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BIULETYN INFORMACYJNY 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W OLEŚNICY 
 

 

Szanowni Państwo! 

Mieszkańcy zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”. 

 

Przekazujemy Państwu do rąk  „Biuletyn informacyjny” zawierający wybrane informacje 

związane z funkcjonowaniem naszej Spółdzielni. Mamy nadzieję, że wydawnictwo to uzupełni 

Państwa wiedzę dotyczącą prac Rady Nadzorczej, Zarządu i czekających spółdzielców zmian.   

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej   

        „Zacisze” w Oleśnicy  

 

 

1. PLANY REMONTOWE NA 2014r. 

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” na swym posiedzeniu w dniu 28 stycznia,  

podjęła uchwałę zatwierdzającą plan remontów na rok 2014. Na podstawie tej uchwały będą realizowane 

prace remontowe w zasobach spółdzielczych na terenie Oleśnicy i Bierutowa.     

Planowana wysokość środków jakim Spółdzielnia będzie dysponować w ramach funduszu remontowego 

nieruchomości w 2014 roku wyniesie 3 876 621 zł, a wydatki zaplanowano na  kwotę 3 750 953 zł. Należy 

jednak pamiętać, że każda z nieruchomości jest rozliczana indywidualnie i planowane wydatki stanowią 

wypadkową między potrzebami a możliwościami finansowymi danej nieruchomości. Już na przełomie 

listopada i grudnia 2013r, tak jak w latach ubiegłych, do mieszkańców trafiły informacje o planach 

remontowych na rok 2014. W grudniu mieszkańcy składali uwagi do przedstawionych propozycji. 

Równolegle propozycja planów była analizowana przez Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi 

Rady Nadzorczej SM „Zacisze”. W wyniku prowadzonych konsultacji z mieszkańcami, prac Komisji GZM 

i Zarządu Spółdzielni został opracowany ostateczny projekt planu remontów,  który został zaakceptowany 

przez Radą Nadzorczą. Od lutego rozpoczęły się przetargi na różnego rodzaju roboty budowlane . W ramach 

planowanych robót zamierzamy  m. in. : 

 pomalować klatki schodowe wraz z montażem oświetlenia z czujnikami ruchu w  budynkach przy ul. 

Klonowej 4-4e; 6-6d; ul. gen. S. Maczka 5-5e; ul. M. Kopernika 1-1b; 8-8d; ul. Podchorążych 1-1c,  

 wymienić okna klatek schodowych w budynkach przy ul. Klonowej 2-2b; 7-7b w Oleśnicy oraz w 

budynku przy ul. Zielonej 9-9d w Bierutowie, 

 wymienić okna piwniczne w budynkach przy ul. Klonowej 5-5b; 7-7b; ul. J. Kilińskiego 10-10b,    
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 wymienić na nowe wewnętrzne drzwi do klatek schodowych w budynkach przy ul. Klonowej 7-7b; 

ul. M. Reja 1-5; ul. Małopolnej 14-20,    

 rozpocząć lub kontynuować remonty wybranych balkonów i loggii w budynkach przy ul. 

Mościckiego 4-4a; gen. Wł. Sikorskiego 1-1i – Wojska Polskiego 16-16i; ul. 11 Listopada 18-18b; 

19-19b; ul. mjr. H. Sucharskiego 4-4i; 6-6k; 8-8d; 10-10g; Lotnicza 1-5a; Przyjaźni 17. 

  przeprowadzić czyszczenie elewacji frontowych budynków przy ul. 11 Listopada 18-18b; 19-19b; 

Wojska Polskiego 16-16i; mjr. H. Sucharskiego 2a-2e ( szczyty), 

 przeprowadzić ( w różnym zakresie ) remont wiatrołapów i wejść do budynków  przy ul. Klonowej 

4-4e; 6-6d; 8-8d; 10-10d; ul. M. Skłodowskiej- Curie 6-7e; ul. I. Daszyńskiego 9-9c; ul. B. 

Krzywoustego 6-7; ul. Wojska Polskiego 17-17h oraz ul. Zielona 10-10c i ul. Kolejowa 11-11b w 

Bierutowie, 

 wyremontować schody wejściowe do budynku przy ul. M. Kopernika 8-8d, 

 rozpocząć lub kontynuować rewitalizację terenów zielonych w obrębie nieruchomości przy ul. 

Klonowej 5-5b; 7-7b; ul. J. Matejki 13-15; ul. A. Mickiewicza 4-5a, ul. I. Daszyńskiego 9-9c; 10-

10g; ul. ks. Fr. Sudoła 19-26; ul. Prosta 2-7; ul. gen. Wł. Sikorskiego 1-1i oraz Wojska Polskiego 

16-16i; ul. mjr. H. Sucharskiego 4-4i, 6-6k, 8-8d, 10-10g; ul. M. Kopernika 1-1b; 7-9a; 8-8d; ul. 

gen. S. Maczka 5-5e, 

 zamontować na klatkach schodowych oświetlenie z czujnikiem ruchu w budynkach przy pl. 

Zwycięstwa 1-1f; ul. J. Kilińskiego 10-10b; 11-11b; 12-12b; ul. S. Żeromskiego 9-11b; ul. I. 

Daszyńskiego 8-9c; ul. Kolejowa 9-9b w Bierutowie,  

 wykonać remont wybranych fragmentów chodników w nieruchomościach przy ul. Klonowej 4-10; 

ul. J. Kilińskiego 17-17d; ul. I. Daszyńskiego 7-9c; ul. ks. Fr. Sudoła 19-26 ( wjazd od ul. Reymonta 

); gen. Wł. Sikorskiego 16-16i – Wojska Polskiego 17-17h; ul. mjr. H. Sucharskiego 4-10; ul. mjr. 

H. Sucharskiego 2a-2e; ul. Zielona 7-10 we Bierutowie, 

 wykonać płukanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. M. Reja 1-5; 

ul. S. Żeromskiego 1-2; 12; 14; 15; ul. 3 Maja 42; 42a; 43-46a; ul. A. Mickiewicza 4-5a; 5b. 

 zakończyć wymianę pionów kanalizacyjnych w budynku przy ul. A. Mickiewicza 5-7 w Bierutowie,  

 dokonać modernizacji domofonów polegającej na wymianie kaset przy drzwiach wejściowych do 

klatek schodowych na nowe – cyfrowe w budynkach przy ul. Klonowej 5-5b; 7-7b; pl. Zwycięstwa 

1-1f; pl. Zwycięstwa 2-2d; ul. Matejki 13 i 14; ul. Szkolna 2; ul. J. Kilińskiego 10-10b; 11-11b; 12-

12b; ul. S. Żeromskiego 9-11b; ul. Prosta 2-7; ul. S. Żeromskiego 1-2; ul. Podchorążych 1-1c,  

 przeprowadzić remont instalacji elektrycznej w piwnicach w budynkach przy ul. J. Kilińskiego 17-

17d; Armii Krajowej 3-4; ul. ks. Fr. Sudoła 19-26 ( kontynuacja ); ul. Prosta 2-7 ( kontynuacja ), 

 wykonać remont kominów ( w części ponad dachem ) w budynkach przy ul. M. Skłodowskie-Curie 

6-7e; ul. Rzemieślniczej 6; ul. J. Kilińskiego 12-12b; ul. Wojska Polskiego 17-17h; mjr. H. 

Sucharskiego 6-6k; 8-8d; ul. M. Kopernika 7-9a; ul. Kolejowa 9-9b ( wraz z pokryciem dachu ),  

 wykonać remont podcieni w budynku przy pl. Zwycięstwa 1-1e ( podcienie na szczytach budynku ),  

 wykonać remont instalacji odgromowej w budynku przy ul. Klonowej 6-6d,  

 wymienić na nowe pompy c.o. w węzłach cieplnych przy ul. A. Mickiewicza 4-5a oraz przy ul. gen. 

S. Maczka 3-3b 
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2. GOSPODARKA ODPADAMI 

 

      W związku z uchwałą nr XLI/320/2014 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 lutego 2014r. ulega zmianie 

stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niższe opłaty będą obowiązywały od II kwartału 

2014r. Rada Miasta zmieniła również wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Do niniejszego Biuletynu dołączamy otrzymane od Urzędu Miasta Oleśnica: 

 

 pismo Burmistrza Oleśnicy z dnia 07.03.2014r. 

 druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi(deklarację 

należy złożyć do Urzędu Miasta Oleśnica) 

 

 

PRZYPOMINAMY, ŻE OPŁATĘ ZA I KWARTAŁ 2014r. NALEŻY UIŚCIĆ W TERMINIE DO 

31.03.2014r. 

 

 

3. ROZLICZENIE ZALICZKI NA C.O ZA 2013r. 

 

        Jak informowaliśmy mieszkańców S.M.”Zacisze” w biuletynie z grudnia 2012r. w zasobach spółdzielni 

zostały zamontowane podzielniki kosztów c.o „Doprimo III radio”. Odczyty podzielników zostały dokonane 

przez pracowników spółdzielni w miesiącu styczniu i lutym, bez konieczności wchodzenia do mieszkania. 

Aktualnie wszystkie dane niezbędne do wykonania rozliczenia kosztów c.o zostały przekazane do centrum 

obliczeniowego firmy ISTA. W druku rozliczeń w tabelce „C” wyszczególnione będą zużycia 

zarejestrowane na podzielnikach „starych” i „nowych”. Informujemy, że w rozliczeniu mogą ulec zmianie 

współczynniki UF w stosunku do dotychczas stosowanych. Wartość współczynnika charakterystyki 

grzejnika UF zależy nie tylko od wielkości grzejnika, ale również od typu podzielnika i metody jego 

zamocowania. Dlatego w związku ze zmianą typu podzielnika system rozliczeniowy ponownie dokonał 

wyliczenia dla Państwa grzejników współczynników UF. Przeliczenie dotyczy wszystkich grzejników w 

całym budynku i nie ma wpływu na poprawność wykonania rozliczenia. Zasady wyznaczania 

współczynników zawarte są w normie PN EN 834 marzec 1999 pkt.3 i 4.18. 

 

4. UBEZPIECZENIE MIESZKAŃ 

 

        Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze” informuje, że w wyniku współpracy z ubezpieczycielem 

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Oddział we Wrocławiu wynegocjowany został dla mieszkańców 

naszej spółdzielni korzystny wariant dobrowolnego, indywidualnego a przede wszystkim kompleksowego 

ubezpieczenia mieszkań ze składką płatną wraz z opłatami czynszu. 

 

    Ubezpieczeniem zostaną objęte wszystkie szkody rzeczowe w mieniu lokatorów Spółdzielni powstałe                  

w lokalu mieszkalnym oraz pomieszczeniach gospodarczych (piwnice, garaże, komórki).  

Przedmiotem ubezpieczenia będą :  

 Ruchomości(m.in. wyposażenie mieszkania, meble, sprzęt RTV i AGD, sprzęt komputerowy, odzież, 

biżuteria i inne przedmioty użytku osobistego, gotówka). 

 Stałe elementy(m.in. stała zabudowa meblowa, powłoki malarskie, drzwi, okna, schody, stałe 

wyposażenie kuchni, łazienki, wc). 
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Minimalna suma ubezpieczenia 7.000,00 zł i składka miesięczna 7,00 zł płatna wraz z czynszem za 

mieszkanie 

Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. 

 Zdarzenia losowe (pożar, powódź, wybuch, uderzenie pioruna, deszcz nawalny, grad, śnieg, huragan, 

osuwanie i zapadanie się ziemi, karastrofa budowlana itp.), 

 Zalania (spowodowane m.in. przerz awarię sprzętu AGD, instalacji wodno-kanalizacyjnej i cofnięcie 

się ścieków, opady atmosferyczne, przez osoby trzecie), 

 Koszty akcjo ratowniczej, 

 Kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm (w mieszkaniu, piwnicy, garażu), 

 Przepięcia, stłuczenia szyb. 

Ponadto ubezpieczenie obejmuje: Odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym (m.in. z tytułu zalania 

mienia sąsiada, opieki nad dziećmi, posiadania zwierząt, rekreacyjnego uprawiania sportu, użytkowania 

roweru, sprzętu sportowego oraz ogrodniczego) 

 

Ochrona z tytułu OC nawet do 10-krotności sumy ubezpieczenia tj. 70.000,00 zł 

 

Wystarczy wypełnić wniosek, który dostępny jest na stronie www.smzacisze.pl lub w siedzibie Spółdzielni. 

 

    W trosce o kompleksową ochronę klientów korzystających z ubezpieczenia mieszkania ze składką płatną 

„przy czynszu” UNIQA przygotowała specjalną ofertę na Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych 

Wypadków ze składką płatną „przy czynszu”. 

 

    Żyjemy aktywnie. Jedna krótka chwila nieuwagi lub po prostu pech może zmienić nasze życie. Każdy               

z nas powinien zastanowić się jakie skutki finansowe, poza zdrowotnymi dla nas i naszej rodziny może 

spowodować ciężki wypadek. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków to gwarancja 

finansowego wsparcia w chwili, gdy trzeba będzie poradzić sobie z konsekwencjami wypadku. 

 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 
 Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na 

uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć 

Ubezpieczonego, które wydarzyły się w kraju i za granicą. 

 Zakres ubezpieczenia obejmuje: 

 trwały uszczerbek na zdrowiu, będący skutkiem nieszczęśliwego wypadku, w wysokości                 

1% Sumy Ubezpieczena za 1% trwałego uszczerbku, 

 zgon w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) ze świadczeniem równym               

100% Sumy Ubezpiecznia. 

Pragniemy poinformować, że oprócz Państwa (Wnioskujących o ubezpieczenie) do ubezpieczenia NNW 

mogą przystąpić osoby zamieszkałe wraz z Państwem (Współubezpieczeni). Wystarczy wypełnić wniosek              

(do uzyskania w siedzibie Spółdzielni) wpisując dane osób chcących przystąpić do ubezpieczenia oraz 

wybrać składkę, którą będziecie Państwo opłacać co miesiąc wraz z czynszem. 

 

Minimalna składka miesięczna dla jednej osoby to tylko 3,00 zł z sumą ubezpieczenia 5,000,00 zł. 

Maksymalna 8,00 zł z sumą ubezpieczenia 20.000,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

http://www.smzacisze.pl/
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