Zabrze maj/czerwiec 2017 nr 3 (32) nakład 12 500 egz.

NASZ OSIEDLI
YCH
zdjęcia z rejonu ADS „Zachód”

ISSN 2084-6673

Lektury
obowiązkowe
przed walnym
zgromadzeniem
W poniedziałek, 19 czerwca,
rozpocznie się doroczne Walne
Zgromadzenie członków
Zabrzańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. Potrwa do
soboty 24 czerwca, ponieważ
podzielone zostanie,
zwyczajowo już, na sześć części.
Zawiadomienie Zarządu ZSM
o zwołaniu go, zawierające
porządek i harmonogram obrad
oraz informację o dostępie
do dokumentów, które będą
omawiane na zgromadzeniu,
publikujemy na str. 1 – 2.
Z fragmentami obszernych
dokumentów członkowie
spółdzielni mogą zapoznać się na
e-kartotece, o czym spółdzielnia
informuje na swojej stronie
internetowej.
Wspomniane dokumenty,
to m.in. trzy sprawozdania:
Rady Nadzorczej ZSM
z własnej działalności, Zarządu
ZSM z działalności spółdzielni
w ubiegłym roku oraz finansowe
za rok obrachunkowy 2016
(w spółdzielni pokrywa się on
z rokiem kalendarzowym),
wraz z opinią o nim, zawartą
w raporcie, który sporządził biegły
rewident.
– W sprawozdaniu zarządu
są elementy sprawozdania
finansowego, zatwierdzone
przez biegłego rewidenta,
bilans, rachunek zysków i strat,
sprawozdanie finansowe
z przychodów i kosztów
gospodarki zasobami
finansowymi oraz analiza kosztów
ogólnospółdzielczych – informuje
Monika Rogala, specjalistka
ds. ekonomiki w ZSM. – Są tam
również sprawozdania działu
windykacji i działu prawnego
spółdzielni, informujące
o efektywności windykacji
należności i wskaźniku ich
zaległości; w 2015 roku wynosił
on 6,7%, w 2016 roku zmalał do
poziomu 5,7%, co oznacza, że

Komis

Zawiadomienie

Zarząd Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie zawiadamia członków Spółdzielni,
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, podzielonego na części wg sześciu rejonów Administracji. Odbędzie
ono się zgodnie z ustalonym harmonogramem i porządkiem obrad, który publikujemy na stronie 2.

ul. M. Skłodowskiej-Curie 16-16d

Remonty na miarę własnego
funduszu i tanich pożyczek
Wykonanie remontów
zaplanowanych na 2016 rok
będzie jednym z tematów
omawianych na tegorocznym
Walnym Zgromadzeniu
członków Zabrzańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
– Wszystkie zamierzenia
zrealizowaliśmy – mówi prezes
Zarządu ZSM, Włodzimierz
Bosowski.
Rozmawialiśmy z nim oraz
z dyrektor ds. technicznych
ZSM, Grażyną Gorzelską,
o największych ubiegłorocznych
inwestycjach.
– O planie remontów na 2016 rok
współdecydowali mieszkańcy
– przypomina W. Bosowski.

– Żeby im to umożliwić
zorganizowaliśmy w 2015 roku
spotkania z kierownictwem
spółdzielni, na które zaproszeni
zostali wszyscy mieszkańcy
a nie tylko członkowie ZSM,
jak to ma miejsce w przypadku
walnych zgromadzeń. Tych
spotkań było 9 (w mniejszych
rejonach administracyjnych po
jednym, w większych po dwa).
Odbyły się w październiku
i w listopadzie, a więc na etapie
planowania inwestycji, kiedy
możliwa była korekta zamierzeń.
Projekty planów udostępniliśmy
wcześniej, w administracjach,
a podczas spotkań prezentowali
je kierownicy administracji.

ogłoszenia
dok. na str. 3
W sprzedaży: rtv, agd, meble, sprzęt sportowy, rehabilitacyjny,
porcelana, lampy, narzędzia i wiele innych artykułów.
Czynny od 10.00 do 18.00 (w soboty do 14.00) Tel. 511 805 387

– towar używany
z Niemiec
– co tydzień dostawa

Zabrze,

ul. Pułaskiego 17

Z możliwości współdecydowania
o remontach skorzystało wtedy
ponad 300 mieszkańców.
Podobnie postąpiliśmy
w ubiegłym roku, przed
zatwierdzeniem planów
remontowych na rok bieżący.
Tyle, że zorganizowaliśmy
118 spotkań a nie 9, ponieważ
zależy nam na zaktywizowaniu
mieszkańców. Chcemy z nimi
współpracować oraz wiedzieć,
jakie mają potrzeby i problemy,
związane z zamieszkiwaniem
w nieruchomościch, którymi
zarządzamy. Przyszły 522 osoby,
wpłynęło od nich 358 wniosków,
dotyczących nie tylko remontów.
W roku bieżącym zaprosimy
mieszkańców na konsultacje
dotyczące remontów w 2018 roku.
A wracając do działalności
spółdzielni w 2016 roku,
która będzie przedmiotem
obrad tegorocznego walnego
zgromadzenia, to przypomnę,
że w ramach gospodarki
remontowej, finansowanej
z funduszu remontowego,
kolejne budynki poddaliśmy
termomodernizacji; ocieplone
zostały ich ściany zewnętrzne
i stropodachy, wymieniliśmy
okna, drzwi, wyremontowane
zostały i naprawione połacie
dachowe, obróbki blacharskie
wymieniliśmy. Uszczelniliśmy
przewody kominowe tam,
gdzie zalecili to kominiarze,
zleciliśmy roboty zduńskie,
remonty balkonów, uszczelnienie
spoin płyt elewacyjnych,
uzupełnienie ubytków tynku.
Budowaliśmy także stanowiska
śmietnikowe, a kilka istniejących
wyremontowaliśmy. Wymieniana
dok. na str. 2

Polska- Niemcy / Niemcy - Polska
Usługi
Transport towarów
transportowe Tel. 606 337 872 (w godz. 10.00 – 18.00)

(dawna rzeźnia, obok ZUS)
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Remonty na miarę własnego
funduszu i tanich pożyczek
ul. Pokoju 39-39a

dok. ze str. 1

była i naprawiana instalacja
wodno-kanalizacyjna, centralnego
ogrzewania, elektryczna i gazowa.
Remontowaliśmy i naprawialiśmy
drogi, chodniki oraz parkingi.
Najwięcej środków finansowych
z funduszu remontowego,
niemal 56%, wydaliśmy na
prace elewacyjne. Zostały
przeprowadzone w 24 budynkach.
– Dzięki temu zakończyliśmy
ocieplanie 16 z nich, 8 na
razie zostało ocieplonych
częściowo – informuje
G. Gorzelska. – Za środki
pozyskane z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, czyli tanie,
częściowo umarzane pożyczki,
dokończyliśmy w roku 2016
termomodernizację dwóch
bardzo dużych budynków
– przy ulicy Klonowej 15-15e
i przy Gdańskiej 44-44e. Z kolei
za ubiegłoroczną pożyczkę
z WFOŚiGW oraz za kredyt
z premią termomodernizacyjną
wzięty przez nas w banku
PKO BP, zdemontowaliśmy
i zutylizowaliśmy płyty azbestowe
z elewacji dwóch bloków
– przy ulicy Marii Skłodowskiej
- Curie 16-16d i przy Pokoju
39-39a. We wrześniu ubiegłego
roku spółdzielnia złożyła do
WFOŚiGW wniosek o udzielenie
kolejnej pożyczki. Tym razem
na demontaż i utylizację azbestu
oraz na termomodernizację trzech
budynków, przy ulicach: Wolności
121-121a, Franciszkańskiej
26-26a, Nad Kanałem 34-34c.
Wniosek został rozpatrzony
pozytywnie na początku 2017
roku. Ponieważ pożyczka z WFOŚ
nie wystarczy na sfinansowanie
zaplanowanego przedsięwzięcia,
to w banku PKO BP wzięliśmy
jeszcze kredyt z 20 % premią

termomodernizacyjną. Prace
zakończymy już w tym roku,
znacznie przyspieszając tym
samym termomodernizację
w rejonach administracyjnych
„Północ“ i „Zachód“.
Zakończenie termomodernizacji
wszystkich budynków w rejonach
administracyjnych „Helenka“,
„Południe“, „Północ“ planujemy
na 2019 rok, w „Zaborzu“ na
2020, w „Centrum“ na 2021, na
„Zachodzie“ na 2022.
Do końca ubiegłego roku z 90%
budynków, na elewacjach
których były płyty azbestowe,
czyli z sześćdziesięciu, zostały
one zdemontowane. Elewacje
58% z nich są już kompleksowo
ocieplone, a 32% na razie
częściowo.
W 2016 roku kontynuowaliśmy
także wymianę wodomierzy
w mieszkaniach, rozpoczętą
w 2015 roku. Nowoczesne
urządzenia do pomiaru poboru
zimnej i ciepłej wody, z radiowymi
nakładkami, zamontowaliśmy
w ubiegłym roku w 80
budynkach, a rok wcześniej w 49.
Wydatki na prace instalacyjne
z funduszu remontowego, przede
wszystkim właśnie na wymianę
wodomierzy, stanowiły 18,70%
tego funduszu. Pozostałe środki
finansowe, zgromadzone w nim,
posłużyły na sfinansowanie prac
dekarsko-blacharskich, głównie
napraw dachów, ocieplenie
stropodachów (3,87%),
malowanie klatek schodowych
i innych części wspólnych
budynków (5,14%), prace
drogowe (5,99%), murarskie
(4,32%), stolarskie (1,42%),
ślusarskie (3,10%), uszczelnianie
przewodów kominowych
(0,45,%) i inne (1,08%). Ponad
połowę środków z funduszu
(ponad 67%) wykorzystaliśmy na
termomodernizację.
Za środki zgromadzone z opłat
za dźwigi zmodernizowaliśmy
dwa dźwigi osobowe, a w sześciu
wymieniliśmy sterowania.
Plany remontowe dla
poszczególnych rejonów
administracyjnych dostosowane
były oczywiście do zasobności
ich funduszy remontowych.
Stanowią one iloczyn powierzchni
użytkowej mieszkań i opłaty na
wspomniany fundusz. Na walnym
zgromadzeniu poinformujemy
szczegółowo między innymi
o tym, jakimi kwotami
dysponowały ADS-y i na jakie
przedsięwzięcia środki te zostały
przeznaczone.

Zawiadomienie

ogłoszenie

dok. ze str. 1

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu.
2. Przedstawienie ustalonego porządku obrad Walnego Zgromadzenia
podzielonego na części.
3. Wybór Prezydium poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji: Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz połączonej
Komisji Wyborczej i Wniosków poszczególnych części Walnego
Zgromadzenia.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Zabrzańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej za 2016 r.
6. Sprawozdanie finansowe Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
za 2016 r., wraz z przedstawieniem opinii biegłego rewidenta
z przeprowadzonego badania sprawozdania.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:					
- zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Zabrzańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej za 2016 r.				
- zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Zabrzańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej za 2016 r. 					
- zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za
2016 r.						
- udzielenia absolutorium dla Zarządu Zabrzańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej za działalność w 2016 r.
9. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą i Wniosków listy
kandydatów w wyborach do Rady Nadzorczej.
10. Przeprowadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej na okres
kadencji przypadającej w latach 2017 – 2020.
11. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań - środków finansowych
z przeznaczeniem na inwestycje remontowe i termomodernizację
– podjęcie uchwały.
12. Informacja nt. wniosków zgłoszonych podczas Zebrań
Informacyjnych z mieszkańcami osiedli w poszczególnych rejonach
Administracji Domów Spółdzielczych ZSM.
13. Dyskusja – wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 36 § 2 Ustawy – Prawo spółdzielcze oraz
obowiązującymi postanowieniami Statutu ZSM, do udziału
w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są wyłącznie członkowie
Spółdzielni natomiast, jeżeli zostało ono podzielone na części, do
udziału tylko w jednej jego części wg zamieszkania w obrębie danego
rejonu Administracji, bądź położenia lokalu.
Jednocześnie informujemy, że od dnia 05.06.2017 r. w siedzibie
Zarządu Spółdzielni przy ul. Ślęczka 1a w Zabrzu, pok. nr 14.
(poniedziałek w godz. 1200- 1700 oraz od wtorku do piątku
w godz. 700- 1500 ) są wyłożone sprawozdania i projekty uchwał,
będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, do których
zgodnie z określonymi w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych
uprawnieniami mają wgląd członkowie Spółdzielni.

Harmonogram obrad Walnego Zgromadzenia
członków Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Część
Walnego Zgromadzenia

Data

Godzina

Miejsce

rejon
ADS Helenka

19.06. 2017 r.

1700

Gimnazjum nr 24
ul. Zamenhoffa 56 w Zabrzu

rejon
ADS Północ

20.06.2017 r.

rejon
ADS Centrum

21.06.2017 r.

1700

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Królewska 4 w Zabrzu

22.06.2017 r.

1700

Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego
i Zawodowego
ul. Piłsudskiego 58 w Zabrzu

rejon
ADS Południe

23.06.2017 r.

1700

Gimnazjum nr 12
ul. Niemcewicza1 w Zabrzu

rejon
ADS Zaborze

24.06.2017 r.

1000

Szkoła Podstawowa nr 17
ul. Korczoka 98 w Zabrzu

rejon
ADS Zachód

1700

Szkoła Podstawowa nr 14
ul. Gdańska 10 w Zabrzu

Zarząd Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ogłoszenia

Lektury (...)

Struktura kosztów niezależnych od Zabrzańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej na 31.12.2016 r.

ściągalność należności zwiększyła
się. Bilans oraz rachunek zysków
i strat ZSM są opublikowane
na e-kartotece. Na Walnym
Zgromadzeniu będzie o nich
mówić zastępca prezesa zarządu
i główna księgowa w ZSM, Ilona
Wilczek.
– Sprawozdanie finansowe jest
przedmiotem obrad walnego
zgromadzenia, więc omówię na
nim jego najważniejsze elementy
– informuje Ilona Wilczek. – Jak
co roku, zgodnie z wymogami
prawa – gdy zatwierdzi je walne
zgromadzenie, zostanie wysłane
do sądu, do urzędu skarbowego
i wszystkich instytucji, w których
pozyskujemy środki finansowe
dla spółdzielni, będzie też
ogłoszone w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym. Ten dokument
interesuje wiele instytucji,
ponieważ informuje on o sytuacji
finansowo - ekonomicznej ZSM,
naszym majątku, kosztach,
przychodach, wyniku finansowym
(za rok 2016 nadwyżka
przychodów nad kosztami
działalności gospodarczej
wyniosła 885 tys. zł, za 2015 – 800
tys. zł). Na szczęście nie mamy się
czego wstydzić, co potwierdził już
biegły rewident; na temat naszych
dokumentów finansowych, po
ich weryfikacji, wydał opinię
bez zastrzeżeń. Tę opinię
opublikowaliśmy na e-kartotece
spółdzielni. Podstawowym
wskaźnikiem ekonomicznym,
świadczącym o zdolności firmy
do terminowego regulowania
swoich zobowiązań, sprawdzanym
przez banki i kontrahentów,
jest płynność finansowa. Za
ubiegły rok wynosi ona 1,1. To
wartość minimalnie niższa od
wzorcowej, ale też bardzo dobra
(w 2015 roku wynosiła 1,3). Nadal
zachowujemy płynność płatności
wobec dostawców mediów, urzędu
skarbowego, zakładu ubezpieczeń
społecznych, wykonawców
robót. Tym samym nie mamy
dodatkowych kosztów z tytułu
odsetek za zwłokę w regulowaniu
zobowiązań i, co bardzo istotne,
spełniamy warunki stawiane
przez instytucje oferujące tanie,
częściowo umarzane pożyczki
inwestycyjne. Dzięki pożyczkom

z WFOŚ, których znaczna
część jest umarzana w połowie
okresu spłaty (40% pozostałego
zobowiązania) oraz dzięki
dofinansowaniu, po które sięgamy
w oparciu o Ustawę o wspieraniu
termomodernizacji i remontów
(daje ona możliwość uzyskania
premii termomodernizacyjnej
w wysokości 20% kredytu)
przyspieszyliśmy od 2010
roku ocieplenie 21 budynków,
uzyskując jednocześnie umorzenie
dużej części wydatków na ten cel,
bo aż ponad 10 milionów złotych.
Kolejną istotną informacją
ekonomiczną jest nasz wskaźnik
sprawności zarządzania aktywami.
W 2016 roku wynosił 28 dni
(w 2015 roku 34). Informuje
on o tym, jak długo podmiot
gospodarczy czeka na zapłatę
swoich należności. W przypadku
spółdzielni mieszkaniowych są to
przede wszystkim należności od
właścicieli i najemców mieszkań,
którymi one administrują. Duży
wpływ na ten wskaźnik ma
sprawność windykacji zobowiązań
dłużników.
Lekturę sprawozdania
finansowego polecam również
dlatego, że jest źródłem informacji
o wykorzystaniu w 2016 roku
środków finansowych z funduszu
remontowego (piszemy o tym
szerzej na stronie 1 i 2 – dop. red.)
– Z „Informacji Zarządu
o działalności Zabrzańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w 2016
roku“ także można dowiedzieć
się, jaka jest jej kondycja
ekonomiczna 			

dok. ze str. 1

– informuje Monika Rogala.
– Są w nim dane o wskaźnikach
naszej płynności finansowej
i szybkości obrotu należnościami,
o poziomie kosztów,
o podwyżkach i obniżkach
cen mediów w ubiegłym roku.
W dokumencie prezentowana
jest gospodarka remontowa ZSM
w 2016 roku oraz dokumentacja
fotograficzna wykonanych
wtedy termomodernizacji.
Są też plany spółdzielni na
lata 2017–2019 w zakresie
gospodarki remontowej, cieplnej,
wodno-ściekowej, dotyczące
inwestycji przeciwpożarowych
w wysokich budynkach,
przebudowy instalacji gazowych
i pozyskiwaniu dodatkowych
środków finansowych z obrotu
świadectwami efektywności
energetycznej, tzw. białymi
certyfikatami.
– Zachęcam członków spółdzielni
do zapoznania się z omawianymi
dokumentami i w imieniu jej
zarządu zapraszam do udziału
w walnym zgromadzeniu
– mówi Ilona Wilczek.
– Zabrzańska Spółdzielnia
Mieszkaniowa jest dużym
podmiotem gospodarczym,
zarządcą ze znaczącym
potencjałem ekonomicznym
i finansowym. Zapewniamy
swoim mieszkańcom stabilność
i bezpieczeństwo w sferze
gospodarczej i technicznej.
W interesie mieszkańców i we
współpracy z nimi chcemy
korzystać z mocnej pozycji
i dużego potencjału spółdzielni.

F.H.U. KOBUD

ROBOTY
REMONTOWO-BUDOWLANE
USŁUGI TRANSPORTOWE

USŁUGI KOPARKO - ŁADOWARKĄ

tel. 502 693 157

domotex

Zabrze
tel. 32 274 26 33, 693 919 313

sieci i instalacje
wod-kan, co, gaz,
roboty brukarskie

NASZ OSIEDLI
YCH
„Z Naszych Osiedli”,
dwumiesięcznik
Zabrze V/VI 2017, nr 3(32),
ISSN 2084-6673
Wydawca
- Spółdzielnia Prasa Beskidzka
Adres redakcji i wydawcy
- ul.St. Dubois 4,
43-300 Bielsko-Biała
redaktor naczelna
- Barbara Baczyńska
Druk - Art-Print

4 Zieleń Z NASZYCH OSIEDLI maj/czerwiec 2017

Zielone osiedla
O zieleni wokół spółdzielczych
bloków rozmawialiśmy
z kierownikami trzech rejonów
administracyjnych.
Na Zaborzu bronili brzóz

Ostatnimi, które wycinaliśmy były
topole przy przystanku na ulicy
Wolności. Rozrosły się tak bardzo,
że nawet autobusy miały problem
z podjeżdżaniem w to miejsce.
Niedawno o wycinkę wnioskowali

rejon ADS „Zaborze“
HALINA WIDERSKA:
– W rejonie ADS „Zaborze“
większość drzew i krzewów
przy spółdzielczych budynkach
została posadzona 12 – 15 lat
temu. Teraz pielęgnujemy to, co
mamy. Kosimy trzy razy w roku
trawę na terenie o powierzchni 8
hektarów. Na bieżąco przycinamy
drzewa i krzewy, każdego roku
uzupełniamy nasadzenia 		
– głównie żywopłoty oraz
kwiaty na skalniakach. Drzewa
też sadzimy, trzy lata temu aż
trzydzieści, przede wszystkim przy
placach zabaw, żeby je zacienić.

Współpracownicy
spółdzielni o jej historii (1)

Kiedyś krowy
przy klatkach
schodowych,
dziś ruch, jak na
Manhattanie
Mieszkańcy, historyk
i pracownicy Zabrzańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej
od ponad roku opowiadają
naszym Czytelnikom o historii
spółdzielczych osiedli oraz
rejonów Zabrza, w których one
się znajdują. Wspominali także
początki ZSM, jako firmy, i czasy,
gdy była nie tylko zarządcą, ale
i dużym inwestorem, budującym
tysiące nowych mieszkań, gdy
prowadziła znacznie szerszą niż
dziś działalności kulturalno

nowi właściciele jednego
z mieszkań w naszym rejonie.
Zażyczyli sobie, byśmy
usunęli brzozy rosnące przy
południowej ścianie budynku,
tym samym nie zacieniające
mieszkań. Postępowanie w tej
sprawie, zgodnie z obowiązującą
procedurą, rozpoczęliśmy
od konsultacji z pozostałymi
mieszkańcami bloku. Byli
wzburzeni propozycją wycięcia
brzóz, ktoś zapowiedział nawet
przywiązanie się do nich, gdyby
doszło do próby usunięcia.
Niezwykle rzadko proszeni
–oświatową.
O kolejne opowieści
poprosiliśmy osoby, które z racji
zawodu, pełnionych funkcji
i zajmowanych stanowisk
współpracowały z Zabrzańską
Spółdzielnią Mieszkaniową.
Niektórzy z nich, od lat, także
mieszkają w spółdzielczych
blokach.
Tak właśnie jest
w przypadku STANISŁAWA
BŁASZKIEWICZA, który 28 lat
(od 1989 roku) mieszka w bloku
przy ulicy Hermisza, a 10 lat (od
lutego 2007 roku do września
2016 roku, kiedy przeszedł na
emeryturę), był prezesem Zarządu
Budynków Mieszkaniowych
– Towarzystwa Budownictwa
Społecznego sp. z o.o. w Zabrzu
– Komunalna firma, którą
kierowałem niemal dekadę
oraz Zabrzańska Spółdzielnia
Mieszkaniowa są największymi,
najstarszymi, najbardziej

jesteśmy już o wycięcie lub
przerzedzenie drzew, które
zdaniem właścicieli anten
zakłócają odbiór sygnału satelity.
Mieszkańcy dbają o zieleń na
osiedlu. Sami tworzą bardzo
ładne zieleńce, np. przy ulicy
Janika 15 i 20, przy Wolności
546, czy Struzika 10, gdzie można
zobaczyć piękne hortensje.
Gospodarze domów kontrolują
nasadzenia mieszkańców tylko
pod kątem ochrony instalacji
i sieci, ponieważ tam, gdzie one są
nie wolno sadzić drzew i krzewów.
Dość dawno skończyły się na
szczęście nagminne kradzieże
roślin z osiedlowych zieleńców.
Ostatnie zdarzyły się dwa lata
temu, przy ulicy Leszczynowej,
skąd zniknęły iglaki. Nie ma także
dewastacji. Nawet właściciele
psów zaczynają przestrzegać
przepisów prawa, które nakazuje
sprzątać po swoich psach
i nawet jeśli nie sprzatają, to nie
wyprowadzają psów na zieleńce

przy blokach, tylko dalej, na łąki.
Wchodzenie z psami na teren
placów zabaw jest zabronione.
Najpiękniejsze zieleńce
na Północy
WIOLETTA WESZKA:
– Wokół spółdzielczych bloków
w rejonie ADS „Północ“ jeszcze
17 – 18 lat temu był krajobraz
księżycowy – błoto i kamienie.
Ponad 10 lat temu rosła tu już
trawa, poprzecinana ścieżkami
wydeptanymi przez mieszkańców.
Wtedy spółdzielnia zaczęła
zakładać zieleńce. Dużo roślin
wykradano, na szczęście już
się to nie zdarza. Mieszkańcy
energicznie włączyli się w tym
czasie do nasadzania drzew
i krzewów. Nie myśleli o tym,
że one kiedyś urosną i wielu
posadzonych za blisko budynków
zechcą się pozbyć, bo ich gałęzie
uderzać będą w okna i zacienią
mieszkania, a inne trzeba będzie

rejon ADS „Północ“
dok. na str. 5

doświadczonymi zarządcami
nieruchomości w naszym mieście.
Spółdzielnię mieszkaniową
różni od komunalnego zarządcy
głównie to, że zarząd spółdzielni
podejmuje decyzje, kierując się
przede wszystkim względami
ekonomicznymi, zgodnymi
z interesem jej aktualnych
członków. Spółka komunalna
musi uwzględnić w swojej
polityce chociażby różne cele
i interesy społeczne, wynikające
z polityki społecznej gminy.
Przykład z Zabrza? No chociażby
odkupienie od prywatnego
właściciela dużej części
nieruchomości na Zandce. To nie
była decyzja korzystna finansowo
dla ZBM. Nieruchomości na
Zandce są piękne, zabytkowe,
ale też bardzo stare i zaniedbane.
Utrzymanie ich we właściwym
stanie technicznym oraz
podniesienie niskiego standardu
mieszkań, wymaga ogromnych

nakładów finansowych.
O transakcji zdecydowały względy
społeczne. Mieszkańcy długo
o to walczyli, między innymi
dlatego, że prywatni właściciele
budynków na Zandce, które
wcześniej należały do Huty
„Zabrze“, podnosili czynsze do
maksymalnej wysokości na jaką
pozwalały przepisy. Mieszkanie
w budynkach spółdzielczych
i komunalnych ma pod tym
względem istotny plus – jest
w nich w miarę stabilny czynsz.
W czasach, gdy ja potrzebowałem
mieszkania dla siebie, było o nie
łatwiej, niż obecnie. Zarówno
w Gliwicach, gdzie w latach
sześćdziesiątych i siemdziesiątych
uczyłem się w technikum, a potem
studiowałem, jak i w Zabrzu,
gdzie pracowała moja żona, gminy
nie budowały, ale w istniejących
zasobach miały sporo mieszkań
na wynajem. Bardzo dużo
cd. na str. 5

Auto-skup
Kupię każdy samochód
osobowy, dostawczy
Gotówka
Tel:
660476276
ogłoszenia

Zielone(...)
dok. ze str. 4

Magnolia zniknęła z Zachodu

wyciąć, ponieważ zapuszczą
korzenie za blisko podziemnych
instalacji. Mieszkańcy dość
często zgłaszają nam potrzebę
przycięcia drzew. Skorzystaliśmy
z ułatwień prawnych stworzonych
w naszym kraju na początku roku
i przerzedziliśmy korony kilku,
a kilka wycięliśmy, m.in. były to
usychające drzewa, posadzone
kiedyś na skalniakach.
Obecnie są już zazielenione
wszystkie miejsca w naszym
rejonie, w których można było
to zrobić. Nie ma odłogów, a my
zajmujemy się pielęgnacją tego,
co mamy. Uzupełniamy ubytki
w żywopłotach, obcinamy je,
formujemy niektóre rośliny,
dosadzamy, no i kosimy trawę
trzy razy w roku. Stawiamy na
wieloletnie rośliny i ozdobne
krzewy, a mieszkańcy dosadzają
kwiaty, przynosząc ich cebulki
z prywatnych działek i ogrodów.
Najchętniej sadzą rośliny pod
oknami swoich mieszkań, by
ograniczyć bezpośredni dostęp
do nich. Wielu uzgadnia z nami
nasadzenia, ponieważ wiedzą, że
w niektórych miejscach nie wolno
tego robić, na przykład na sieciach
wodno-kanalizacyjnych.
Corocznie uczestniczymy
w konkursie na najpiękniejszy
zieleniec na osiedlu
mieszkaniowym, który organizuje
Urząd Miejski w Zabrzu.
Wielokrotnie byliśmy nagradzani
za zieleniec na osiedlu Hermisza.

ZENONA ALECHNOWICZ:
– W rejonie ADS „Zachód“ 30
– 40 lat temu sami mieszkańcy
nasadzili bardzo dużo drzew.
Kiedy urosły, to zaczęły im
przeszkadzać. I trudno się dziwić.
Przykładem radosnego

Kiedyś(...)

bloku, pierwszego, jaki
Zabrzańska Spółdzielnia
Mieszkaniowa zbudowała przy
ulicy Hermisza.
Otoczenie naszego bloku
wyglądało wtedy zupełnie inaczej,
niż dziś. Nie było Alei Wojciecha
Korfantego. Blok sąsiadował
od strony zachodniej z polami
PGR-u, czyli Państwowego
Gospodarstwa Rolnego. Krowy
podchodziły pod klatki schodowe.
Na północ od bloku robiono
wówczas nasyp nad poniemiecką
autostradą, czyli obecną drogą
krajową 88. Z kolei przy ulicy
Gdańskiej, tu, gdzie są działki,
były glinianki, a w miejscu, na
którym postawiono potem około
stu garaży, była ogromna dziura
po glininkach, którą zamieniono
w wielki śmietnik. Z okolicznych
placów budowy i nie tylko,
zwożono tu wszelkie odpady.
Bezpośrednie otoczenie naszego
bloku zmieniło się najbardziej,
gdy poprowadzono tędy Aleję

cd. ze str. 4

bloków budowały spółdzielnie
mieszkaniowe i zakłady pracy.
Właśnie z zakładu pracy dostałem
swoje pierwsze, jednopokojowe
mieszkanie w Gliwicach. Żona
pracowała w hucie „Zabrze“. Pod
koniec lat siedemdziesiątych huta
dostała mieszkania w blokach
Zabrzańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. Chcieliśmy mieć
większe, niż gliwicka kawalerka,
najchętniej dwupokojowe.
Powiedziano nam jednak, że
są one dla małżeństw z dwójką
dzieci, a bezdzietne małżeństwo,
jakim byliśmy, może liczyć
tylko na pokój z kuchnią.
Okazało się jednak, że duże
mieszkanie możemy kupić. Tak
właśnie zrobiliśmy. Kupiliśmy
czteropokojowe, o powierzchni
niemal 80 metrów, na siódmym
piętrze jedenastopiętrowego

mamy zieleńce. Pielęgnujemy
je i uatrakcyjniamy nowymi
nasadzeniami. Niestety, zdarzają
się kradzieże. W tym roku, na
życzenie mieszkańców, w dwóch
miejscach posadziliśmy magnolie.
Jedna z nich, ta z osiedla przy
ulicy Franciszkańskiej, zniknęła.
Mam nadzieję, że to nie za

rejon ADS „Zachód“
sadzenia wszystkiego co się da
i gdzie popadnie jest rejon przy
budynku na ulicy Tatarkiewicza
5 – 5c. Teraz systematycznie
prześwietlamy zieleń, oczywiście
zgodnie z przepisami, we
współpracy z Wydziałem Ekologii
Urzędu Miejskiego. Wycinane są
przede wszystkim drzewa rosnące
na podziemnych instalacjach.
Za każde z nich trzeba posadzić
nowe, w innym miejscu,
uzgadniając w UM m.in. jego
gatunek i wysokość.
Przy wszystkich blokach

sprawą mieszkańców, bo oni
bardzo dbają o swoją zieleń.
Wielu z nich traktuje zieleńce
i skalniaki osiedlowe, jak własne
ogródki. Sadzą na nich, sieją, nie
chcą nawet, żeby nasi pracownicy
plewili je i robią to sami.
Ubolewam jednak nad tym, że
trawniki i chodniki osiedlowe
wciąż są paskudzone psimi
odchodami. Mimo prawnego
obowiązku, a także groźby
mandatu za nieprzestrzeganie
przepisów, właściciele psów nadal
nie sprzątają po nich.
Korfantego. Wkrótce stanęło
tu Multikino i dwie stacje
paliw BP – jedną z nich szybko
zlikwidowano. Niemal przy
naszym bloku postawiono sklepy
– najpierw sieci Biedronka,
a jakieś cztery lata temu Aldi,
właśnie w tym miejscu, gdzie
była kiedyś druga stacja BP.
Żartujemy, że ruch w naszej
okolicy jest obecnie tak duży,
jak na Manhattanie. Z ulicy
Hermisza trudno wyjechać na
ulicę Gdańską; mam nadzieję, że
miasto rozwiąże ten problem.
Dla Zabrzańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej mam wiele
uznania za kilka przedsięwzięć. Po
pierwsze – za rozpoczęcie kilka lat
temu i konsekwentne realizowanie
termomodernizacji budynków,
połączonej z usunięciem azbestu
z elewacji. Po drugie – za wszelkie
inwestycje usprawniające
rozliczenie kosztów zużytej
wody. Dziś w spółdzielczych
cd. na str. 6

firma z 29-letnią
TRADYCJĄ I DOŚWIADCZENIEM
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Tylko tydzień straty
przez deszcze

terminy zakończenia prac
elewacyjnych, rozpoczętych
w marcu – informuje Michał
Michalski, kierownik
Działu Technicznego ZSM.
– Sfinalizowane są już
w budynkach przy ulicach:
Keplera, Zonna, Armii Krajowej,
Anieli Krzywoń.
Z końcem października
zakończą się prace finansowane

za pożyczkę z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Jest to
kompleksowa termomodernizacja
trzech budynków. W jednym
z nich, jedenastopiętrowym,
dwuklatkowym wieżowcu
przy ulicy Wolności 121-121a
rozdzielimy przy okazji klatki
schodowe – obecnie prowadzi
do nich jedno, wspólne wejście,
bez domofonu, a będą dwa,
z domofonami. Pozostałe budynki
termomodernizowane za środki
z WFOŚ, to jedenastopiętrowy,
czteroklatkowy przy ulicy
Nad Kanałem 34-34c oraz
czteropiętrowy, dwuklatkowy,
przy ulicy Franciszkańskiej 26
-26a.
Niedawno termomodernizacja
elewacji rozpoczęła
się w budynkach przy
ulicach: gen. de Gaulle’a
80-86 (trzypiętrowy,
czteroklatkowy), Sobieskiego
3a (jedenastopiętrowy,
jednoklatkowy), Zonna 44-46
(ośmiopiętrowy, dwuklatkowy),
Zonna 48 (czteropiętrowy,
jednoklatkowy) – w każdym
z nich ocieplane są ostatnie,
czwarte ściany oraz przy
ul. Jarzębiej 20-24 (czteropiętrowy,
trzyklatkowy), Baczyńskiego 5-5d
(czteropiętrowy, pięcioklatkowy)
– w obu ocieplane są ściany
balkonowe.
Wkrótce rozpocznie się
termomodernizacja ostatnich
ścian w budynkach przy ulicach:
Janika 16-16d (czteropiętrowy,
pięcioklatkowy), Sobieskiego
5a (jedenastopiętrowy,
jednoklatkowy), Struzika 4-4b
(jedenastopiętrowy, trzyklatkowy)
W tym roku ZSM ogłosi jeszcze

trzy przetargi nieograniczone
na termomodernizację
trzech budynków. W jednym
z nich, przy ul. Kowalskiej
12 (jedenastopiętrowy,
jednoklatkowy), mają być
ocieplone wszystkie ściany,
natomiast ściany balkonowe
w dwóch – przy ulicy Janika 20
-20c oraz 22-22c (oba budynki są
czteropiętrowe i czteroklatkowe).
Te prace zostaną zrealizowane
za preferencyjne kredyty
z premią termomodernizacyjną,
przyznawane przez Bank
Gospodarstwa Krajowego, za
pośrednictwem banku PKO BP.
Z końcem roku 2017 elewacje
74,3% budynków Zabrzańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej będą
już w całości ocieplone, a 24,3%
częściowo. Elewacje pozostałych
(1,4%, trzy budynki) ocieplimy
w 2018 roku, po usunięciu z nich
azbestu.
Pod koniec maja
w spółdzielczych osiedlach
rozpoczęły się także prace przy
dachach i roboty drogowe.
– Niestety, deszcze mogą je
spowolnić – mówi M. Michalski.
– Jako pierwsze remonowane są
dachy w budynkach przy ulicy
Jarzębiej 20-24, Wolności 124
-124c, Broniewskiego 7.
Mieszkańcy budynków przy
ulicy Gagarina sygnalizowali
potrzebę powiększenia parkingu.
Ich życzenie spełni w tym roku
gmina, w ramach realizacji zadań
z budżetu partycypacyjnego.
Parking będzie wytyczony na jej
terenie, tam gdzie samochody
stawiano „na dziko“; miejsce
to zostanie także powiększone.
W pobliżu będzie nowy plac
zabaw, który także zbuduje gmina.

za trwającą modernizację
i rozbudowę zabrzańskiej
elektrociepłowni Fortum. Jeśli zaś
chodzi o wodę, to jestem pełen
uznania dla spółdzielni za sposób
rozliczania kosztów jej zużycia;
za wykazywanie i rozliczanie
różnic między wskazaniami
wodomierzy głównych
w budynkach a sumą wskazań
wodomierzy mieszkaniowych,
a także – za trwającą wymianę
wodomierzy, dzięki której z coraz
większą dokładnością mierzony
jest pobór wody w mieszkaniach.
Szkoda, że najdokładniejsze,
objętościowe wodomierze,
spółdzielnia montuje tylko na
instalacji zimnej wody, a na
instalacji wody ciepłej te nieco

mniej czułe, choć także wysokiej
klasy C. Poinformowano mnie,
że są dwa powody takiej decyzji
– wysoka cena wodomierzy
objętościowych oraz brak miejsca
na nie na instalacjach w tzw.
szachtach, bo są znacznie większe
od dotychczas montowanych.
Działania spółdzielni dobrze
służą mieszkańcom, ponieważ
cena wody i odprowadzenia
ścieków jest w Zabrzu wysoka.
W Częstochowie za metr
sześcienny zimnej wody
mieszkańcy płacą 7 zł, a więc
o połowę mniej niż w Zabrzu,
a w podczęstochowskich wioskach
po 3 zł, tyle, że bez opłaty za
ścieki, bo tam nie ma kanalizacji.
Na mieszkańców Zabrza spada

część kosztów wielkiej inwestycji
gminnej, jaką jest modernizacja
instalacji wodno-kanalizacyjnej
w dużej części miasta.

ul. Wolności 121-121a
Na początku tegorocznego
sezonu remontowego,
czyli pod koniec marca,
w kilku budynkach
Zabrzańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej rozpoczęła się
termomodernizacja elewacji.
Czy fatalna, deszczowa pogoda
w kwietniu i w maju bardzo
spowolniła prace zewnętrzne?
– O tydzień przesunęły się

Kiedyś (...)
dok. ze str. 5

blokach nie ma już problemów
technicznych, które były zmorą
pierwszych lokatorów – właściwa
ilość ciepła nie docierała do
wielu budynków, a woda nie
dochodziła do mieszkań na
wyższych kondygnacjach.
Obecnie największym problemem
są koszty korzystania z mediów,
przede wszystkim z ciepła i wody.
Termomodernizacja budynków
chroni mieszkania przed stratami
ciepła, a tym samym pozwala
zmniejszyć koszty ogrzewania.
Obawiam się jednak podwyżek
cen ciepła, bo jego nabywcy
z pewnością będą musieli zapłacić

– Planował Pan kiedykolwiek
przeprowadzkę w inne miejsce,
do innego mieszkania?
– Nigdy nie myślałem, żeby się
stąd wyprowadzić, choć znajomi
sugerowali nam kupno domu.
Całe życie mieszkam w blokach
i jestem z tego zadowolony. Dają
swobodę – w każdej chwili, bez
obaw o dom można zamknąć
drzwi i wyjechać; o budynek dba
zarządca i sąsiedzi. Od sąsiadów
w bardzo dużym stopniu zależy
komfort mieszkania w blokach.

Rezygnacja z papierowej korespondencji
ze spółdzielnią i z książeczek opłat
Na ostatniej, 8 stronie „Z Naszych Osiedli“,
publikujemy formularze dwóch oświadczeń.
Dotyczą korespondencji i książeczek opłat.
Członkowie Zabrzańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, właściciele mieszkań i główni
najemcy proszeni są przez spółdzielnię
o wypełnienie ich, podpisanie, wycięcie
z czasopisma lub zeskanowanie i przekazanie
do ZSM. Jest to oczywiście dobrowolne.
Oświadczenia można:
– oddawać gospodarzom domów
i w Administracjach Domów Spółdzielczych
– doręczać osobiście lub pocztą tradycyjną
do dyrekcji ZSM przy ul. Ślęczka 1a (do Biura
Obsługi Klienta lub do Biura Podawczego)
– wysyłać pocztą elektroniczną ich skany na adres
sekretariat@zabrzezsm.pl

problemu z odbieraniem od nas poczty
elektronicznej. Większość takiej korespondencji
traktowana jest tak samo, jak tradycyjna, na
papierze. Wyjątkiem są pisma windykacyjne,
procesowe (np. wezwania przedsądowe i sądowe),
których nadawcy zgodnie z prawem wymagają
fizycznego potwierdzenia odbioru. Oświadczenia,
o których rozmawiamy, można złożyć w każdej
chwili. Będziemy jednak bardzo wdzięczni za
szybkie przekazanie ich do spółdzielni, ponieważ
tworzymy obecnie bazę danych osób, które chcą
otrzymywać korespondencję od nas wyłącznie
drogą elektroniczną. Dzięki takim rozwiązaniom
poniesiemy niższe koszty korespondencji; tylko
w 2017 roku Poczta Polska podniosła swoje ceny
o 40%.

Jakie korzyści będą mieć z tego mieszkańcy
i spółdzielnia?

– Co dwa lata spółdzielnia ponosi koszty druku
papierowych książeczek opłat. W jednej z nich
są blankiety opłat czynszowych, w drugiej opłat
za wodę – informuje Małgorzata Skowron,
kierownik Działu Czynszów ZSM. – Gospodarze
domów dostarczają je do mieszkań zazwyczaj pod
koniec września, razem z aneksami czynszowymi.
Wiemy, że wielu mieszkańców odbiera
książeczki, choć wcale z nich nie korzystają, bo
płacą elektronicznie, a niektórzy używają tylko
jednej z nich. Prosimy, by złożyli oświadczenie,
w którym informują o tym ZSM. Zrobiło tak
już około trzech tysięcy członków spółdzielni
i właścicieli zarządzanych przez nas mieszkań.
Nie muszą ponownie składać oświadczeń, są one
ważne do ewentualnego odwołania.
Powodem naszej prośby jest konieczność
eliminowania niepotrzebnych kosztów;
na przykład związanych z drukowaniem
niepotrzebnych książeczek opłat.
Przypomnę też, że wgląd do informacji
o indywidualnych opłatach czynszowych, w tym
o wysokości poszczególnych składników opłat,
spółdzielnia umożliwia poprzez e-kartotekę;
zachęcam mieszkańców do korzystania z niej.

Korespondencja

– Spółdzielnia chce korzystać z nowoczesnych
rozwiązań, między innymi z możliwości
prowadzenia korespondencji mailowej
z mieszkańcami – mówi Katarzyna
Dąbrowska-Jankiewicz, administrator strony
internetowej ZSM. – Osoby zainteresowane
taką formą kontaktu prosimy w związku z tym
o oficjalną rezygnację z tradycyjnej, papierowej
korespondencji ze spółdzielnią. Mieszkańcy,
którzy już prowadzili z nami korespondencję
mailową również powinni to zrobić. Jeśli nie
dopełnią formalności, to w formie elektronicznej
będziemy odpowiadać na ich maile, ale wszelkie
pisma informacyjne nadal będziemy musieli
wysyłać do nich tradycyjną pocztą. Dla osób
szanujących środowisko naturalne znaczenie
mają również ekologiczne korzyści z takiej
decyzji. Coraz więcej mieszkańców spółdzielczych
budynków korzysta z elektronicznej informacji.
Nasza e-kartoteka ma już 4,5 tysiąca aktywnych
użytkowników. Z pewnością nie będą mieć
Biuro Pośrednictwa
w Obrocie
Nieruchomościami
Zabrzańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
tel. 32/277 72 01,
32/277 72 02
czlonkowski@zabrzezsm.pl
ul. Ślęczka 1a (budynek
dyrekcji), pokój nr 18, I p.
Czynne jest
od wtorku do piątku,
w godz. 8.00 – 14.00,
w poniedziałki
od 10.00 do 16.00

W naszej ofercie:

Opłaty

NA SPRZEDAŻ:
Zabrze Rokitnica, ul. Wajzera
pow. 44,14 m2, 3 pok.
cena 90 000 zł.

Zabrze Północ, ul. Gagarina
pow. 74,00 m2, 4 pok.
cena 190 000 zł.
Zabrze Zachód, ul. Tatarkiewicza
pow. 63,52 m2, 3 pok.
cena 249 000 zł.

Zabrze Rokitnica, ul. Wajzera
pow. 47,33 m2, 3 pok.
cena 130 000 zł.

Zabrze Zachód, ul. Łanowa
pow. 63,60 m2, 3 pok.
cena 230 000 zł.

Zabrze Centrum, ul. Mehoffera
pow. 50,56 m2, 2 pok.
cena 138 000 zł.

SPRZEDAŻ LUB ZAMIANA
Zabrze Maciejów, ul. Zaolziańska
pow. 70,00 m2, 4 pok.
- cena 156 000 zł,
- na 2 pok. w Centrum

Zabrze Zaborze, ul. Wolności
pow. 52,50 m2, 2 pok.
cena 120 000 zł.
Zabrze Zachód, ul. Wolności
pow. 62,82 m2, 3 pok.
cena 175 000 zł.

Zabrze Rokitnica, ul. Wajzera
pow. 47,80 m2, 3 pok.
- cena 105 000 zł,
- na 2 pok. na parterze,
w tym samym rejonie

ogłoszenie

DO ZAMIANY:
Zabrze Południe, ul. Jarzębia,
pow. 44,10 m2, 2 pokoje,
na 2 pok. na parterze,
w tym samym rejonie
Zabrze Centrum,
ul. gen. Ch. de Gaulle’a,
pow. 49,71 m2, 2 pokoje
– na mniejsze

Zabrzańska Spółdzielnia
Mieszkaniowa zaprasza do
korzystania z usług Biura
Pośrednictwa w Obrocie
Nieruchomościami. Działalność
Biura ma na celu ułatwienie
Państwu dokonania transakcji
sprzedaży, kupna, wynajmu lub
zamiany nieruchomości.

……………………………….
(miejscowość, data)

………………………………..
(imię i nazwisko)
………………………………..
(adres zamieszkania)

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na otrzymywane korespondencji drogą elektroniczną

Niniejszym, wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną wszelkiej korespondencji wysyłanej przez Zabrzańską
Spółdzielnię Mieszkaniową, w tym:
− zawiadomień o zmianie wysokości składników opłat na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości,
zależnych i niezależnych od Spółdzielni,
− rozliczeń mediów,
− potwierdzenia sald,
− innej, nie wymienionej powyżej korespondencji, związanej z używaniem lokalu mieszkalnego, położonego
w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię,
na podany adres e-mail: ………………………………………………… .
Jednocześnie zobowiązuję się do odbierania korespondencji wysłanej pod wskazany adres e-mail oraz do każdorazowego
i niezwłocznego poinformowania o zmianie podanego adresu, mając świadomość, że do tego czasu doręczanie korespondencji na
dotychczasowy adres e-mail będzie skuteczne.
Za datę otrzymania korespondencji uznaję datę jej wysłania.
………………………………………
(własnoręczny podpis)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) w celu wykonywania zadań określonych Statutem Spółdzielni i obowiązującymi
przepisami prawa.
W oparciu o przepis art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych zostałem poinformowany, że:
1.
2.
3.
4.

Administratorem danych jest Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zabrzu, ul. Ślęczka 1 a, 41 – 800 Zabrze,
KRS 0000075597.
Dane zbierane są w celu wykonywania zadań określonym Statutem Spółdzielni i obowiązującymi przepisami prawa poprzez
doręczanie przez Spółdzielnię korespondencji drogą elektroniczną.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne.

………………………………………
(własnoręczny podpis)

ogłoszenia

Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Ślęczka 1a
41-800 Zabrze
W związku z przygotowywaniem bazy danych do wydruku książeczek opłat, prosimy osoby, które nie korzystają z nich o wypełnienie
oświadczenia. Oświadczenie prosimy złożyć gospodarzowi domu, w Administracji osiedlowej, wysłać pocztą na adres Zabrzańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, pozostawić w Biurze Obsługi Klienta lub Biurze Podawczym ZSM przy ul. Ślęczka 1a.
O Ś W I A D C Z E N I E dla osób, które NIE KORZYSTAJĄ z książeczek opłat
…………………………………..
/ Imię i nazwisko członka spółdzielni/
właściciela/
…………………………………..
/Adres lokalu mieszkalnego w Spółdzielni/
Informuję Zarząd Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, że dokonuję płatności za zajmowany lokal NIE KORZYSTAJĄC z książeczek opłat.
W przypadku korzystania tylko z jednej z książeczek opłat, prosimy określić, z której: książeczka opłat za CZYNSZ / za WODĘ / za LOKAL
UŻYTKOWY*
* niepotrzebne skreślić
Zabrze, dn. …………………..

……………...…………………….
Podpis/członka spółdzielni/ właściciela/

