
Wnioskodawcy otrzymali odpowiedzi na złożone wnioski. 

 
 

WNIOSKI  Z ZEBRANIA I CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA  
Z DNIA 27.05.2019r. 

 
Lp.            Wniosek w sprawie: 

 
Sposób realizacji: 

1. Dot. budynku Leśna Góra 23 
Proszę o wydłużenie długości podestu między 
drzwiami wejściowymi a schodami (na zewnątrz 
bloku) 

Ujęto w planie remontów na 2020 – poz. 6  roboty drogowe  
symbol 808 – prace w toku. 

2. Dot. budynku Leśna Góra 23 
Proszę o wydłużenie długości podestu między 
drzwiami i schodami (na zewnątrz bloku). 
Wentylacja hybrydowa. 

Ujęto w planie na 2020 – poz. 6  roboty drogowe – 808 – prace 
w toku. Wentylacja hybrydowa – w planie potrzeb 
remontowych. 

 
 
 
 
 
 
 



Wnioskodawcy otrzymali odpowiedzi na złożone wnioski. 

WNIOSKI Z ZEBRANIA II CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA  
Z DNIA 28.05.2019r. 

Lp.            Wniosek w sprawie: 
 
 

Sposób realizacji: 

1. 
 

Dot. budynku Góralska 51 
1. Wymiana drzwi wejściowych do 

budynku. 
2. Wymiana wiaty śmietnikowej. 
3. Wymiana drzwi na parterze na 

klatce schodowej.   
 

 
1. Ujęto w planie remontów na 2020r. – poz. 1 w wymianie okien i  drzwi 

symbol 810. Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne w trakcie realizacji. 
2. Ujęto w planie potrzeb remontowych. 
3. Ujęto w planie na 2020 – poz. 1 w wymianie okien i drzwi symbol 810. 

2. Usunięcia ściętych dużych gałęzi po 
wycince. Gałęzie leżą od bardzo 
długiego czasu za budynkiem przy      
ul. Góralskiej 61. 
 

Wniosek został zrealizowany. 

3. Dot. budynku Góralska 55A 
Proszę o uzupełnienie żywopłotu           
i zasadzenie krzewów kolorowych 
oraz ułożenie krawężników tak, jak 
było pierwotnie (zniszczenie nastąpiło 
przez wymianę rur) i trwa trzy lata. 
Zgłaszane do administracji i na Walne 
Zebrania bez efektu.  
 

Krzewy zostały nasadzone. Żywopłot jest sukcesywnie  uzupełniany. 

4. Dot. budynku Góralska 51  
Ponawiam wniosek o wycięciu osik         
i topoli samosiejek przy stawku.  

Wniosek nie będzie zrealizowany.  
 
 
 



Wnioskodawcy otrzymali odpowiedzi na złożone wnioski. 

5. Dot. budynku Góralska 51  
Zamontować rynnę nad drzwiami 
wejściowymi, przy opadach deszczu 
mamy darmowy prysznic. Wymienić 
drzwi wejściowe.    

Ujęto w planie remontów na 2020 – poz. 1 w wymianie okien i drzwi symbol 810 

6. Z Art. 8’ 3 Ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych opublikowanie w 
Internecie              (w oryginale)  
załączników do Uchwały  RN 24/16, 
RN 13/18, RN 7/17 oraz uchwały 
18/18.  Protokołu lustracyjnego.  

Na stronie internetowej Spółdzielni został opublikowany list polustracyjny. 
Regulaminy uchwalane przez Radę Nadzorczą będące załącznikami do jej 
uchwał znajdują się w zakładce „Statut i Regulaminy”, plany remontów 
uchwalane przez Radę Nadzorczą znajdują się w zakładce „Aktualności”  do 
czasu ich zdezaktualizowania a obecnie także w zakładce „Uchwały”  - jako 
załączniki. Załączniki do uchwał zatwierdzających stawki opłat  obecnie są już 
zamieszczane w zakładce „Uchwały”. 

7. Składam wniosek w sprawie 
zainstalowania oświetlenia przy 
skrzynkach pocztowych w klatce 
budynku przy ul. Góralskiej 65B.        
Po przeniesieniu skrzynek w trakcie 
niedawnego remontu, w miejscu ich 
usytuowania jest bardzo ciemno, co 
bardzo utrudnia korzystanie z nich.     
O oświetleniu tego miejsca nie 
pomyślano.  

Spółdzielni wymieniła – wzmocniła lampę w promieniu skrzynek. 

8. Dot. budynku Góralska 67 
Wnioskuję o zainstalowanie                
w mieszkaniach na Niedźwiedniku 
mierników ciepła na kaloryferach           
w związku z nadmiernym zużyciem 
energii cieplnej w naszym budynku. 
Proszę o wyjaśnienie skutków złego 
podłączenia po remoncie energii 
cieplnej do bloku, które miało miejsce 
od 01.10.2018 do 30 listopada 2018.  

Podłączenie trwało dwa tygodnie ale nie wiązało się z błędnym podłączeniem 
energii cieplnej. O założeniu podzielników decyduje minimum 75% 
mieszkańców budynku. Taki jest wymóg firm montujących podzielniki kosztów.    



Wnioskodawcy otrzymali odpowiedzi na złożone wnioski. 

WNIOSKI  Z ZEBRANIA III CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA  
Z DNIA 29.05.2019r. 

 
Lp.            Wniosek w sprawie: 

 
 

Sposób realizacji: 

 
1. 

Dot. budynku Mazowiecka 5 
1. Uporządkowanie terenów zielonych 

na osiedlu, w tym rekultywacja 
zdewastowanych trawników z 
wyrównaniem  terenu. 

2. Uporządkowanie placu po 
piaskownicy naprzeciw budynku 5 
(krzewy i zieleń).  

3. Żywopłot na skarpie od ul. Góralskiej. 
4. Na placu zabaw usunąć 

pozostawiony po reklamie fundament 
betonowy, wyrównanie terenu wokół 
piaskownicy i siedzeń ławek. 

 
1. Tereny zielone na bieżąco są porządkowane.  
 
 
 
2. Wniosek zrealizowany. 
 
 
3. Tereny zielone na bieżąco są porządkowane.  
4. Teren został wyrównany, fundament zostanie usunięty. 
 
 

2. Dot. budynku Trawki 15 
Malowanie klatek schodowych w budynku 
przy ul. Trawki nieremontowanych od około 
20 lat.  

Malowanie klatek po unieważnionym przetargu zostało przeniesione 
do projektu planu 2021. 

3. Dot. budynku Mazowiecka 5 
Usunięcia siedlisk glonów i pleśni na 
frontowej ścianie budynku oraz 
pomalowanie elewacji frontowej, 
docieplenie drugiego szczytu budynku 
Mazowiecka 5.   
 

Ujęto w planie potrzeb remontowych po 2020 r. 



Wnioskodawcy otrzymali odpowiedzi na złożone wnioski. 

4. Dot. budynku Słowackiego  61 
Naprawa chodnika przy budynkach 
Słowackiego 59 i 61.     

Nieuregulowana sprawa własności gruntów.  

5. Dot. budynku Mazowiecka 3 
Dokończenie remontu chodnika (położenie 
kostki brukowej) wraz z przeniesieniem        
i remontem lub wymianą trzepaka na 
dwóch odcinkach 30 – to metrowych 
znajdujących się przed blokiem nr 3 przy 
ul. Mazowieckiej.  

Ujęto w planie potrzeb remontowych. Remont trzepaka zostanie 
wykonany przez administrację. 

6. Dot. budynku Mazowiecka 3 
Remont elewacji frontowej wraz                    
z kolorystyką (strona północna) oraz 
docieplenie dwóch szczytów  wraz                 
z kolorystyką budynku nr 3 przy                  
ul. Mazowieckiej.  

Ujęto w planie potrzeb remontowych. 

7. Dot. budynku Słowackiego 47 
Popękane schody przed drzwiami 
wejściowymi do klatki schodowej. Po obu 
bokach schody rozsypują się.   

Ujęto w planie potrzeb remontowych – awaryjne wykonanie podestu  
w 2020 r.  

 
 
 
 
 
 
 



Wnioskodawcy otrzymali odpowiedzi na złożone wnioski. 

WNIOSKI  Z ZEBRANIA IV CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA  
Z DNIA 30.05.2019r. 

 
Lp.            Wniosek w sprawie: 

 
Sposób realizacji: 

1. Dot. budynku Leśny Stok 4 
1. Wyremontować, docieplić i otynkować  

szczyty budynków „Czterobloku”.  
2. Wybudować wiaty do segregacji śmieci 

(papier, plastik) Obecnie pojemniki 
podczas wiatrów przewracają się             
i śmieci walają się po całym osiedlu.  

 
1. Remont szczytów budynków został ujęty w planie potrzeb remontowych 

po 2021 roku.  
2. Ujęto w planie potrzeb remontowych. 
 

2. 
 

Dot. budynku Róży Ostrowskiej 4 
1. Ogrodzenie i wymiana sprzętów na 

placu zabaw i siłowni na czterobloku. 
2. Poszerzenie wiat śmietnikowych przy 

czterech blokach na czterobloku.  
 

 
1. Sprzęty są konserwowane na bieżąco. Ogrodzenie nie zostanie 

wykonane.   
2. Ujęto w planie potrzeb remontowych. 

3. Dot. budynku Róży Ostrowskiej 4 
Naprawa parkingu przy Róży Ostrowskiej 2 
(ew. z wykorzystaniem starych płyt 
chodnikowych).  

Ujęto w planie potrzeb remontowych. 

4. Dot. budynku Reymonta 34 
Naprawa płyt balkonowych na Reymonta 34 
od strony domków jednorodzinnych.   

Wniosek został zrealizowany.  

5. Dot. budynku Leśny Stok 4 
Remont elewacji ścian szczytowych               
i balkonów  - płyt czołowych na Leśnym 
Stoku. 

Remont szczytów budynków został ujęty w planie potrzeb remontowych 
po 2021 roku, natomiast ekrany balkonów zostaną wymienione w 2020r. 
poz. 2   roboty murarsko – tynkarskie symbol 807 



Wnioskodawcy otrzymali odpowiedzi na złożone wnioski. 

WNIOSKI  Z ZEBRANIA V CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA  
Z DNIA 03.06.2019r. 

 

Lp.            Wniosek w sprawie: 
 

Sposób realizacji: 

1. Dot. budynku Grunwaldzka 92/98 
Odmalowania klatki schodowej. Ostatnie malowanie nosi 
datę 1998 roku. Prosimy o odmalowanie. Chciałbym te 
zwrócić uwagę na stan techniczny wind oraz 
uporządkowanie śmietników przy budynku.        

Malowanie klatki schodowej ujęto w planie potrzeb 
remontowych. Przystępujemy do etapowej wymiany instalacji 
wody zimnej, ciepłej            i cyrkulacji zgodnie w wykonanym 
projektem. Realizacja pierwszego etapu w 2020 roku.  

2. Dot. budynku Danusi 4A 
Przeniesienia bramy wjazdowej na równo ze ścianą 
budynku oraz relokacja domofonu.   
Uzasadnienie: Część ogólnodostępna jest regularnie 
niszczona oraz zanieczyszczana (nowo zrobiony 
domofon został pomazany farbami w spray). 

Brama wjazdowa zostanie przeniesiona w trakcie 
wykonywania nawierzchni w bramie.   

3. Dot. budynku Biała 3   
1. Remont drogi dojazdowej. Sprawa ciągnie się od 

3 lat, brak jakiejkolwiek informacji ze strony 
Spółdzielni dla mieszkańców. 

2. Przebudowa wiaty śmietnikowej. Obecnie 
śmietniki stoją na placu, utrudniają parkowanie i 
wjazd do garaży.  

3. Oświetlenie klatek schodowych  - wymiana lamp 
na energooszczędne z czujnikami ruchu.   

 
1. Remont drogi był ujęty w planie remontów 2020 r. poz. 7 

roboty drogowe symbol 808, został przeniesiony na lata 
późniejsze.  

2. Wniosek został zrealizowany. 
 
 
3. Wniosek został zrealizowany. 

 

4. Dot. budynku Batorego 35  
Zlikwidowania łańcuchów na parkingu pomiędzy blokami 
33 i 35 i powiększenie parkingu o metr w kierunku 
drzew. Wymiana piasku w piaskownicy.   
 

Łańcuchy zostały zlikwidowane. Piasek jest wymieniany co 
roku na wiosnę.   



Wnioskodawcy otrzymali odpowiedzi na złożone wnioski. 

5. Dot. budynku Danusi 4A 
Wymiany posadzki na wjeździe na podwórze. Obecna 
posadzka jest mocno zniszczona, dodatkowo brama 
wjazdowa zapiera się o nią i nie da się otworzyć do 
końca.  

 
Nawierzchnia bramy zostanie wyremontowana w 2020 r. –
poz. 9 roboty drogowe symbol 808 .  

6. Dot. budynku Danusi 4A 
1. Ułożenie nawierzchni z polbruku w bramie 

wjazdowej. Nierówna nawierzchnia bardzo 
utrudnia przemieszczanie się w tym rejonie mi 
oraz wszystkim starszym mieszkańcom naszego 
budynku.  

2. Proszę o przedłużenie dachu nad schodami do 
wejścia do budynku – kapiąca w zimie woda na 
schody, zamarza i tworzy zagrożenie. 
Nadmieniam, iż w tym samym rejonie doznałam 
złamania kości biodrowej. 

3. Odświeżenie budynku– elewacji oraz 
przeczyszczenie rynien.  

 
1. Nawierzchnia bramy zostanie wyremontowana w 2020 r. –

poz. 9 roboty drogowe symbol 808-zgodnie z ekspertyzą  
 
 
 
2. Ujęto w planie potrzeb remontowych. 
 
 
 
 
3. Ujęto w planie potrzeb remontowych. 
 

7. Dot. budynku Danusi 4A 
1. Montaż klapy zwrotnej na kolektorze ściekowym 

celem zapobieżenia kolejnym zalaniom piwnicy 
poprzez cofanie się ścieków z kanalizacji miejskiej. 

2. Wymiana uszkodzonej folii PCV okrywającej izolację 
stropodachu na przepuszczalną. 

3. Doszczelnienie opierzenia w rejonie kominów i na 
strychu. 

4. Wyłożenie kostką wjazdu na podwórze. 

 
1. Wniosek nie będzie zrealizowany. 
 
 
2. Wniosek zostanie wykonany w ramach awarii dekarskich. 
 
3. Wniosek zostanie wykonany w ramach awarii dekarskich. 
 
4. Nawierzchnia bramy zostanie wyremontowana w 2020 r. –

poz. 9 roboty drogowe symbol 808-zgodnie z ekspertyzą.  
 
 
 



Wnioskodawcy otrzymali odpowiedzi na złożone wnioski. 

8. Dot. budynku Danusi 4A 
1. Uzupełnienie braków izolacji na rurach c.o.w piwnicy 

ok.2 m2  
2. Polbruk w bramie wjazdowej ok. 36 m2  - obecna 

nawierzchnia grozi niebezpieczeństwem 
przewrócenia się starszych lokatorów. 

3. Wiata śmietnikowa – popękana ściana nośna – brak 
odprowadzenia wody deszczowej powoduje dalsze 
zniszczenia w zimie (rozsadzanie ścian). 

4. Brama wjazdowa  - przeniesienie na szczyt budynku. 
Obecne usytuowanie powoduje dewastację elewacji. 
Montaż samozamykacza na furtce bramy. 

5. Wymiana folii PCV na przepuszczalną - osłona 
izolacji poziomej strychu, oraz osłona folii dolnej 
części dachu ok 20 m2 

 
1. Wniosek zostanie zrealizowany przez administrację. 
 
2. Nawierzchnia bramy zostanie wyremontowana w 2020r. –

poz. 9 roboty drogowe symbol 808-zgodnie z ekspertyzą.  
 

3. Ujęto w planie potrzeb remontowych. 
 
 
4. Zostanie wykonane w ramach awarii  dekarskich.  

 
 
5. Ujęto w planie potrzeb remontowych. 

9. Dot. budynku Danusi 4A 
1. Wyrównanie powierzchni płyt chodnikowych oraz 

wymiana popękanych na nowe lub całe na terenie 
podwórka. 

2. Wymiana połamanego dachu nad schodami w rejonie 
drzwi wejściowych do budynku wraz z przedłużeniem 
poza obręb schodów.  

 
1. Ujęto w planie potrzeb remontowych. 
 
 
2. Ujęto w planie potrzeb remontowych. 

 

10. Dot. budynku Danusi 4A 
1. Udrożnienie rynien poziomych- w czasie deszczu leje 

się kaskada wody po elewacji. 
2. Ułożenie nowej nawierzchni na wjeździe do budynku 

– np. kostka betonowa. Obecna nawierzchnia bardzo 
utrudnia mi poruszanie się.  

3. Wiata śmietnikowa ma uszkodzona ścianę główną. 
Grozi to zawaleniem.  

 

 
1. Wniosek zostanie wykonany przez administrację. 
  
2. Nawierzchnia bramy zostanie wyremontowana w 2020 r.–

poz. 9 roboty drogowe symbol 808-zgodnie z ekspertyzą. 
 
3. Ujęto w planie potrzeb remontowych. 



Wnioskodawcy otrzymali odpowiedzi na złożone wnioski. 

11. Dot. budynku Danusi 4A 
1. Wymiany nawierzchni popękanej (betonowej) na 

kostkę betonową w przejeździe na podwórze. 
2.  Przedłużenie daszku nad schodami wejściowymi do 

budynku w taki sposób, żeby woda nie kapała na 
schody  w zimie niebezpieczeństwo przewrócenia 
się. 

3. Popękana ściana śmietnika – grozi zawaleniem. 
4. Rozłożenie trutki na szczury w rejonie piwnic i 

podwórza.    

 
1. Nawierzchnia bramy zostanie wyremontowana w 2020 r.–

poz. 9 roboty drogowe symbol 808-zgodnie z ekspertyzą. 
 
2. Ujęto w planie potrzeb remontowych. 
 
 
3. Ujęto w planie potrzeb remontowych. 
4. W miarę potrzeb Spółdzielnia wykłada trutki.  

 

12. Dot. budynku Danusi 4A 
Przeniesienie głównego zaworu odcinającego wodę oraz 
głównego licznika wody w rejon ogólnodostępny – na 
korytarzu piwnicy. Obecni nie mogę korzystać  z własnej 
piwnicy, ponieważ zamknięcie jest wyłamywane podczas 
spisywania stanu wodomierzy oraz zamykania głównego 
zaworu wodnego z różnych powodów technicznych 
(remonty w mieszkaniach itp.). Jestem właścicielem 
piwnicy, za którą pobierane są  opłaty. Wymiana 
wszystkich wyłączników oświetlenia w piwnicy.  

Jest to urządzenie należące do SAUR NEPTUN, więc 
Spółdzielnia nie może przenieść zaworu głównego. 
Administracja dokona wymiany wyłączników oświetlenia w 
piwnicy.  
 

13. Dot. budynku Danusi 4A 
1. Wyłożenie polbrukiem wjazdu na podwórze po 

usunięciu starej pokruszonej wylewki betonowej – 
pow. Ok 36 m2 . 

2. Wiata śmietnikowa – uszkodzona – pęknięta na 
całej wysokości (grozi zawaleniem).  
Spowodowane jest to przez brak odpływu wody 
deszczowej. Marznąca  woda w zawilgoconej 
ścianie powoduje jej rozsadzanie.  

 
1. Nawierzchnia bramy zostanie wyremontowana w 2020r. –

poz. 9 roboty drogowe symbol 808-zgodnie z ekspertyzą. 
 
 
2. Ujęto w planie potrzeb remontowych. 



Wnioskodawcy otrzymali odpowiedzi na złożone wnioski. 

 
14. 

Dot. budynku Batorego 37 
Wyrównanie terenu pomiędzy blokiem Batorego 37 a 
pawilonem (Hacjenda) pełniącego rolę parkingu. Bardzo 
duże kałuże w czasie deszczu.  

Ujęto w planie potrzeb remontowych. 

15. Dot. budynku Grunwaldzka 92/98 
Kontroli systemu wentylacji w budynku. W mieszkaniu nr 
44  (piętro 11) nie ma „cugu” w łazience, co jest 
szkodliwe dla sprzętu AGD oraz bezpieczeństwo takiego 
stanu rzeczy jest wątpliwe i budzi obawy mieszkańców.  

Przeglądy instalacji wentylacyjnej są prowadzone na bieżąco 
na wiosnę każdego roku.  
 

16. Dot. budynku Danusi 4A 
Budynek ma własny węzeł cieplny CO. Należy 
przewidzieć rozbudowę o pion ciepłej wody. W ten 
sposób można będzie zlikwidować termy gazowe, które 
wg obecnych przepisów nie powinny znajdować się w 
naszych łazienkach, które mają zbyt małą kubaturę.  

Ujęto w planie potrzeb remontowych. 

17. Dot. budynku Grunwaldzka 92/98 
1. Malowania klatek schodowych. 
2. Wymiany wind. 
3. Wymiany płytek na ścianach na parterze budynku. 

Ujęto w planie potrzeb remontowych – nastąpi  po  wymianie  
instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, którą rozpoczniemy 
w 2020r.   

18. Dot. budynku Grunwaldzka 92/98 
Budynek 16 piętrowy w myśl przepisów powinien mieć 
windy nowoczesne szybkobieżne ze względu na 
bezpieczeństwo zdrowotne korzystających.  

Windy są na bieżąco remontowane – i dopuszczone do 
eksploatacji przez UDT. 

19. Dot. budynku Partyzantów 27 
W sprawie transportu odpadów komunalnych wzdłuż 
budynków 27, 27A oraz 25.  
Prosimy o powiadomienie odpowiednich służb do 
ustawienia na drodze wewnętrznej budynków 27, 27A 
oraz 25 znaku: „DROGA POŻAROWA Zakaz 
parkowania” lub innych rozwiązań dotyczących wywozu 
śmieci. 
Pismo wnioskodawców jest uzasadnieniem wniosku.  

Wniosek nie zostanie zrealizowany.  



Wnioskodawcy otrzymali odpowiedzi na złożone wnioski. 

WNIOSKI  Z ZEBRANIA VI CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA  
Z DNIA 04.06.2019r. 

 

Lp.            Wniosek w sprawie: 
 

Sposób realizacji: 

1. Dot. budynku Chrobrego 10A 
Proszę o wycięcie zbędnych rur w korytarzu 
piwnicy w budynku. Są to byłe rury ciepłownicze 
do Infracorru.  
 

Wniosek zostanie zrealizowany przez administrację. 

2. Zainstalowanie urządzeń zabawowych na 
placyku – parku przy bloku          Biała 6. 
 

Wniosek nie zostanie zrealizowany. Jest to teren należący do 
Miasta. 

3. Dot. budynku Chrobrego 14 
Uruchomienie okienek w piwnicach klatki „B”. Są 
zamknięte „na głucho”, co uniemożliwia 
wietrzenie piwnicy. 
 

Okienka piwniczne znajdują się w piwnicach będących 
własnością poszczególnych lokatorów. Spółdzielnia może jedynie 
zalecić mieszkańcom okresowe wietrzenie.  

4. Dot. budynku Chrobrego 14 B 
Naprawy piorunochronu  - jest przerwany.  

 Wniosek został zrealizowany. 

5. Proszę o wykonanie tablicy informacyjnej od nr 1 
do 9 przy ul. Lilli Wenedy 18.  
  

Wniosek został zrealizowany. 

  


