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Orze�cze�nie�Try�bu�na�łu�Kon�sty�tu�-
cyj�ne�go�z grud�nia 2008�r.�spo�-

wo�do�wa�ło�ko�niecz�ność�zmia�ny�za�-
kwe�stio�no�wa�nych� za�pi�sów� usta�wy
o spół�dziel�niach� miesz�ka�nio�wych
z czerw�ca 2007� r.� Przy�go�to�wa�ny
w sierp�niu�br.�przez�Plat�for�mę�Oby�-
wa�tel�ską� pro�jekt� no�we�li�za�cji� ww.
usta�wy�za�wie�ra�no�we�prze�pi�sy.�Prze�-
wi�du�ją�one,�że�Wal�ne�Zgro�ma�dze�nie
Człon�ków�Spół�dziel�ni�mo�że�pod�jąć
uchwa�łę,�w któ�rej�okre�śli�obo�wią�zek
wnie�sie�nia�przez�człon�ka�Spół�dziel�-
ni�do�dat�ko�wej�wpła�ty�z ty�tu�łu�prze�-
nie�sie�nia�wła�sno�ści�lo�ka�lu,�do któ�re�-
go�przy�słu�gu�je�mu�spół�dziel�cze�pra�-
wo�lo�ka�tor�skie.�
W przy�pad�ku� gdy� Spół�dziel�nia

sko�rzy�sta�ła�z po�mo�cy�uzy�ska�nej�ze
środ�ków� pu�blicz�nych� lub� in�nych,
róż�ni�ca�mię�dzy�war�to�ścią�ryn�ko�wą
lo�ka�lu�a war�to�ścią�zwa�lo�ry�zo�wa�ne�-
go�wkła�du�miesz�ka�nio�we�go�bę�dzie
pod�le�gać� zmniej�sze�niu� o 50� proc.

war�to�ści� po�mo�cy� uzy�ska�nej� przez
Spół�dziel�nię.�Zda�niem�wnio�sko�daw�-
ców�tej�no�we�li�za�cji,�kwo�ta�po�win�-
na po�kryć� kosz�ty� usta�le�nia� przez
rze�czo�znaw�cę� war�to�ści� ryn�ko�wej
lo�ka�lu.�Po�dob�na uchwa�ła�nie�mo�że
być�pod�ję�ta�w przy�pad�ku�rosz�czeń
o prze�nie�sie�nie�wła�sno�ści�lo�ka�lu�po�-
wsta�łych�na pod�sta�wie�usta�wy�o po�-
mo�cy�pań�stwa�w spła�cie�nie�któ�rych
kre�dy�tów�miesz�ka�nio�wych.�
W pro�jek�cie� no�we�li�za�cji� usta�wy

po�sze�rzo�no�do�tych�cza�so�we�obo�wiąz�-
ki� fi�nan�so�we� oso�by� ubie�ga�ją�cej� się
o za�war�cie�umo�wy�prze�nie�sie�nia�wła�-
sno�ści� lo�ka�lu� o spła�tę� no�mi�nal�nej
kwo�ty�umo�rze�nia�kre�dy�tu�lub�do�ta�cji
w czę�ści�przy�pa�da�ją�cej�na lo�kal.�Bę�-
dzie�to�do�ty�czyć�przy�pad�ków,�w któ�-
rych�prze�kształ�ce�niu�w od�ręb�ną�wła�-
sność� pod�le�gać� bę�dą� spół�dziel�cze
wła�sno�ścio�we�pra�wa�do lo�ka�lu�usta�-

Dokończenie na str. 2

Zdro�wych,�po�god�nych�i radosnych
Świąt�Bożego�Narodzenia

oraz�pomyślnego,�pełnego�dobrych�nowin
Nowego�Roku 2010
wszystkim�Członkom�

Górniczej�Spółdzielni�Mieszkaniowej�„Luiza”,
Najemcom�i ich�Rodzinom

życzą

Rada�Nadzorcza,�Zarząd�i pracownicy�

GSM�„Lu�iza”



2 BIULETYN�INFORMACYJNY�GSM�,,LUIZA”�● NR�6�(45)�2009

no�wio�ne�przed upły�wem15�lat,�a spół�-
dziel�nia�sko�rzy�sta�ła�w trak�cie�bu�do�wy
z po�mo�cy�uzy�ska�nej�ze�środ�ków�pu�-
blicz�nych� lub� in�nych.� Zmie�nio�no
rów�nież�prze�pi�sy�do�ty�czą�ce�usta�wy
o po�mo�cy�pań�stwa�w spła�cie�nie�któ�-
rych� kre�dy�tów� miesz�ka�nio�wych,
udzie�la�niu�pre�mii�gwa�ran�cyj�nych�oraz
re�fun�da�cji�ban�kom�wy�pła�co�nych�pre�-
mii�gwa�ran�cyj�nych.�Przy�ję�to,�że�człon�-
ko�wie�Spół�dziel�ni�miesz�ka�nio�wych,
po do�ko�na�niu�spła�ty�kre�dy�tu�miesz�ka�-
nio�we�go,�bę�dą�mie�li�nie�ogra�ni�czo�ną
moż�li�wość� usta�na�wia�nia� spół�dziel�-
czych�wła�sno�ścio�wych�praw�do lo�ka�li
lub� na�by�wa�nia� pra�wa� ich� wła�sno�-
ści.�Prze�wi�dzia�no,�że�wnio�ski�o prze�-
nie�sie�nie�praw�wła�sno�ści�lo�ka�lu�zło�-
żo�ne�do 29�grud�nia 2009�r.�po�win�ny
zo�stać�przez�spół�dziel�nię�za�ła�twio�ne
do 30�mar�ca 2010�r.�na do�tych�cza�so�-
wych� za�sa�dach.� Po�nad�to,� do koń�-
ca 2012�r.,�wy�dłu�żo�no�ter�min�moż�li�-
wo�ści�prze�kształ�ce�nia�spół�dziel�cze�go
lo�ka�tor�skie�go�pra�wa�na spół�dziel�cze
wła�sno�ścio�we�pra�wo�do lo�ka�lu.�
Jak�nie�daw�no�po�in�for�mo�wa�ła�Ga�-

ze�ta� Praw�na,� po�słan�ka� PO� Li�dia
Sta�roń�wraz�z gru�pą�po�słów�Plat�for�-
my�Oby�wa�tel�skiej�zło�ży�ła�w Sej�mie
od�ręb�ny� pro�jekt� zmian� w usta�wie
o spół�dziel�niach� miesz�ka�nio�wych.�
Po�wstał�on�„w od po wie dzi na uchy -

le nie po przed niej usta wy przez Try -
bu nał Kon sty tu cyj ny”.
Przy�po�mnij�my,� że� TK� w grud�-

niu 2008�r.�orzekł,�że�prze�pi�sy�zo�bo�-
wią�zu�ją�ce�spół�dziel�nie�miesz�ka�nio�-
we�do prze�no�sze�nia�wła�sno�ści lo�ka�-
li na swo�ich� człon�ków� (je�dy�nie
po ure�gu�lo�wa�niu kosz�tów�wy�bu�do�-
wa�nia�miesz�ka�nia,�czy�li�za przy�sło�-
wio�wą� „zło�tów�kę”)� są� nie�zgod�ne
z kon�sty�tu�cją,�za ta�kie�uznał�też�za�-
pi�sy�po�zwa�la�ją�ce�na ka�ra�nie�człon�-
ków�za�rzą�dów�spół�dziel�ni,�któ�rzy�nie
do�ko�na�li�prze�nie�sie�nia�wła�sno�ści�lo�-
ka�li�na spół�dziel�ców.�Try�bu�nał�dał
rok�na po�pra�wie�nie�tych�ure�gu�lo�wań.
Po�słan�ka�Li�dia�Sta�roń,�któ�ra�pra�-

co�wa�ła�nad uchy�lo�ną�przez�Try�bu�nał
usta�wą,�po�in�for�mo�wa�ła�że�przy�go�to�-
wa�ła� ko�lej�ny� pro�jekt� zmian,� któ�re
„wy ni ka ją z tro ski o spół dziel ców”.

Po�wie�dzia�ła,� że� w pro�jek�cie� jest
m.in.� za�pis,� któ�ry� stwier�dza,� że
„spół dziel nie miesz ka nio we nie mo -
gą od no sić ko rzy ści ma jąt ko wych
kosz tem swo ich człon ków”. Sta�roń
wy�ja�śni�ła,�że�za�pis�ten�ma�spra�wić,
że�spół�dziel�nia�sprze�da�jąc miesz�ka�-
nie nie�mo�że�na nim�za�ro�bić.
Pro�jekt�ma�też�uła�twiać�spół�dziel�-

com�uwłasz�cza�nie�się�oraz�utrud�nić
spół�dziel�ni� wy�klu�cza�nie� człon�ków.
Do�da�ła,� że�w ra�zie�upa�dło�ści� spół�-
dziel�ni�jej�miesz�kań�cy�nie�sta�ną�się�na�-
jem�ca�mi�zaj�mo�wa�nych�lo�ka�li,�a usta�-
no�wią�od�ręb�ną�ich�wła�sność.�Przy�zna�-
ła,�że�wie,� iż� rząd�opra�co�wał�w tej
spra�wie�in�ny�pro�jekt.�„Ten�nasz�pro�-
jekt�jest�in�ny�niż�rzą�do�wy,�wy�cho�dzą�-
cy�na prze�ciw�ocze�ki�wa�niom�spół�-
dziel�ców”�– pod�kre�śli�ła�Li�dia�Sta�roń.

W tej sy tu acji, gdy w ło nie sa mej
Plat for my Oby wa tel skiej po wstał
inny pro jekt no we li za cji usta wy
o spół dziel niach miesz ka nio wych,
Za rząd GSM „Lu iza” przy go to wał
wła sny plan dzia łań wy cho dzą cy
na prze ciw ocze ki wa niom miesz -
kań ców na szej Spół dziel ni. Prze wi -
du je on przy wró ce nie moż li wo ści
prze no sze nia (z upu sta mi ta kim ja -
kie ostat nio obo wią zy wa ły w GSM
„Lu iza”) wła sno ści lo ka li miesz kal -
nych na miesz kań ców, któ rzy
w cza sie prze ka zy wa nia przez
KWK „Biel szo wi ce” sub stan cji
miesz ka nio wej do GSM „Lu iza”
po sia da li pra wo moc ne przy dzia ły
na zaj mo wa ne przez sie bie lo ka le
miesz kal ne. 

W tym ce lu Za rząd GSM „Lu -
iza” za pro po nu je na naj bliż szym
Wal nym Zgro ma dze niu Człon -
ków zmia ny w sta tu cie na szej
Spół dziel ni umoż li wia ją ce re ali -
za cje te go za my słu. 

Dokończenie ze str. 1

W kierunku oczekiwań
mieszkańców...

Komunikat
Informujemy�wszystkich�lokatorów,�że�w dniu 24�grudnia 2009�roku

(wigilia� świąt� Bożego� Narodzenia)� Spółdzielnia� będzie� nieczynna.
Związane�to�jest�z ustawową�koniecznością�zapewnienia�pracownikom
Spółdzielni�dnia�wolnego�w zamian�za dzień 26�grudnia�(drugie�święto),
który�przypada�w sobotę�i jest�także�zgodnie�z ustawą�dniem�wolnym
od pracy.�Za powstałe�z tego�tytułu�niedogodności�wszystkich�mieszkańców
przepraszamy.

Przypominamy numer naszego telefonu awaryjnego: 0-508-091-556.

W GSM ,,LUIZA”

WGSM „Lu iza” kil ka dzie siąt
bu dyn ków jest ogrze wa nych

cie płem z da la czyn nym. Na wy so -
kość opłat po no szo nych przez nie -
ru cho mość ma ją wpływ fak tu ry
za opła tę sta łą i opła tę zmien ną
– pła co ne w okre sach mie sięcz -
nych. Opła ta sta ła jest pła co na co
mie siąc przez ca ły rok, a opła ta
zmien na za czas fi zycz nie po bie ra -
ne go cie pła (za tzw. se zon grzew -
czy).
Nie�ru�cho�mość�(bu�dy�nek)�za zu�ży�-

te�cie�pło�jest�roz�li�cza�na�w na�stę�pu�-
ją�cy�spo�sób:
❖ Su�ma�wszyst�kich�fak�tur�za opła�-
tę�sta�łą.

❖ Su�ma�wszyst�kich�fak�tur�za opła�-
tę�zmien�ną.
Te� obie� po�zy�cje� są� zsu�mo�wa�ne

i sta�no�wią�rocz�ny�koszt�ogrze�wa�nia
nie�ru�cho�mo�ści.
Koszt�roz�li�cze�nio�wy�lo�ka�lu�w da�-

nej�nie�ru�cho�mo�ści�skła�da�się�z ww.
rocz�ne�go�kosz�tu�za�ku�pu�+�kosz�ty
roz�li�cze�nia�+�opła�ty�za po�dziel�ni�-
ki.
Po�ni�żej� przed�sta�wia�my� spo�sób

roz�li�cze�nia�zu�ży�te�go�cie�pła�w da�nym
lo�ka�lu:
❖ Pro�cen�to�wy� udział� po�wierzch�ni
miesz�ka�nia�w sto�sun�ku�do ca�łej
nie�ru�cho�mo�ści.

❖ Pro�cen�to�wy�udział�wska�zań�po�-
dziel�ni�ków�w lo�ka�lu�w sto�sun�ku
do wszyst�kich�wska�zań�po�dziel�ni�-
ków�w tej�nie�ru�cho�mo�ści.

❖ Kosz�ty�od�czy�tu.
❖ Koszt�po�dziel�ni�ków.�
W roz�li�cze�niu�tym�są�uwzględ�nia�-

ne�współ�czyn�ni�ki�LAF�co�do po�ło�-
że�nia�miesz�ka�nia�w nie�ru�cho�mo�ści
oraz�współ�czyn�ni�ki�UF�mo�cy�i ro�dza�-
ju�grzej�ni�ków.

Nie�daw�no� miesz�kań�cy� ko�rzy�-
sta�ją�cy� z cen�tral�ne�go� ogrze�wa�nia
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otrzy�ma�li�roz�li�cze�nia�zu�ży�cia�cie�-
pła� za po�przed�ni� se�zon�grzew�czy
przy�pa�da�ją�cy�na 1�wrze�sień 2008�r.
– 31�sier�pień 2009�r.�Wśród�znacz�-
nej�czę�ści�miesz�kań�ców�ko�rzy�sta�-
ją�cych�z c.o.�roz�li�cze�nia�te�wzbu�dzi�-

Dlaczego wzrosły koszty
ciepła?

ły� spo�ro� kon�tro�wer�sji,� po�nie�waż
by�ły�one�wyż�sze�od po�przed�nich.
W tej�sy�tu�acji�zło�ży�li�oni�w GSM
„Lu�iza”�sto�sow�ne�re�kla�ma�cje.�Re�-
kla�ma�cje� te� zo�sta�ły� prze�ka�za�ne
do fir�my�ISTA�w Ka�to�wi�cach.�Roz�-

pa�trze�nie�re�kla�ma�-
cji� po�le�ga�na po�-
now�nym�od�czy�cie
po�szcze�gól�nych
po�dziel�ni�ków�lub
prze�ana�li�zo�wa�niu
kwe�stio�no�wa�ne�go
roz�li�cze�nia.�

W przy�pad�ku
błęd�ne�go�na�li�cze�-
nia,� fir�ma� ISTA
spo�rzą�dza�ko�rek�tę
do roz�li�cze�nia.
GSM� „Lu�iza”

nie�za�leż�nie�od try�-
bu� re�kla�ma�cyj�ne�-
go,� pod�ję�ła� wła�-
sne�dzia�ła�nia�ma�-
ją�ce�na ce�lu�wy�ja�-

śnie�nie�za�ist�nia�łej�sy�tu�acji.�W pierw�-
szej� ko�lej�no�ści� prze�ana�li�zo�wa�no
wzrost�cen�od po�szcze�gól�nych�do�-
staw�ców�cie�pła�z Za�brza�i Ru�dy�Ślą�-
skiej.�Wy�ni�ka�z nich,�że�kosz�ty�sta�-
łe� (tzn.� ce�na 1� MW� za�mó�wio�nej
u do�staw�cy�mo�cy�ciepl�nej)�wzro�sły
na�wet� o 10%.� Na�to�miast� kosz�ty
zmien�ne�(koszt 1�GJ�zu�ży�te�go�cie�-
pła)�wzro�sły�na�wet�o 25%.�Dla�te�go
też�prze�ło�ży�ło�się�to�na roz�li�cze�nia
in�dy�wi�du�al�ne.�Obec�nie�Spół�dziel�nia
ana�li�zu�je� ilo�ści� zu�ży�te�go� cie�pła
w kil�ku� wy�bra�nych� bu�dyn�kach.
Z ana�li�zy� su�ma�rycz�nych� kosz�tów
ogrze�wa�nia� (na pod�sta�wie� fak�tur
od do�staw�ców)�wy�ni�ka,�iż�na�stą�pił
znacz�ny� wzrost� kosz�tów� ener�gii
przy�pa�da�ją�cej� na da�ny� bu�dy�nek,
śred�nio�o 20%�a na�wet�w nie�któ�rych
przy�pad�kach�o 40%.

Do te�go�jak�że�waż�ne�go�te�ma�tu�po�-
wró�ci�my�sze�rzej�w na�stęp�nym�wy�-
da�niu� Biu�le�ty�nu� In�for�ma�cyj�ne�go
GSM�„Lu�iza”,�po prze�ana�li�zo�wa�niu
wszyst�kich� da�nych� zwią�za�nych
z roz�li�cze�nia�mi�cen�tral�ne�go�ogrze�-
wa�nia�do�star�cza�ne�go�do bu�dyn�ków
na�szej�Spół�dziel�ni.�

Nie�któ�rzy�miesz�kań�cy�bu�dyn�ków
ad�mi�ni�stro�wa�nych� przez� Gór�ni�czą
Spół�dziel�nię�Miesz�ka�nio�wą�„Lu�iza”
za�mie�rza�ją� w wy�mie�nić� grzej�ni�ki
w swo�ich� miesz�ka�niach,� przede
wszyst�kim� z wzglę�dów� es�te�tycz�-
nych.� Po pro�stu� pla�nu�ją� po�pra�wę
stan�dar�du� swo�je�go� „M”.� Stąd
w ostat�nim�okre�sie�do pra�cow�ni�ków
Spół�dziel�ni� do�cie�ra� wie�le� za�py�tań
w tym�te�ma�cie.�Wy�cho�dząc�na�prze�-
ciw�po�trze�bom�miesz�kań�ców�w tym
za�kre�sie,�po�ni�żej�po�da�je�my�wa�run�-
ki� któ�re� na�le�ży� speł�nić� aby� GSM
„Lu�iza”�wy�ra�zi�ła�zgo�dę�na wy�mia�-
nę�grzej�ni�ków�w na�szych�miesz�ka�-
niach.�

Z TYCH WSKAZÓWEK WARTO SKORZYSTAĆ

W GSM ,,LUIZA”

Ważne dla chcących 
wymienić grzejniki w swoim „M”

GSM „Lu iza” wy ra ża zgo dę na wy mia nę grzej ni ków 
przy speł nie niu na stę pu ją cych wa run ków:

1.�Pra�ce�na�le�ży�wy�ko�nać�we�wła�snym�za�kre�sie�i na wła�sny�koszt.
2.�Pra�ce�na�le�ży�wy�ko�nać�po se�zo�nie�grzew�czym.
3.�Za ewen�tu�al�ne�spusz�cze�nie�i po�now�ne�na�peł�nie�nie�wo�dy�do pio�nu�c.�o.
na�le�ży�wpła�cić�kwo�tę�we�dług�fak�tu�ry�po�da�nej�PEC�(na dzień�dzi�siej�szy
wy�no�si�to�ok. 243�zł).

4.�Na�le�ży�do�star�czyć�do Spół�dziel�ni�na�stę�pu�ją�ce�do�ku�men�ty:
– oświad�cze�nie,�że�nie�bę�dzie�miał/a Pan/Pa�ni�w przy�szło�ści�pre�ten�sji�co
do sku�tecz�no�ści�ogrze�wa�nia,

– oświad�cze�nie,�że�w przy�pad�ku�awa�rii�in�sta�la�cji�grzew�czej�w Pa�ni/Pa�-
na�miesz�ka�niu�po�kry�je�Pan/Pa�ni�wszyst�kie�kosz�ty�z te�go�wy�ni�ka�ją�ce�oraz
usu�nie�Pan/Pa�ni�awa�rię�we�wła�snym�za�kre�sie,

5.�Moc�grzej�ni�ków�na�le�ży�usta�lić�na pod�sta�wie�do�ku�men�ta�cji�z inż.�Ada�mem
Bo�gu�szem,�te�le�fon�kon�tak�to�wy 32 720 64 56

6.�Na�le�ży�po�dać�na 5�dni�wcze�śniej�da�tę�roz�po�czę�cia�prac.
7.�Na�le�ży�te�le�fo�nicz�nie�zgło�sić�go�to�wość�do mon�ta�żu�po�dziel�ni�ka.
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TABELA��NR�1

Wy kaz nie ru cho mo ści w Za brzu i Ru dzie Śl. na któ re zo sta ły wy da ne De cy zje Pre zy den ta Mia sta za twier -
dza ją ce po dział geo de zyj ny oraz ich stan za awan so wa nia zwią za ny z prze kształ ca niem lo ka li miesz kal nych.

Lp. Adres Uwagi

1. Dz.�Rodła�6
W�księdze�wieczystej�jest�zapis�o�służebności�na�rzecz�osób�trzecich.�Zapis
pochodzi�z XIX w.�W chwili�obecnej�sprawa�jest�badana�przez�Kancelarię
Notarialną.

2. Głogowska�2 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
3. Jałowcowa�3-5 Przekształcanie�lokali�mieszkalnych�w�odrębną�własność�w�toku
4. Kalinowa�28 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu

5.
Krasińskiego�22-34 W� trakcie� sprawdzania� dokumentacji� przez� Notariusza� stwierdzono,� że

należy�wykonać�dodatkowy�podział�geodezyjnyKobylińskiego�2-10

6. Korczoka�57-d

Dokumentacja�do�prze�kształ�ca�nia�lo�ka�li�jest�przy�go�to�wa�na.�Pierw�szy�Akt
No�ta�rial�ny�mu�si�być�pod�pi�sa�ny�z lo�ka�to�rem�za�miesz�ka�łym�przy ul.�Kor�czo�-
ka 57c�co�jest�wa�run�kiem�ko�niecz�nym�do moż�li�wo�ści�prze�kształ�ca�nia�in�-
nych�lo�ka�li.

7. Korczoka�77 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
8. Korczoka�85 Przekształcanie�lokali�mieszkalnych�w�odrębną�własność�w�toku
9. Korczoka�88 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
10. Korczoka�90 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
11. Olchowa�10 Ustalanie�terminu�podpisania�Aktu�Notarialnego
12. Orzechowa�1 Brak�inwentaryzacji
13. Sierakowskiego�2 Dodatkowo�należy�wykonać�jeszcze�podział�nieruchomości,�prace�w�toku�
14. Sierakowskiego�3 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
15. Sierakowskiego�4 Dodatkowo�należy�wykonać�jeszcze�podział�nieruchomości,�prace�w�toku�
16. Szymanowskiego�4-a Do�dnia�08.12.09�r.�można�było�wnosić�wnioski�do�Projektu�Uchwały�
17. Trębacka�11 Do�dnia�08.12.09�r.�można�było�wnosić�wnioski�do�Projektu�Uchwały�
18. Wolności�377 Do�dnia�08.12.09�r.�można�było�wnosić�wnioski�do�Projektu�Uchwały

19.
Boh.�Warszawskich�7-a,9a

Przekształcanie�lokali�mieszkalnych�w�odrębną�własność�w�toku
W.�Walewskiego�20-22a

20. Buchenwaldczyków�20a Brak�inwentaryzacji
21. Wolności�380 Do�dnia�09.12.09�r.�można�było�wnosić�wnioski�do�Projektu�Uchwały�
22. Wolności�367 Do�dnia�09.12.09�r.�można�było�wnosić�wnioski�do�Projektu�Uchwały�
23. Sienkiewicza�45 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
24. Wolności�357 Od�dnia�30.10.09-19.11.09�r.�był�wystawiony�Projekt�Uchwały�

25.
Wolności�359

W�trakcie�załatwiania�dokumentacja�w�UM�w�Zabrzu
Wolności�361

26. Wolności�426 Od�dnia�30.10.09-19.11.09�r.�był�wystawiony�Projekt�Uchwały�

27. Wolności�391
Lokator�nie�zgadza�się�z�inwentaryzacją�mieszkania�-�został�wykonany�już
ponowny�pomiar�

28. Wolności�381-383 Prace�przy�przesunięciu�granicy�wzdłuż�dylatacji�w�trakcie�realizacji
29. Wolności�385 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
30. Wolności�220-b Przekształcanie�lokali�mieszkalnych�w�odrębną�własność�w�toku
31. Wolności�394 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
32. Wolności�396 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
33. Dz.�Rodła�4 Ustalanie�terminu�podpisania�Aktu�Notarialnego
34. Olchowa�9-a Przekształcanie�lokali�mieszkalnych�w�odrębną�własność�w�toku
35. Kawika�11 W�trakcie�załatwiania�dokumentacja�w�UM�w�Zabrzu
36. Mochnackiego�6 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
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37. Rataja�14 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
38. Paderewskiego�18-20 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
39. Małgorzaty�5-7 W�trakcie�załatwiania�dokumentacja�w�UM�w�Zabrzu
40. Mikołowska�4-6 W�trakcie�załatwiania�dokumentacja�w�UM�w�Zabrzu
41. Grażyńskiego�7 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
42. Wolności�370 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
43. Wolności�372 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
44. Mendego�25 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
45. Węgielna�12 Dodatkowo�należy�wykonać�jeszcze�podział�nieruchomości,�prace�w�toku�
46. Bielszowicka�95�-c Przekształcanie�lokali�mieszkalnych�w�odrębną�własność�w�toku
47. Bielszowicka�93-d Przekształcanie�lokali�mieszkalnych�w�odrębną�własność�w�toku
48. Bielszowicka�91-d Przekształcanie�lokali�mieszkalnych�w�odrębną�własność�w�toku
49. Bielszowicka�96-d Przekształcanie�lokali�mieszkalnych�w�odrębną�własność�w�toku
50. Bielszowicka�98-d Przekształcanie�lokali�mieszkalnych�w�odrębną�własność�w�toku
51. ks.�Niedzieli�61a W�trakcie�załatwiania�dokumentacja�w�UM�w�Rudzie�Śl.
52. Solidarności�28-a W�trakcie�załatwiania�dokumentacja�w�UM�w�Rudzie�Śl.
53. Solidarności�30-c W�trakcie�załatwiania�dokumentacja�w�UM�w�Rudzie�Śl.
54. ks.�Niedzieli�51-a Od�dnia�01.12.09-18.12.09�r.�był�wystawiony�Projekt�Uchwały
55. ks.�Niedzieli�53-a Dodatkowo�należy�wykonać�jeszcze�łączenie�działek,�prace�w�toku
56. ks.�Niedzieli�55-a Od�dnia�01.12.09-18.12.09�r.�był�wystawiony�Projekt�Uchwały�
57. ks.�Niedzieli�57-a W�trakcie�załatwiania�dokumentacja�w�UM�w�Rudzie�Śl.
58. ks.�Niedzieli�59-a Od�dnia�25.11.09-11.12.09�r.�był�wystawiony�Projekt�Uchwały.�

59. Sportowców�12
Dnia�08.12.09�r.�został�podpisany�Akt�Notarialny�z�Zarządem�KS.�,,Zgoda”
na�ustanowienie�służebności�przejazdu�i�przechodu,�do�dnia�10.12.09�r.�był
wystawiony�Projekt�Uchwały

60. Sportowców�14 Od�dnia�20.11.09-10.12.09�r.�był�wystawiony�Projekt�Uchwały�
61. Zamenhofa�4-c W�trakcie�załatwiania�dokumentacja�w�UM�w�Rudzie�Śl.
62. Miodowa�15 W�trakcie�załatwiania�dokumentacja�w�UM�w�Rudzie�Śl.
63. Kokota�162�-�d W�trakcie�załatwiania�dokumentacja�w�UM�w�Rudzie�Śl.

W po przed nim wy da niu na sze go
Biuletynu Informacyjnego
omawialiśmy m.in. realizację
niektórych wniosków zgłoszonych
podczas niedawnego Walnego
Zgromadzenia Członków GSM
„Luiza” w częściach. Jednym
z nich był wniosek o wycięcie
drzew przy ulicy Równoległej 7
oraz ul. Kokota 145.
Odpowiadając na ten wniosek
zapowiedzieliśmy, że zostaną
w niedługim czasie wykonane tzw.
cięcia sanitarne ww. drzew. Dziś
prezentujemy stosowne zdjęcie
potwierdzające, że korony tych
wysokich, rozrośniętych drzew
zostały dość radykalnie
„przystrzyżone”.
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W związ�ku�z wej�ściem�w ży�cie
w lip�cu 2007� ro�ku� no�wej� usta�wy
miesz�ka�nio�wej,� pro�ces� ter�mo�mo�-
der�ni�za�cji�bu�dyn�ków�uległ�wy�raź�-
ne�mu�za�ha�mo�wa�niu.�Wpływ�na to
ma�przede�wszyst�kim�prze�kształ�ca�-
nie�lo�ka�li�miesz�kal�nych�w od�ręb�ną
wła�sność.�Nie�ozna�cza�to�jed�nak,�że
no�wi�wła�ści�cie�le�miesz�kań�nie�ma�-
ją� moż�li�wo�ści� ter�mo�mo�der�ni�za�cji
bu�dyn�ków�w któ�rych�za�miesz�ku�ją.
Przede�wszyst�kim�mu�szą�oni�wy�ra�-
zić�zgo�dę�na za�cią�gnię�cie�kre�dy�tu
na ta�kie�przed�się�wzię�cie,�po�nie�waż
wszyst�kie�ro�bo�ty�wy�ko�na�ne�na da�-
nej� nie�ru�cho�mo�ści� ob�cią�ża�ją� jej
kon�to.�

Po nad to, bez ta kiej zgo dy bank
nie udzie li kre dy tu po trzeb ne go
na re ali za cję ro bót ter mo mo der -
ni za cyj nych. 
Po�ni�żej� przed�sta�wia�my� jak� wy�-

glą�da� pro�ce�du�ra� do�pro�wa�dza�ją�ca
do ter�mo�mo�der�ni�za�cji�bu�dyn�ku:
1.�Za�in�te�re�so�wa�ni�miesz�kań�cy�kie�-
ru�ją� do GSM� „Lu�iza”� pi�smo
– wnio�sek�o wy�ko�na�nie�ter�mo�mo�-
der�ni�za�cji� bu�dyn�ku� w któ�rym
za�miesz�ku�ją.

2.�Spół�dziel�nia�po ana�li�zie�tech�nicz�-
nej�bu�dyn�ku�przed�sta�wia�miesz�-

kań�com� moż�li�wo�ści� re�ali�za�cji
przed�się�wzię�cia.

3.�Miesz�kań�cy� prze�sy�ła�ją� zgo�dę
na wy�bra�ny�wa�riant�re�ali�za�cji�ter�-
mo�mo�der�ni�za�cji�i zgo�dę�na za�cią�-
gnię�cie�kre�dy�tu.

4.�Spół�dziel�nia� wy�sta�wia� zle�ce�nie
na wy�ko�na�nie�pro�jek�tu�bu�dow�la�-
ne�go,� au�dy�tów� ener�ge�tycz�nych
oraz�kosz�to�ry�su�przed�się�wzię�cia.

5.�Spół�dziel�nia�przed�sta�wia�miesz�-
kań�com�kosz�ty�re�ali�za�cji�przed�się�-
wzię�cia� i moż�li�wo�ści� je�go� sfi�-
nan�so�wa�nia.�W przy�pad�ku�bra�ku
ak�cep�ta�cji� przez� miesz�kań�ców,
Spół�dziel�nia�od�stę�pu�je�od re�ali�za�-
cji�dal�szych�kro�ków.�

6.�W przy�pad�ku�ak�cep�ta�cji�kosz�tów,
GSM�„Lu�iza”�wy�stę�pu�je�dowła�ści�-
we�go�Urzę�du�Miej�skie�go�o po�zwo�-
le�nie�na bu�do�wę�oraz�skła�da�wnio�-
ski� o sfi�nan�so�wa�nie� in�we�sty�cji
do ban�ku�iWFO�ŚiGW�(lub�in�nych
do�stęp�nych� w przy�szło�ści� form
sfi�nan�so�wa�nia�ro�bót).

7.�Spół�dziel�nia�or�ga�ni�zu�je�prze�targ
na wy�ko�naw�stwo� ro�bót� ter�mo�-
mo�der�ni�za�cyj�nych.

8.�Po wy�bo�rze� wy�ko�naw�cy� ro�bót,
Spół�dziel�nia�przy�stę�pu�je�do re�ali�-
za�cji�za�da�nia.

9.�Po za�koń�cze�niu� ter�mo�mo�der�ni�-
za�cji,�GSM�„Lu�iza”�roz�li�cza�in�we�-
sty�cję�z kre�dy�to�daw�ca�mi.
Środ�ki�zgro�ma�dzo�ne�na fun�du�szu

re�mon�to�wym�da�nej�nie�ru�cho�mo�ści�są
nie�wy�star�cza�ją�ce�na po�kry�cie�kosz�tów
zwią�za�nych� z ter�mo�mo�der�ni�za�cją.
Ze�wzglę�du�na znacz�ny�koszt�ter�mo�-
mo�der�ni�za�cji,�środ�ki�fi�nan�so�we�po�-
cho�dzić� bę�dą� z pie�nię�dzy� do�tych�-
czas� zgro�ma�dzo�nych� na fun�du�szu
re�mon�to�wym� i przy�szłych� wpłat
na wy�od�ręb�nio�ny�Fun�dusz�Re�mon�to�-
wy�(co�sta�no�wić�bę�dzie�za�bez�pie�cze�-
nie�czę�ścio�we�kre�dy�tu).�Lo�ka�ty�ban�-
ko�we�za�kła�da�ne�przez�Spół�dziel�nie�ze
środ�ków� pie�nięż�nych� po�zy�ska�nych
z dzia�łal�no�ści�do�dat�ko�wej�bę�dą�sta�no�-
wić�rów�nież�za�bez�pie�cze�nie�kre�dy�tu.�
War�to� pod�kre�ślić,� że� ter�mo�mo�-

der�ni�za�cja� nie� skut�ku�je� wzro�stem
staw�ki� czyn�szu.� Jed�nak�że� w ce�lu
szyb�szej�spła�ty�kre�dy�tu�ist�nie�je�moż�-
li�wość�zmniej�sze�nia�za�licz�ki�za cen�-
tral�ne�ogrze�wa�nie�(co�bę�dzie�wy�ni�-
ka�ło�z oszczęd�no�ści)�i zwięk�sze�nia
o ta�ką�sa�mą�kwo�tę�staw�ki�fun�du�szu
re�mon�to�we�go.�
W trak�cie�ter�mo�mo�der�ni�za�cji�mo�-

że�być�tak�że�wy�ko�ny�wa�ny�re�mont�in�-
sta�la�cji�c.�o.�po�le�ga�ją�cy�na wy�mia�nie
ca�łej� in�sta�la�cji� (po�zio�my� i pio�ny)
w za�kre�sie� zgod�nym� z wy�bra�nym
wa�rian�tem.� In�sta�la�cja� cen�tral�ne�go
ogrze�wa�nia� zo�sta�je� wy�re�gu�lo�wa�-
na i do�sto�so�wa�na do pra�cy�w bu�dyn�-
ku�o zmniej�szo�nej�mo�cy�za�mó�wio�-
nej� c.� o.� Szcze�gó�ły� tych� prac� są
okre�ślo�ne�w pro�jek�tach�wy�ko�naw�-
czych�re�ali�zo�wa�nej�ter�mo�mo�der�ni�za�-
cji.�Aby�uła�twić�miesz�kań�com�orien�-
ta�cję�w kosz�tach�ter�mo�mo�der�ni�za�cji
bu�dyn�ków,�zo�sta�ły�w na�szej�Spół�-
dziel�ni�opra�co�wa�ne�sy�mu�la�cje�sza�-
cun�ko�wych�kosz�tów�ter�mo�mo�der�ni�-
za�cji�nie�któ�rych�bu�dyn�ków,�w kil�ku
wa�rian�tach.�Są�one�do�stęp�ne�w Dzia�-
le�Re�mon�to�wym�GSM�„Lu�iza”.�Mo�-
gą�one�być�po�moc�ne�przy po�dej�mo�-
wa�niu�de�cy�zji�co�do spo�so�bu�i za�kre�-
su�ter�mo�mo�der�ni�za�cji�bu�dyn�ku.�Re�-
ali�za�cja�ter�mo�mo�der�ni�za�cji�na�stęp�-
nych� bu�dyn�ków� bę�dzie� za�le�ża�ła

Co dalej z termomodernizacją
budynków?

P ro wa dzo na od wie lu lat w na szej Spół dziel ni ter mo mo der ni za cja bu -
dyn ków miesz kal nych przy nio sła wie le ko rzy ści człon kom i na jem -

com za miesz ka łym w miesz ka niach ogrze wa nych tzw. cie płem z da la czyn -
nym, czy li sys te mem cen tral ne go ogrze wa nia. Kosz ty ogrze wa nia spa dły
bo wiem o ok. 15% – 25% a na wet wię cej. Na sza Spół dziel nia, dzię ki ko -
rzyst nym roz wią za niom fi nan so wo -kre dy to wym, uzy ski wa ła z Wo je wódz -
kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej spo re umo -
rze nia czę ści kosz tów po nie sio nych na ter mo mo der ni za cję oraz pre mię
ter mo mo der ni za cyj ną z Ban ku Go spo dar stwa Kra jo we go. 
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od ko�lej�no�ści�de�cy�zji�– zgo�dy�miesz�-
kań�ców� za�miesz�ka�łych� w bu�dyn�-
kach� GSM� „Lu�iza”� na re�ali�za�cje
ww.�przed�się�wzię�cia.
Nie�daw�no� na�sza� Spół�dziel�nia

udzie�li�ła�sze�re�gu�od�po�wie�dzi�na py�-
ta�nia�w spra�wie�ter�mo�mo�der�ni�za�cji
po�sta�wio�ne�przez�miesz�kań�ców�jed�-
ne�go�z bu�dyn�ków.�Po�nie�waż�mo�gą
one�być�przy�dat�ne�tak�że�dla�in�nych
miesz�kań�ców,�po�ni�żej�pu�bli�ku�je�my
je�z nie�wiel�ki�mi�skró�ta�mi�i ko�rek�ta�-
mi�sty�li�stycz�ny�mi.

O ile pro cent Spół dziel nia ma za -
miar zmniej szyć za licz ki na po czet
opłat za cen tral ne ogrze wa nie a tym
sa mym pod nieść wpła ty na wy od ręb -
nio ny fun dusz re mon to wy?
Spół�dziel�nia� zmniej�szy� za�licz�ki

na po�czet�opłat�za cen�tral�ne�ogrze�wa�-
nie�w opar�ciu�o rze�czy�wi�ste�oszczęd�-
no�ści�na kosz�tach�cen�tral�ne�go�ogrze�-
wa�nia� po do�cie�ple�niu� bu�dyn�ku.
Oszczęd�no�ści�zo�sta�ną�prze�ana�li�zo�wa�-
ne� po pierw�szym� se�zo�nie� grzew�-
czym�ocie�plo�ne�go�bu�dyn�ku.�Jed�no�-
cze�śnie�in�for�mu�je�my�miesz�kań�ców,�że
przy�spie�szy�to�znacz�nie�spła�tę�kre�dy�-
tu,�a co�za tym�idzie�kosz�ty�od�se�tek.

Ile wy no si sza cun ko wa wiel kość
kre dy tu ban ko we go po trzeb ne go
do wy ko na nia za pla no wa nych prac
i przez ja ki okres cza su (ile lat)
spła ca ny bę dzie kre dyt?

Zgod�nie� ze� zmia�ną� prze�pi�sów
zwią�za�nych�z usta�wą�o ter�mo�mo�der�-
ni�za�cji,� Spół�dziel�nia� mo�że� za�cią�-
gnąć� kre�dyt� w wy�so�ko�ści 100%
kosz�tów�kwa�li�fi�ko�wa�nych.�W związ�-
ku� z ogra�ni�cze�nia�mi� w wy�pła�cie
Pre�mii�Ter�mo�mo�der�ni�za�cyj�nej�(mo�-
wa�o tym�tak�że�w od�po�wie�dzi�na pyt.
nr 4)�wy�so�kość�za�cią�gnię�te�go�kre�dy�-
tu�w ban�ku�współ�pra�cu�ją�cym�z BGK
nie� bę�dzie� więk�sza� niż� po�trzeb�-
na kwo�ta�do wy�ko�rzy�sta�nia�ca�łej�pre�-
mii.�Po�zo�sta�łe�kosz�ty�kwa�li�fi�ko�wa�-
ne�zo�sta�ną�po�kry�te�z kre�dy�tu�za�cią�-
gnię�te�go�w WFO�ŚiGW�w Ka�to�wi�-
cach.�Wy�ko�na�ny�w 2007�r.�au�dyt�dla
po�trzeb�BGK�zo�sta�nie�zak�tu�ali�zo�wa�-
ny�z uwzględ�nie�niem�kosz�tów�wmo�-
men�cie�za�cią�gnię�cia�kre�dy�tu�i zmie�-
nio�nym�za�kre�sem�ro�bót�(bez�wy�ko�-
na�nia�in�sta�la�cji�cie�płej�wo�dy�użyt�ko�-
wej).� Zo�sta�nie� rów�nież� wy�ko�na�ny
do�dat�ko�wy�au�dyt�dla�po�trzeb�WFO�-
ŚiGW.�Po przy�go�to�wa�niu�tej�do�ku�-
men�ta�cji�zo�sta�ną�przed�sta�wio�ne�bar�-
dziej�szcze�gó�ło�we�da�ne.�

Czy po spła cie za cią gnię te go kre -
dy tu wpła ty na wy od ręb nio ny fun dusz
re mon to wy wró cą do wy so ko ści sta -
wek pła co nych przez lo ka to rów obec -
nie?(co skut ko wa ło by moż li wo ścią
ob ni że nia pła co ne go czyn szu).
Po spła�cie�wszyst�kich�zo�bo�wią�zań,

wy�so�kość� za�li�czek� na fun�dusz� re�-
mon�to�wy�zo�sta�nie�zmie�nio�na do wy�-
so�ko�ści� za�li�czek� obo�wią�zu�ją�cych
wów�czas�w Spół�dziel�ni.�Uzy�ska�ne

Co dalej z termomodernizacją
budynków?

Zabrze, ul. Korczoka 85. Pierwszy budynek mieszkalny w którym jest realizowana
termomodernizacja na nowych zasadach finansowania.

Kon�ty�nu�uje�my�na�szą�ru�bry�kę
pt.� „Rad�ca� praw�ny� od�po�wia�-
da”.�Przy�po�mi�na�my,�że za�miesz�-
cza�my�w niej�od�po�wie�dzi�na za�-
da�wa�ne�przez�człon�ków i na�jem�-
ców Spół�dziel�ni�py�ta�nia�w kwe�-
stiach�praw�nych.�Py�ta�nia�moż�-
na za�da�wać�tak�że te�le�fo�nicz�nie
dzwo�niąc� na nu�mer� te�le�fo�-
nu 032 278-67-13� wewn. 47,
Dział� Człon�kow�ski� –� w każ�dy
pią�tek�w godz. 10.00-12.00.�Od�-
po�wie�dzi�udzie�la�rad�ca�praw�ny
Spół�dziel�ni�mgr�Bo�gu�sław�Ru�-
mas.�

Na ja kie ce le są prze zna cza ne
środ ki uzy ska ne z prze tar gów
na miesz ka nia?

Spół�dziel�nia� ,,Luiza”� w Za�-
brzu� prze�pro�wa�dza� prze�tar�gi
na przy�dział�lo�ka�tor�skie�go�pra�-
wa�do lo�ka�lu.�W skład�wy�li�cy�-
to�wa�nej�przez�wy�gry�wa�ją�ce�go
prze�targ�kwo�ty�wcho�dzi�wkład
miesz�ka�nio�wy�oraz�wy�li�cy�to�wa�-
na� jednorazowa� wpłata� na
fundusz� remontowy.� Wkład
miesz�ka�nio�wy�zo�sta�je�za�księ�go�-
wa�ny� na fun�dusz� wkła�dów
miesz�ka�nio�wych.�Wy�li�cy�to�wa�-
na�przez�wy�gry�wa�ją�ce�go�prze�-
targ� jednorazowa� wpłata� na
fundusz� remontowy� zo�sta�je
prze�zna�czo�na� na fun�dusz� re�-
mon�to�wy�da�nej�nie�ru�cho�mo�ści.
Pod�sta�wa� praw�na:� Re�gu�la�min
prze�tar�gu� na lo�ka�tor�skie� pra�-
wo�do lo�ka�lu�w bu�dyn�ku�GSM
„LU�IZA”�w Za�brzu.

Dokończenie na str. 11
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TABELA�2

Wykaz nieruchomości w Zabrzu i Rudzie Śl. o uregulowanym stanie geodezyjno-prawnym 
oraz ich stan zaawansowania związany z przekształcaniem lokali mieszkalnych 

Lp. Adres Uwagi
1. Barlickiego�6 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
2. Barlickiego�12 Od�dnia�19.11.09�-�09.12.09�r.�był�wystawiony�Projekt�Uchwały�

3.
Gen.�de�Gaulle’a�2÷10

Ustalanie�terminu�podpisania�Aktu�Notarialnego
Wolności�231÷235

4. Gen.�de�Gaulle’a�12÷16 Przekształcanie�lokali�mieszkalnych�w�odrębną�własność�w�toku
5. Goethego�12a Ustalanie�terminu�podpisania�Aktu�Notarialnego

6. Goethego�14÷b,�16÷a
Do�wykonania�ponowny�pomiar�lokalu�mieszkalnego�z�którym�nie�zgodził
się�jeden�z�lokatorów

7. Jałowcowa�18 23.11.09�r.�odbyła�się�inwentaryzacja�lokali�mieszkalnych
8. Jałowcowa�20 Do�dnia�08.12.09�r.�można�było�wnosić�wnioski�do�Projektu�Uchwały
9. Jałowcowa�22 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
10. Korczoka�54÷a Przekształcanie�lokali�mieszkalnych�w�odrębną�własność�w�toku
11. Korczoka�63 Oczekujemy�na�zaświadczenie�o�odrębności�lokali�z�Urzędu�Miasta
12. Korczoka�65 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
13. Korczoka�67 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
14. Korczoka�69 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
15. Korczoka�71 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
16. Korczoka�73 Ustalanie�terminu�podpisania�Aktu�Notarialnego
17. Korczoka�75 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
18. Leszczynowa�13 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
19. Leszczynowa�21 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
20. Lompy�15 Brak�inwentaryzacji
21. Lompy�17 Brak�inwentaryzacji
22. Lompy�23 Brak�inwentaryzacji
23. Lompy�25 Brak�inwentaryzacji
24. Lompy�27 Brak�inwentaryzacji
25. Lompy�32 Brak�inwentaryzacji
26. Mikulczycka�4÷a Do�dnia�08.12.09�r.�można�było�wnosić�wnioski�do�Projektu�Uchwały
27. Olchowa�23 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
28. Orzechowa�17 Oczekujemy�na�zaświadczenie�o�odrębności�lokali�z�Urzędu�Miasta
29. Orzechowa�19 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
30. P.�Brola�1 Brak�inwentaryzacji
31. P.�Brola�2 Brak�inwentaryzacji
32. P.�Brola�3 Brak�inwentaryzacji
33. P.�Brola�4 Do�dnia�09.12.09�r.�można�było�wnosić�wnioski�do�Projektu�Uchwały
34. P.�Brola�10 Brak�inwentaryzacji
35. P.�Skargi�3a Brak�inwentaryzacji
36. P.�Skargi�4 Brak�inwentaryzacji
37. P.�Skargi�8ź Do�dnia�09.12.09�r.�można�było�wnosić�wnioski�do�Projektu�Uchwały
38. P.�Skargi�10 Do�dnia�09.12.09�r.�można�było�wnosić�wnioski�do�Projektu�Uchwały
39. P.�Skargi�12 Do�dnia�09.12.09�r.�można�było�wnosić�wnioski�do�Projektu�Uchwały
40. Porzeczkowa�1÷5 Ustalanie�terminu�podpisania�Aktu�Notarialnego
41. Rajska�4 Ustalanie�terminu�podpisania�Aktu�Notarialnego
42. Rajska�6 Od�dnia�09.11.09�-�30.11.09�r.�był�wystawiony�Projekt�Uchwały
43. Rajska�8 Od�dnia�09.11.09�-�30.11.09�r.�był�wystawiony�Projekt�Uchwały
44. Rataja�35 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu



BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” ● NR 6 (45) 2009 9

Lp. Adres Uwagi
45. Rataja�37 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
46. Roosvelta�35 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
47. Sierakowskiego�1 Brak��inwentaryzacji
48. Sikorskiego�137 Brak��inwentaryzacji
49. Wesoła1 Brak��inwentaryzacji
50. Węgielna�1 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
51. Węgielna�3 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
52. Węgielna�5 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
53. Węgielna�7 Brak��inwentaryzacji
54. Węgielna�9 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
55. Węgielna�11 Od�dnia�09.11.09�-�30.11.09�r.�był�wystawiony�Projekt�Uchwały
56. Węgielna�13 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
57. Węgielna�14 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
58. Węgielna�15 Od�dnia�09.11.09�-�30.11.09�r.�był�wystawiony�Projekt�Uchwały
59. Węgielna�16 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
60. Węgielna�18 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
61. Zjednoczenia�6 Brak��inwentaryzacji
62. Żnieńska�5÷11 Brak�wniosków�lokatorów,�którzy�mają�własnościowe�prawo�do�lokalu
63. Bielszowicka�100 Brak�wniosków
64. Chroboka�8÷10 W�trakcie�załatwiania�dokumentacja�w�UM�w�Rudzie�Śl.
65. Fińska�1 Brak�inwentaryzacji
66. Fińska�2 Brak�inwentaryzacji
67. Fińska�3 Brak�inwentaryzacji
68. Fińska�4 Brak�inwentaryzacji
69. Fińska�9 Brak�inwentaryzacji
70. Fińska�12 Brak�inwentaryzacji
71. Fińska�18 Brak�inwentaryzacji
72. Gen.�Bema�1 Brak�inwentaryzacji
73. Gen.�Bema�2 Brak�inwentaryzacji
74. Gen.�Bema�5 Brak�inwentaryzacji
75. Gen.�Bema�6 Brak�inwentaryzacji
76. Gen.�Bema�9 Brak�inwentaryzacji
77. Gen.�Bema�10 Brak�inwentaryzacji
78. Gen.�Bema�12 Brak�inwentaryzacji
79. Gen.�Bema�14 Brak�inwentaryzacji
80. Gen.�Bema�15 Brak�inwentaryzacji
81. Gen.�Bema�28 Brak�inwentaryzacji
82. Jasińskiego�1 Brak�inwentaryzacji
83. Jasińskiego�9 Brak�inwentaryzacji
84. Jasińskiego�11 Brak�inwentaryzacji
85. Jedności�5 Brak�inwentaryzacji
86. Mierosławskiego�8 Brak�inwentaryzacji
87. Mierosławskiego�10 Brak�inwentaryzacji
88. Mierosławskiego�12 Brak�inwentaryzacji
89. Na�Piaski�58 Brak�inwentaryzacji
90. Pionierów�3 Brak�inwentaryzacji
91. Pionierów�4 Brak�inwentaryzacji
92. Pionierów�5 Brak�inwentaryzacji
93. Pionierów�7 Brak�inwentaryzacji
94. Pionierów�10 Brak�inwentaryzacji
95. Pionierów�15 Brak�inwentaryzacji
96. Pionierów�18 Brak�inwentaryzacji
97. Pionierów�25 Brak�inwentaryzacji
98. Pionierów�27 Brak�inwentaryzacji
99. Pionierów�29 Brak�inwentaryzacji
100. Zamenhofa�2÷c W�trakcie�załatwiania�dokumentacja�w�UM�w�Rudzie�Śl.
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Gór�ni�cza�Spół�dziel�nia�Miesz�ka�-
nio�wa�„Lu�iza”�po�sia�da�w swo�ich�za�-
so�bach�po�nad 335�bu�dyn�ków�miesz�-
kal�nych,�któ�re�wy�ma�ga�ją�sze�re�gu�ro�-
bót�in�we�sty�cyj�nych,�mo�der�ni�za�cyj�-
nych�i re�mon�to�wych.�Po�dyk�to�wa�ne
to�jest�nie�tyl�ko�ko�niecz�no�ścią�ob�-
ni�że�nia�kosz�tów�po�no�szo�nych�przez
człon�ków� i na�jem�ców,� ale� tak�że
dą�że�niem� do po�pra�wy� ogól�nych
wa�run�ków� za�miesz�ka�nia.� Ro�bo�ty
bu�dow�la�ne,�mon�ta�żo�we,�in�sta�la�cyj�-
ne,�de�kar�skie,�zduń�skie�– to�za�le�d�-
wie� kil�ka� z sze�ro�kie�go�wa�chla�rza

prac�wy�ko�na�nych�przez�Spół�dziel�-
nię� w cią�gu� te�go� ro�ku� na rzecz
swo�ich�miesz�kań�ców.�A oto�kil�ka
przy�kła�dów.
Nie�daw�no�w bu�dyn�ku�przy 3�Ma�-

ja 35, 35a, 37� i 37a� zakończono
przebudowę� sieci� kanalizacyjnej
oraz�dokonano�odwodnienia�tylnej
części� posesji.� Dzięki� temu
radykalnie� poprawił� się� stan
nawierzchni� terenu�wokół� posesji.
Dodatkowo� wykonano� pas
chodnikowy,�który�znacznie�ułatwił
lokatorom�dojście�do bok�su�śmiet�ni�-
ko�we�go.�Po�nad�to�w bu�dyn�ku�do�ko�-

na�no�sze�re�gu�in�nych�drob�niej�szych
na�praw.
Ro�bo�ty� bu�dow�la�ne� w za�kre�sie

np.�awa�ryj�ne�go�re�mon�tu�scho�dów
wy�ko�na�no� m.in.� w bu�dyn�kach
przy ul.� Ol�cho�wej 7,� Lesz�czy�no�-
wej 2�i 15,�Po�rdzi�ka 13-17,�Kor�czo�-
ka 54�i 54a�oraz�przy ul.�Ks.�Nie�-
dzie�li 53� i 55� i Biel�szo�wic�kiej 96
i 98.�Pra�ce�z za�kre�su�prze�bu�do�wy
scho�dów� te�re�no�wych,� od�wod�nie�-

nia�i prze�bu�do�wy�mur�ków�ze�wzglę�-
du�na za�gro�że�nie�zdro�wia�pro�wa�dzo�-
ne�by�ły�w try�bie�awa�ryj�nym�przy ul.
Po�rzecz�ko�wej 1- 3� – 5� i przy ul.
Biel�szo�wic�kiej 96.� Izo�la�cję� ścian
fun�da�men�to�wych�oraz�dre�naż�i od�-
wod�nie�nie� bu�dyn�ków� wy�ko�na�no
przy ul,�Lesz�czy�no�wej 6�i ul.�Chro�-
bo�ka 8�-�10�– 20�– 22.�Po�nad�to�wy�-
ko�na�no� re�mon�ty� nie�któ�rych� pla�-
ców�za�baw�oraz�w za�leż�no�ści�od po�-
trzeb�in�ne�drob�ne�ro�bo�ty�bu�dow�la�-
ne�i sto�lar�skie�zwią�za�ne�z utrzy�ma�-
niem�bu�dyn�ków.
W ra�mach� ro�bót� mon�ta�żo�wych

wy�ko�na�no�sto�lar�kę�okien�ną�w bu�-
dyn�kach�przy ul.�Bro�la 5,�Wol�no�-
ści 380�i 381�i He�we�liu�sza 26.�Wy�-
mie�nio�no� drzwi�wej�ścio�we�w bu�-
dyn�ku�przy ul.�He�we�liu�sza 22�– 34.
Po�nad�to� w więk�szo�ści� bu�dyn�ków
do�ko�na�no�wy�mia�ny�skrzy�nek�pocz�-
to�wych�oraz�za�mon�to�wa�no�dra�bi�ny
we�dług�za�le�ceń�ko�mi�nia�rza.�W wy�-
ni�ku�re�ali�za�cji�wnio�sku�zgło�szo�ne�-
go� na Wal�nym� Zgro�ma�dze�niu
Człon�ków�do�ko�na�no�tak�że�do�dat�ko�-
we�go� mon�ta�żu� drzwi� i sto�lar�ki
okien�nej.
W za�kre�sie�ro�bót�de�kar�skich�usu�-

nię�to�uster�ki�zwią�za�ne�z prze�cie�ka�-
ją�cy�mi� da�cha�mi� i uszko�dze�nia�mi
spo�wo�do�wa�ny�mi�przez�sil�ne�wia�try
m.in.�w bu�dyn�kach�przy ul.�Bar�lic�-
kie�go 3, 5�i 9,�P.�Skar�gi 8,�Zjed�no�cze�-
nia 2, 9�i 12,�Wę�giel�nej 13, 15�i 17,
Bro�la 5�i Przy Pro�chow�ni 1.�Wy�re�-
mon�to�wa�no�da�chy�pa�po�we�przy ul.
Kor�czo�ka 72� i 74� oraz� w try�bie
awa�ryj�nym� przy ul.� Biel�szo�wic�-
kiej 93.
Ro�bo�ty� in�sta�la�cyj�ne�obej�mo�wa�ły

m.in.�wy�ko�na�nie�przy�łą�czy�ka�na�li�za�-
cyj�nych� przy ul.� Ks.� Nie�dzie�li 39
(„fiń�skie�dom�ki”).�Ro�bo�ty�przy�śpie�-
szo�no�ze�wzglę�du�na ro�bo�ty�dro�go�-
we�pro�wa�dzo�ne�przez�mia�sto.�Wy�-
mie�nio�no� in�sta�la�cję�ga�zo�wą�w bu�-
dyn�kach� przy ul.� Po�rdzi�ka 1-5, 7-
9, 13-19,�in�sta�la�cję�z.w.,�c.w.u.�oraz
cyr�ku�la�cji�w bu�dyn�ku�przy ul.�Pier�-
ni�kar�czy�ka 6.� Po�nad�to� do�ko�na�no
sze�re�gu�prac�zwią�za�nych�z bie�żą�cym
utrzy�ma�niem�bu�dyn�ków.
W ra�mach� ro�bót� elek�trycz�nych

w try�bie�awa�ryj�nym�do�ko�na�no�wy�-
mia�ny� we�wnętrz�nej� li�nii� za�si�la�nia
w bu�dyn�ku�przy ul.�Rost�ka 2,�prze�-
rób�ki� ca�łej� in�sta�la�cji� elek�trycz�nej
z mon�ta�żem� ogra�nicz�ni�ków� prą�du
włącz�nie�w bu�dyn�ku�przy ul.�Wol�no�-
ści 367,�wy�mia�ny�głów�ne�go�za�bez�-
pie�cze�nia�i za�bez�pie�czeń�prze�licz�ni�-
ko�wych�w bu�dyn�ku�przy ul.�Wol�no�-

W GSM ,,LUIZA” 

Remontowy bilans
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W GSM ,,LUIZA” 

oszczęd�no�ści� bę�dą� zwią�za�ne
z oszczęd�no�ścia�mi�za cie�pło.

Ile wy no szą pre mie i do pła ty do kre -
dy tu (sza cun ko wo na pod sta wie już
ocie plo nych bu dyn ków) oraz czy tra -
fią one w ca ło ści na spła tę za cią gnię -
te go kre dy tu na da ny bu dy nek?
Pre�mia�ter�mo�mo�der�ni�za�cyj�na zBGK

wy�no�si 20%� wy�ko�rzy�sta�nej� kwo�ty
kre�dy�tu,�nie�wię�cej�jed�nak�niż:
– 16%� po�nie�sio�nych� rze�czy�wi�-
stych� kosz�tów� przed�się�wzię�cia
(kosz�tów�kwa�li�fi�ko�wa�nych)

– Dwu�krot�no�ści�prze�wi�dy�wa�nych
rocz�nych�oszczęd�no�ści�kosz�tów
ener�gii,�usta�lo�nych�na pod�sta�wie
au�dy�tu.

Umo�rze�nie�po�życz�ki�zWFO�ŚiGW
mo�że�być�udzie�lo�ne�na dzień�dzi�siej�-
szy�do wy�so�ko�ści 50%�wy�ko�rzy�sta�-
nej�po�życz�ki,�przy speł�nie�niu�wszyst�-
kich� wy�ma�gań.� Co�rocz�nie� WFO�-
ŚiGW�usta�la�wy�so�kość�umo�rze�nia.
Pre�mia�i umo�rze�nia�au�to�ma�tycz�nie

zmniej�sza�ją� wy�so�kość� kre�dy�tów
na da�nym�bu�dyn�ku.�Jest�to�zgod�ne
z umo�wa�mi�za�war�ty�mi�z Ban�kiem
i WFO�ŚiGW.

Czy miesz ka nia bę dą sta no wi ły
za staw ban ko wy po trzeb ny do za cią -
gnię cia kre dy tu?
Środ�ki� zgro�ma�dzo�ne� na fun�du�-

szu�re�mon�to�wym�da�nej�nie�ru�cho�mo�-
ści� zwy�kle� są� nie�wy�star�cza�ją�ce
na po�kry�cie� za�da�nia� zwią�za�ne�go
z ter�mo�mo�der�ni�za�cją.�Aby�po�sił�ko�-
wać� się�kre�dy�ta�mi,� ko�niecz�ne� jest
usta�no�wie�nie� za�bez�pie�cze�nia� kre�-
dy�tu.�W ce�lu�unik�nię�cia�usta�no�wie�-
nia�hi�po�te�ki�na nie�ru�cho�mo�ści�(lo�ka�-
lach),�Spół�dziel�nia�wy�stą�pi�ła�o moż�-
li�wość�za�cią�gnię�cia�kre�dy�tu�na po�-
czet�przy�szłych�wpłat�na fun�dusz�re�-
mon�to�wy.�

Czy w związ ku z ter mo mo der ni za -
cją bu dyn ku oraz ewen tu al ny mi pra -
ca mi zwią za ny mi z mo der ni za cją
sie ci wod no -ka na li za cyj nej i ga zo wej
nie wzro śnie staw ka czyn szu?
Staw�ka�czyn�szu�nie�wzro�śnie�z po�-

wo�du�mo�der�ni�za�cji�in�sta�la�cji�wod�no�-
-ka�na�li�za�cyj�nej� i ga�zu.� Wszyst�kie
pra�ce�fi�nan�so�wa�ne�bę�dą�z fun�du�szu
re�mon�to�we�go.�

Czy w ja ki kol wiek in ny spo sób
po za wpła ta mi na fun dusz re mon to -
wy, lo ka to rzy lub wła ści cie le miesz -
kań mo gą zo stać ob cią że ni spła tą te -
go kre dy tu?
Spół�dziel�nia�nie�prze�wi�du�je�do�dat�-

ko�wych�ob�cią�żeń�lo�ka�to�rów.�Spła�-
ta�kre�dy�tu�na�stę�po�wać�bę�dzie�po�-
przez�fun�dusz�re�mon�to�wy.�W przy�-
pad�ku�odłą�cze�nia�się�da�nej�nie�ru�cho�-
mo�ści� od Spół�dziel�ni� po�wsta�nie
obo�wią�zek� po�kry�cia� po�zo�sta�łych
nie�spła�co�nych�zo�bo�wią�zań�wo�bec
Spół�dziel�ni.

Czy kwo ta znaj du ją ca się obec nie
na wy od ręb nio nym fun du szu re mon -
to wym da ne go bu dyn ku zo sta nie
wli czo na w kosz ty ter mo mo der ni za -
cji a tym sa mym czy ob ni ży się wy -
so kość ko niecz ne go kre dy tu?
Kwo�ta�zgro�ma�dzo�na na fun�du�szu

re�mon�to�wym�da�ne�go� bu�dyn�ku� jak
i przy�szłe� wpła�ty� na fun�dusz� re�-
mon�to�wy� prze�zna�czo�ne� zo�sta�ną
na ter�mo�mo�der�ni�za�cję,�któ�ra�wy�ko�-
ny�wa�na bę�dzie�za�rów�no�z po�zy�ska�-
nych� kre�dy�tów� jak� i z wła�snych
środ�ków�pie�nięż�nych.�

Czy wy li cze nie sza cun ko wych kosz -
tów wszyst kich prac na pod sta wie już
wy ko na nych mo der ni za cji in nych
bu dyn ków mo gą zna czą co róż nić
się od kosz to ry su przed sta wio ne go
przez rze czo znaw cę.
Po wy�ra�że�niu�zgo�dy�na ter�mo�mo�-

der�ni�za�cję�bu�dyn�ku�przez�miesz�kań�-
ców,� zo�sta�je� zle�co�ne� wy�ko�na�nie
szcze�gó�ło�wej� do�ku�men�ta�cji� oraz
zak�tu�ali�zo�wa�nie�po�sia�da�nej�do�ku�-
men�ta�cji� tech�nicz�nej.� W opar�ciu
o to�zo�sta�ją�przed�sta�wio�ne�mak�sy�-
mal�ne�kosz�ty�in�we�sty�cji.�Po prze�-
pro�wa�dzo�nych�prze�tar�gach�kosz�ty�te
naj�praw�do�po�dob�niej� bę�dą� niż�sze.
W 2010�r.�są�prze�wi�dzia�ne�do ter�-

mo�mo�der�ni�za�cji� (je�śli�miesz�kań�cy
speł�nią�wa�run�ki�wy�mie�nio�ne�w nn.
pu�bli�ka�cji)� bu�dyn�ki� przy ul.� Biel�-
szo�wic�kiej 91, 93, 95,� ul.� Ko�ko�-
ta 162,�ul.�Mio�do�wa 15,�ul.�Ka�wi�-
ka 24, 26, 28� i ul.� Kor�czo�ka 83.
W przy�pad�ku� re�zy�gna�cji� z wa�run�-
ków�po�da�nych�przez�Spół�dziel�nię,
zo�sta�ną� zre�ali�zo�wa�ne� do�cie�ple�nia
in�nych� bu�dyn�ków�wg� pro�po�zy�cji
miesz�kań�ców.

ści 377.�Na wnio�sek�lo�ka�to�rów�za�-
mon�to�wa�no�oświe�tle�nie�ze�wnętrz�ne
w bu�dyn�ku�przy ul.�Rów�no�le�głej 7
i 7a�i Ko�ko�ta 145.�Po�nad�to�prze�pro�-
wa�dzo�no�sze�reg�na�praw�zwią�za�nych
z bie�żą�cym� utrzy�ma�niem� bu�dyn�-
ków.
Po�nad�to� w ra�mach� ro�bót� dro�go�-

wych�prze�pro�wa�dzo�no�re�mon�ty�na�-
wierzch�ni�dróg�m.in.�przy ul.�Ol�cho�-
wej,�Po�rdzi�ka,�Ka�li�no�wej.�Zgod�nie
z wnio�skiem�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia
Człon�ków�wy�re�mon�to�wa�no�chod�nik
i miej�sce�par�kin�go�we�przy ul.�Ka�li�-
no�wej 11.
W ra�mach�prac�ma�lar�skich�po�ma�-

lo�wa�no�w su�mie 16�kla�tek�scho�do�-
wych,�m.in.�klat�ki�scho�do�we�w bu�-
dyn�kach�przy ul.�Bro�la 3�i 5,�P.�Skar�-
gi 10�i 12,�Mię�dzy�blo�ko�wej 3,�Pa�de�-
rew�skie�go 17� i 17a,�Ka�li�no�wej 11
i 11e�oraz�przy ul.�Pier�ni�kar�czy�ka 6.
Ro�bo�ty�obej�mo�wa�ły�tak�że�pra�ce�ma�-
lar�skie�zwią�za�ne�z przy�go�to�wa�niem
miesz�kań�do prze�tar�gu.�
Ro�bo�ty�zduń�skie�obej�mo�wa�ły�re�-

mon�ty�i prze�bu�do�wę�pie�ców�ka�flo�-
wych�w za�leż�no�ści�od zgło�szeń�i po�-
trzeb.
W za�kre�sie� prac� pro�jek�to�wych

opra�co�wa�no� pro�jekt� kon�cep�cyj�ny
wy�ko�na�nia�c.�o.�w bu�dyn�ku�przy ul.
Ks.�Nie�dzie�li 37.

Co dalej z termomodernizacją
budynków?

Dokończenie ze str. 7
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INFORMATOR GSM „LUIZA”

➣ Adres Spółdzielni:
41-800 Zabrze, Wolności 412,
telefony: 032-278-67-13;
032-278-23-65;  508 091-553

➣ Administracja Spółdzielni
Mieszkaniowej czynna jest:
7.00-15.00, pn. 7.00-17.00

➣ Kasa: 7.30-15.15, w pn. 7.30-16.45
➣ Dział Księgowości: wew. 42
➣ Dział Czynszów: wew. 31 i 32
➣ Dział Wodny: wew. 38, 
➣ Dział Windykacji: wew. 46
➣ Dział Remontowo-Budowlany:

wew. 34 i 75
Technicy Rejonu R-I:
tel. bezp.: 032 271 18 94,
tel. kom. 666 078 621
Technicy Rejonu R-II:
tel. bezp.: 032 240 11 97,
tel. kom. 666 078 622

➣ Dział Członkowski: wew. 47 i 48
➣ Radca Prawny: wew. 47

(środa, piątek 13.00-14.00) 
➣ Telefon awaryjny: 508 091-556
➣ W dni wolne od pracy dodatkowy

telefon awaryjny: 508 091-563

ISTOTNE TELEFONY:

➣ Biuro numerów: 118 913;
➣ Międzymiastowa: 9050

● ZABRZE
➣ Pogotowie Ratunkowe: 999;

032-271-19-13
➣ Policja: 997; 032-277-92-55
➣ Straż Pożarna: 998; 032-271-20-20
➣ Straż Miejska: 986; 032-271-80-52
➣ Pogotowie Energetyczne: 991;

032-303-09-91
➣ Pogotowie Gazowe: 992;

032-244-22-96
➣ Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne:

032-271-31-15
➣ Pogotowie Ciepłownicze:

032-788-03-61
➣ Pogotowie Dźwigowe:

tel. 032-271-62-62
➣ Pomoc Drogowa: 032-271-39-15

● RUDA ŚLĄSKA
➣ Pogotowie Ratunkowe: 999;

032-248-60-57
➣ Policja: 997; 032-244-92-55
➣ Straż Pożarna: 998; 032-244-70-60
➣ Straż Miejska: 986; 032-248-62-81

wew. 001
➣ Pogotowie Energetyczne:

991; 032-303-09-91
➣ Pogotowie Gazowe: 992;

032-244-22-96
➣ Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne:

032-244-34-51
➣ Pogotowie Ciepłownicze:

032-248-27-51
➣ Carbo-Energia: 032-248-12-35
➣ Pogotowie Dźwigowe:

tel. 032 271-62-62
➣ Pomoc Drogowa: 032-242-26-74

Zna cze nie wy ra zów:

Po zio mo: 1.�żółw�lub�wąż. 3.�po�-
tra�wa�wi�gi�lij�na�na Li�twie. 6.�pre�-
zent. 8.�pa�trzy�jak�sro�ka�w gnat. 11.
śpie�wa�nie� ko�lęd. 13.� naj�lżej�szy
me�tal. 14.� pod�mo�kła� gle�ba� pia�-
sko�wa. 16.�mę�czy� po li�ba�cji. 18.
zbiór�map. 21.�kru�cha�czar�na�ma�-
sa. 23.�wi�do�wi�sko�bo�żo�na�ro�dze�nio�-
we. 25.�wie�cze�rza�z opłat�kiem. 28.
otu�la�lub�du�si. 29.�for�te�pia�no�wy�po�-
pis. 30.�kry�ty�przed�sio�nek�w ba�zy�-
li�kach� za ar�tium. 31.� daw�ny,� by�-
ły. 32.�ba�da�nie�pro�ble�mu. 36.�lek
prze�ciw�bó�lo�wy. 40.� bi�je� na�wet
asa. 41.� sa�mo�cho�dzik. 43.� rze�ka
w Szwaj�ca�rii,�do�pływ�Re�nu. 44.�gu�-
ber�na�tor�stwo�i mia�sto�w po�łu�dnio�-
wo�-za�chod�nim�Je�me�nie. 46.�igla�sty
na pię�cio�li�nii. 48.� ukła�da� krzy�-
żów�ki. 49.�au�tor�try�lo�gii�„Przed po�-
to�pem”. 50.�bli�gia. 51.�przed rzut�-
ni�kiem.

Pio no wo: 1.� an�ty�lo�pa� w pa�ski. 2.
krót�kie�zi�mą. 3.�chrząszcz�wod�ny. 4.
skan�dy�naw�ski� du�szek. 5.� An�dre,
ame�ry�kań�ski�te�ni�si�sta. 6.�daw�niej:�po�-
tocz�nie�o do�la�rach. 7....�Ba�ba�od Se�-
za�mu. 9.�do�pi�sek�na re�cep�cie. 10.�bo�-
ha�ter�ka�ksią�żek�Lind�gren. 12.�pły�wa�-
ją�na ro�so�le. 15.�nar�ty�dziad�ka. 17.
zwią�zek�po�wsta�ły�na sku�tek�aso�cja�-
cji. 19.� zdję�cie� pa�miąt�ko�we� gru�py
osób. 20.� sym�bo�licz�ny� awans. 22.
dział� ma�te�ma�ty�ki. 23.� mon�gol�ski
na�miot. 24.� bia�łe� na czar�nej� sier�-
ści. 26.�Pier�re�Ga�rand,�pio�sen�karz�ka�-
na�dyj�ski. 27.� in�dyj�ska�her�ba�ta. 33.
ma�ga�zyn� dla� pań. 34.� na�sza� Spół�-
dziel�nia� Miesz�ka�nio�wa. 35.� na�sze
mia�sto. 37.� sma�kosz�żab. 38.�ki�wi
w tub�ce. 39.� wie�je� nad je�zio�rem
Gar�da. 42.�an�giel�ska�dy�na�stia. 45.�ni�-
ski�głos. 47.�zwiad�pszcze�li.
Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro wa -
nych od 1 do 18 da dzą roz wią za nie
krzy żów ki.


