pośrednictwem maila, na adres: sekretariat@smdabie.pl
Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1100 czynna jest kasa Spółdzielni.
Bardzo prosimy o noszenie maseczek, zakrywających usta i nos, podczas całej wizyty
w Spółdzielni.
Przypominamy także, że podczas pobytu pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej
„Wspólnota-Dąbie” w mieszkaniach lokatorów (np. usuwanie awarii), pracownicy
są zobowiązani do noszenia maseczek ochronnych.
Apelujemy, by w trosce o własne bezpieczeństwo, jak również o zapewnienie naszym
pracownikom bezpiecznych warunków pracy, także Państwo przyjmowali ich wizyty
w maseczkach, zakrywających usta i nos.
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W przypadku, gdy lokator nie będzie właściwie zabezpieczony, pracownik ma prawo
odmówić wejścia do lokalu.
Przepraszamy za utrudnienia, spowodowane dbałością o zdrowie Mieszkańców
oraz naszych pracowników i chęcią zapewnienia ciągłości pracy biura Spółdzielni.
Liczymy na Państwa zrozumienie!

2. Plan remontów i konserwacji obcej na rok 2021.
I.

Plan rzeczowo-finansowy remontów obcych w zasobach mieszkalnych na 2021 rok,
uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 23 listopada 2020r. uchwałą
nr
107/31/2020,
zawiera
roboty
remontowo-modernizacyjne
zasobów
mieszkaniowych Spółdzielni o planowanej wartości 3 451 000,00 zł, w tym :
1) renowacje posadzki lastryko w klatkach schodowych – planowany koszt
remontu – 290 000,00 zł, obejmuje czyszczenie powierzchni, uzupełnienie
ubytków i pęknięć w posadzce oraz jej impregnację i polerowanie w budynkach
przy al. Pokoju 21 i al. Pokoju 24.
2) wymianę poziomego odcinka instalacji wodnej w piwnicach – planowany
koszt remontu – 47 000,00 zł, obejmuje wymianę skorodowanych odcinków
instalacji wodnej w piwnicach budynków przy ul. prof. W. Szafera 1
i ul. Sądowej 5,
3) doszczelnienie instalacji gazowej - planowany koszt remontu wynosi –
225 000,00 zł, obejmuje doszczelnienie metodą chemiczną pionów i poziomów
instalacji gazowej w budynku przy ul. Widok 16,
4) wymianę i montaż wodomierzy wody zimnej z odczytem radiowym –
planowany koszt remontu - 277 000,00 zł, obejmuje wymianę istniejących
i montaż we wszystkich mieszkaniach wodomierzy z odczytem radiowym
w budynkach przy al. Pokoju 41, 43, ul. Widok 8, 10, ul. Świtezianki 5, 9, 11,
ul. Na Szaniec 10, 12, ul. Sądowej 3 oraz w budynku przy al. Pokoju 12..
5) wykonanie projektów dla instalacji ciepłej wody użytkowej - planowany
koszt robót wynosi 119 000,00 zł, obejmuje wykonanie dokumentacji
projektowej i wykonawczej instalacji cwu dla budynków przy ul. Półkole 5, 7, 9,
al. Pokoju 12, 45, ul. Widok 4,
6) malowanie klatek schodowych - planowany koszt robót wynosi 140 000,00 zł,
obejmuje wykonanie malowania ścian i stropów w klatkach schodowych,
wraz z wymianą drzwiczek do wnęk liczników gazowych w budynu
przy ul. Bajecznej 3,
7) wymianę oświetlenia klatek schodowych-– planowany koszt remontu
128 000,00 zł, obejmuje wymianę lamp w klatkach schodowych na lampy typu
LED z czujką ruchu oraz lamp zewnętrznych na lampy typu LED z czujką
zmierzchu, w budynkach przy ul. Grzegórzeckiej 45A, 45B, al. Pokoju 41, 43,
ul. Widok 8, 10, ul. Świtezianki 5, 9, 11, ul. Na Szaniec 10, 12, ul. Sądowej 3
oraz w budynku przy al. Pokoju 12,
8) wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody– planowany koszt robót wynosi
2 185 000,00 zł, obejmuje wykonanie instalacji centralnej cieplej wody
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w oparciu o projekty wykonane w 2020 r. w budynkach przy al. Pokoju 41, 43,
ul. Widok 8, 10, ul. Świtezianki 5, 9, 11, ul. Na Szaniec 10, 12, ul. Sądowej 3
oraz w budynku przy al. Pokoju 12,
Zaplanowano też rezerwę finansową w wysokości 40 000,00 zł na nieprzewidziane
awarie w budynkach.

II.

Plan rzeczowo-finansowy konserwacji obcej lokali mieszkalnych, uchwalony
przez Radę Nadzorczą w dniu 23 listopada 2020r., uchwałą nr 108/31/2020, w kwocie
238 700,00 zł obejmuje takie prace, jak:
1)

konserwacja, uporządkowanie i uzupełnienie instalacji odgromowej –
planowany koszt robót wynosi 25 100,00 zł -prace są wynikiem zapisów
pokontrolnych w budynkach przy al. Pokoju 10, 12, ul. Na Szaniec 6,
ul. Widok 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, ul. Zwycięstwa 1 oraz ul. Rzeźniczej 20,
2) pomiary instalacji elektrycznej WLZ - planowany koszt pomiarów wynosi –
9 600,00 zł, instalacja elektryczna – WLZ – al. Pokoju 26 i 37, ul. Półkole 5, 7,
Widok 14, 35A i 39A, ul. Na Szaniec 8, ul. Bajeczna 3 i ul. pułk. Fr. Nullo 20,
3) demontaż i ponowny montaż gazomierzy – planowany koszt wynosi
24 000,00zł i obejmuje wymagany demontaż i ponowny montaż gazomierzy
przez zakład gazowniczy, przy robotach doszczelniających instalację gazową
w budynku przy ul. Widok 16.
4) przegląd instalacji kominowej, spalinowej i wentylacyjnej - planowany koszt
przeglądu wynosi 110 000zł -całość zasobów.
Planowana rezerwa finansowa wynosi 70 000,00 zł.

3. Zaległości w opłatach za lokale mieszkalne
Korzystanie z mieszkania zawsze wiąże się z obowiązkiem pokrywania opłat,
wynikających z jego eksploatacji. Za wnoszenie opłat za używanie lokalu mieszkalnego
odpowiedzialne są wszystkie dorosłe osoby zamieszkujące w danym mieszkaniu
(art. 4 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Niestety, pogarszająca się sytuacja
ekonomiczna części społeczeństwa prowadzi do powstawania zadłużeń.
Na każdym etapie problemów z zapłatą, Spółdzielnia podejmuje czynności zmierzające
do wyegzekwowania należności:
−
−
−
−

wysyła zawiadomienia o wysokości zadłużenia,
udziela zgód na spłatę zaległości w ratach,
prowadzi rozmowy z dłużnikami,
proponuje podpisanie ugody na spłatę zaległości.

Przy braku porozumienia, zaległości egzekwowane są poprzez kierowanie spraw:
− na drogę sądową,
− do egzekucji komorniczej,
a w najpoważniejszych przypadkach poprzez kierowanie wniosków o eksmisję z lokalu.
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Warto pamiętać, że każdy krok, podjęty przez Spółdzielnię w celu ściągnięcia należności,
wiąże się z kosztami, którymi zawsze obarczony zostaje dłużnik.
Niezwykle ważne jest więc, aby w przypadku chwilowych problemów płatniczych,
jak najszybciej skontaktować się z Zarządem Spółdzielni, w celu wyjaśnienia sytuacji
oraz podpisania zobowiązania dot. spłaty zadłużenia. Realizacja warunków spłaty,
zawartych w zobowiązaniu, wstrzymuje bowiem działania windykacyjne Spółdzielni
i w znaczący sposób obniża ich koszty.
Informujemy, iż Spółdzielnia oferuje możliwość korzystania z modułu E-BOK,
który umożliwia osobom uprawnionym, bezpieczny i autoryzowany dostęp do wybranych
danych finansowych. Są to dane o wysokości opłat, rozliczeniach mediów, dokonanych
wpłatach oraz saldach należności. Ułatwia to w znaczącym stopniu bieżący monitoring
wpłat i zaległości, co pozwala uniknąć niepotrzebnych odsetek, będących skutkiem
zapłacenia niepełnej kwoty należności lub też zapomnienia dokonania wpłaty.
Informujemy, że osoby posiadające niskie dochody mają możliwość ubiegania się
w Urzędzie Miasta Krakowa, o przyznanie dodatku mieszkaniowego (Wydział Dodatków
Mieszkaniowych - ul. Stachowicza 18; tel. 12 616 50 19 lub os. Zgody 2;
tel. 12 616 89 85).
Przedstawione poniżej zestawienie zaległości nie zawiera naliczanych ustawowych
odsetek od nieterminowych wpłat, które Spółdzielnia nalicza zgodnie ze Statutem SM
oraz Regulaminem rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości
oraz ustalania opłat i czynszów za używanie lokali w SM „Wspólnota-Dąbie”,
a które od 29.05.2020 roku wynoszą 3,6% w stosunku rocznym.

Struktura zadłużenia lokali mieszkalnych
– stan na 30 listopada 2020 roku

kwota zadłużenia

ilość osób

- zaległości bieżące

774 146,70

1018

- zaległości zasądzone

280 541,90

31

1 054 688,60

1049

RAZEM

Zaległości w opłatach za lokale mieszkalne,
wg stanu na dzień 30 listopada 2020 roku
zaległości
adres budynku
Sądowa
Sądowa
Sądowa
Sądowa

3
5
7
9

ogółem
22 665,25
3 910,48
80 312,33
7 590,46

w tym
zasądzone
12,90
0,00
38 176,61
0,00

Ilość osób
zalegających
18
12
18
13
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Grzegórzecka 45a
Grzegórzecka 45b
Bobrowskiego 5
prof. Władysława Szafera 1
prof. Władysława Szafera 7
prof. Władysława Szafera 9
al. Pokoju 8
al. Pokoju 10
al. Pokoju 12
al. Pokoju 15
al. Pokoju 17
al. Pokoju 19
al. Pokoju 21
al. Pokoju 22
al. Pokoju 23
al. Pokoju 24
al. Pokoju 26
al. Pokoju 28
al. Pokoju 30
al. Pokoju 37
al. Pokoju 41
al. Pokoju 43
al. Pokoju 45
Widok 2
Widok 4
Widok 6
Widok 8
Widok 10
Widok 12
Widok 14
Widok 16
Widok 18
Widok 20
Widok 22
Widok 35a
Widok 39a
Półkole 5

2 363,98
40 806,02
1 377,66
4 625,90
4 891,11
27 193,94
18 786,48
17 987,24
36 609,10
1 143,82
776,19
2 276,34
11 587,58
29 666,57
5 316,66
11 423,36
78 106,13
67 482,28
18 872,46
14 702,91
7 176,57
4 150,84
4 334,54
57 154,14
21 352,52
43 666,90
2 651,24
1 300,77
7 493,15
18 365,82
15 365,70
11 572,60
2 479,57
6 745,66
11 154,27
2 268,21
9 583,35

0,00
11 577,10
0,00
0,00
0,00
0,00
3 128,13
8 227,34
4 168,02
0,00
0,00
0,00
0,00
1 705,17
0,00
0,00
43 330,46
43 484,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 410,12
11 492,42
30 116,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 385,49
0,00
0,00

4
4
4
13
14
18
29
16
20
3
4
7
12
34
5
35
37
42
38
29
11
14
17
38
8
18
10
14
14
25
32
11
10
16
10
12
13
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Półkole 7
Półkole 9
Świtezianki 5
Świtezianki 9
Świtezianki 11
Zwycięstwa 1
Bajeczna 1
Bajeczna 3
Bajeczna 5
Bajeczna 7
Na Szaniec 6
Na Szaniec 8
Na Szaniec 10
Na Szaniec 12
Rzeźnicza 20
płk. Francesco Nullo
płk. Francesco Nullo
płk. Francesco Nullo
płk. Francesco Nullo
RAZEM

16
18
19
20

5 285,35
8 466,51
25 462,18
10 701,74
2 529,79
4 077,37
20 581,81
22 143,92
67 920,31
44 198,52
6 221,98
16 480,27
7 497,87
29 443,03
13 720,56
10 365,58
4 985,42
13 286,30
4 029,99
1 054 688,60

0,00
0,00
0,00
7 383,84
0,00
0,00
5 478,63
10 346,02
4 015,95
18 203,41
0,00
0,00
0,00
17 295,39
0,00
0,00
486,17
4 117,98
0,00
280 541,90

13
11
14
11
16
9
34
32
39
38
8
13
14
14
23
13
9
29
7
1049

Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom, którzy, pomimo trudnej sytuacji, związanej
z pandemią, terminowo wnoszą opłaty za lokale mieszkalne.

4. Informacja o zmianie numerów kont.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota-Dąbie” informuje, iż podpisała z Bankiem Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank PeKao S.A.) umowę o prowadzenie rachunków
bankowych .
W związku z powyższym, od stycznia 2021 roku, każdy dysponent lokalu mieszkalnego,
garażu oraz lokalu użytkowego otrzyma indywidualny, wirtualny numer rachunku,
na który będzie dokonywał zapłaty należności na rzecz Spółdzielni. Informacje,
zawierające nowy numer rachunku, zostaną Państwu dostarczone w ostatnich dniach
grudnia br., wraz z książeczkami opłat lub drogą elektroniczną.
Prosimy w wnoszenie opłat na nowe rachunki bankowe, przypisane do każdego
lokalu.
Jednocześnie informujemy, iż w okresie przejściowym, przez około 3 miesiące 2021 roku,
będą przyjmowane również wpłaty na dotychczasowy rachunek w Banku Ochrony
Środowiska ( BOŚ S.A.).
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Toaleta to nie kosz na śmieci!

Choć zdecydowanej większości z Państwa wyda się to bardzo dziwne, niektórzy
zapominają, że toaleta nie jest koszem na śmieci. Przedmioty, które nigdy nie powinny się
w niej znaleźć, nierzadko powodują zatkanie wewnętrznej kanalizacji w budynku,
czy wręcz doprowadzają do poważnej awarii, której usunięcie jest nieprzyjemne i bardzo
kosztowne. A koszty usunięcia takich awarii, obciążają lokatorów! Cofające się ścieki
mogą zalewać mieszkania, piwnice, a nawet ulice, powodując duże straty materialne
i zanieczyszczenie środowiska.
I tak, m.in., powodują zatory i blokują przepływ ścieków, wrzucane do toalet:
9 farby, tapety, kawałki cegieł, czy tynku
9 torebki foliowe,
9 gazety, tektury
9 chusteczki higieniczne i nawilżane, ręczniki papierowe, waciki, patyczki,
podpaski, tampony i pieluchy, jednorazowe maseczki i gumowe rękawiczki,
9 guma do żucia,
9 resztki jedzenia, tłuszcze,
9 żwirek z kociej kuwety,
9 włosy i sierść zwierząt,
Dodatkowo resztki jedzenia, czy torebki po herbacie przyciągają do rur szczury
i dostarczając im pożywienia, zwiększają populację tych mało sympatycznych gryzoni,
których raczej nie chcemy oglądać w naszych mieszkaniach.
Przy przetykaniu rur pracują ludzie, którzy nierzadko kaleczą się, wyciągając z kanalizacji
ostre przedmioty, w tym zużyte igły, co naraża ich nie tylko na powikłania, związane
z zakażeniem, ale i na zarażenie się np. wirusem HIV czy żółtaczką.
Nie zapominajmy też o środowisku- wrzucone do toalety baterie, czy akumulatory, nie
dość, że powodują zatory rur, szkodzą także mikroflorze w oczyszczalni ścieków.
Mikroflorze szkodzą także, często wrzucane do toalet, niedopałki papierosów.
Wszystkie w/w przedmioty uszkadzają także urządzenia oczyszczające, w oczyszczalniach
ścieków. Naprawy tych urządzeń mają niebagatelny, realny wpływ na wzrost cen
za odprowadzanie ścieków.
Przypominamy, że odpady komunalne powinny być segregowane i trafiać do właściwych
kontenerów:
9 do pojemników żółtych - metale i tworzywa sztuczne,
9 do niebieskich - papier,
9 do zielonych - szkło,
9 do brązowych - bioodpady,
9 do szarych - odpady zmieszane.
Zużyte baterie i elektroodpady możemy wrzucić do EKO-PUDEŁEK. Najbliższe z nich
znajdziemy przy Centrum Handlowym M1 (al. Pokoju 67).Odpady niebezpieczne,
jak przeterminowane leki, strzykawki, igły, oddawać można do samochodu MPO,
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który co 2 tygodnie podjeżdża pod EKO-PUDEŁKA. Dodajmy, że przeterminowane
lekarstwa przyjmuje większość krakowskich aptek.
b) Wolne lokale użytkowe
Informujemy, że Spółdzielnia posiada do wynajęcia lokale użytkowe:
• przyziemie budynku mieszkalnego ul. Bajeczna 5, o pow. 74 m2
• przyziemie budynku mieszkalnego ul. Widok 8, o pow. 80 m2
•
przyziemie budynku mieszkalnego ul. Widok 10, o pow. 79 m2
•
przyziemie budynku mieszkalnego ul. Widok 18, o pow. 81 m2
Szczegółowe informacje na temat wynajmu lokali użytkowych można uzyskać
pod nr telefonów: 12 414-37-55, wew. 52 lub 508 315 621.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota-Dąbie”
UWAGA !
Spółdzielnia nie bierze odpowiedzialności za treść prywatnych ogłoszeń i reklam,
zamieszczanych w biuletynie przez Wydawcę.

