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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI OSIEDLA „PIASTOWSKIEGO” 
LUBELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W 2020 R.

Działalność Administracji Osiedla „Piastowskie” 
w roku 2020 nie uległa zmianie w zakresie wyznaczo-
nych zadań i obowiązków. Nie zmieniła się także 
wielkość i struktura zasobów oraz struktura organiza-
cyjna Administracji związana z obsługą zasobów 
osiedla. Na tym samym poziomie utrzymujemy 
od  wielu lat średnie zatrudnienie pracowników. 
Dla  przypomnienia nasze zasoby to 30 budynków 
mieszkalnych z 1314 lokalami mieszkalnymi o łącznej 
powierzchni użytkowej 64.315.67m², 4 budynki usłu-
gowe z 20 lokalami użytkowymi oraz 259 garaży. 
Łączna powierzchnia gruntów osiedla to 107.139,00 m² 
z czego połowa to tereny zielone. Na osiedlu zamiesz-
kiwało wg stanu na 31.12.2020 roku 2 058 mieszkań-
ców. Struktura zatrudnienia, to 3 konserwatorów, 
8  gospodarzy rejonów i 3 pracowników biurowych 
(do końca października pracowało 4 pracowników 
biurowych).

Do naszych zadań należy zapewnienie mieszkań-
com, optymalnych warunków mieszkaniowych oraz 
utrzymanie zasobów osiedlowych w należytym stanie 
technicznym, zgodnie z Ustawą z 7 lipca 1994 roku 
Prawo Budowlane. W ramach tych obowiązków spra-
wujemy bieżącą kontrolę usług świadczonych na rzecz 
osiedla, przez przedsiębiorstwa komunalne, spraw-
dzamy ich jakość oraz rzetelność rozliczeń, dbamy 
o  tereny zielone, świadczymy drobne usługi dla 
mieszkańców oraz zajmujemy się zimowym utrzyma-
niem ciągów pieszych i wejść do budynków, schodów 
terenowych oraz dróg należących do spółdzielni.

Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach 
Mieszkaniowych z późniejszymi zmianami stanowi, 
że wszelkie koszty przypisywane są do poszczególnych 
nieruchomości, na które zostało w 2006 roku podzielo-
ne nasze osiedle. Pozwala to określić koszty utrzymania 
następujących 9 nieruchomości mieszkaniowych:
Nr 1 – B. Śmiałego 6, 8, 12 oraz Gliniana 43, 
Nr 2 – B. Chrobrego 24 i K. Wielkiego 13,
Nr 3 – B. Chrobrego 15, 17, L. Czarnego 5 i 7,
Nr 4 – B. Chrobrego 20 i K. Wielkiego 9,
Nr 5 – B. Chrobrego 1, 3, 5, 7 i 9,
Nr 6 – B. Chrobrego 8, 10, 12, 16, K. Wielkiego 1, 3,  

 B. Śmiałego 3, 5 i 7,
Nr 7 – B. Chrobrego 2 i B. Chrobrego 4,
Nr 8 – Mieszka I- go 1,
Nr 9 – K. Wielkiego 5.
oraz 5 nieruchomości garażowych:
Nr 10 – B. Śmiałego 2,
Nr 11 – K. Wielkiego 7,
Nr 12 – K. Wielkiego 11,
Nr 13 – L. Czarnego 9,
Nr 14 – L. Czarnego 13.

Ceny centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej 
wody, wywozu nieczystości oraz podatek od nierucho-
mości ustala Prezydent Lublina, oraz władze samorzą-
dowe. Rola Spółdzielni sprowadza się do roli bezpłat-
nego „kasjera”. Zwłaszcza sprawa wywozu nieczystości 
budzi wiele kontrowersji. Po tzw. „reformie śmieciowej” 
w 2010 r. oraz kolejnej w 2018 roku obowiązek ten 
spoczywa na gminie Lublin. Ceny wzrosły po raz ko-
lejny a jakość świadczonych usług pozostawia wiele 
do życzenia. Niestety Spółdzielnia nie ma żadnego 
wpływu na wybór firmy obsługującej nasze osiedle, 
nie mamy wpływu także na warunki tej umowy. 
Na Spółdzielni natomiast spoczywa obowiązek zapew-
nienia miejsca na pojemniki, utrzymania altan śmiet-
nikowych i zsypów w dobrym stanie technicznym 
a także pomoc i koordynacja przy wywozie poszcze-
gólnych frakcji. Korzystając z dotacji jakie oferowało 
państwo w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego 
stulecia ociepliliśmy ściany zewnętrzne wszystkich 
budynków mieszkalnych. Obowiązywały wtedy łagod-
niejsze normy termiczne a produkcja systemów 
ociepleniowych zaczynała dopiero się rozwijać. 
W 2006 r. przystępując do remontu elewacji budynków 
opracowaliśmy dokumentację techniczną zawierającą 
uzupełniającą warstwę styropianu, ocieplenie stropo-
dachu, podwyższenie barierek na loggiach oraz nową 
ciekawszą kolorystykę. Pozostały nam jeszcze do po-
wtórnego ocieplenia tylko cztery budynki. Należy 
podkreślić, że roboty te prowadzimy bez zaciągania 
kredytów, na zasadzie pożyczek wewnętrznych pomię-
dzy nieruchomościami. Te konsekwentne działania 
mające na celu poszanowanie energii cieplnej wpły-
wają na niskie koszty zużycia energii cieplnej w prze-
liczeniu na 1 m² powierzchni mieszkania. Pozostałe 
składniki opłat eksploatacyjnych zależne od Spółdzielni 
także należą do jednych z najniższych. Ma to odbicie 
w ponoszonych przez mieszkańców opłatach, które są 
w porównaniu do innych lubelskich osiedli, niższe 
nawet o kilkadziesiąt złotych. Systematycznie zmniej-
sza się wskaźnik zadłużenia mieszkańców z tytułu 
niezapłaconego terminowo cz ynszu. Na dzień 
31.12.2020 roku wynosił 2,93 % ,  przy średniej 
Spółdzielni 3,95 %.

Osiedle Piastowskie było budowane pięćdziesiąt 
lat temu w innych realiach ustrojowych i w innych 
technologiach niż obecne. Potrzeba znacznych nakła-
dów finansowych, aby utrzymać zasoby mieszkalne 
i  towarzyszącą infrastrukturę techniczną w dobrym 
stanie. Nie tylko starzeją się budynki, ale także ich 
mieszkańcy. Najbardziej utrudnia życie brak dźwigów 
osobowych w budynkach średniowysokich. Dlatego 
obecny Zarząd Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
działając w porozumieniu z Radą Nadzorczą  postanowił 
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działać, a nie dyskutować. W maju 2018 roku do miesz-
kańców trafiła ankieta dotycząca budowy dźwigów. 
Mieszkańcy mieli wypowiedzieć się czy wyrażają 
zgodę i czy zobowiązują się ponosić koszty ich budo-
wy. Podana była kwota dodatkowego obciążenia 
oraz  okres spłaty. Wyniki ankiety podsumowała 
na  zebraniu w dniu 16.05.2018 roku Rada Osiedla. 
Warunkiem przystąpienia do programu budowy 
dźwigów była zgoda ponad 50% właścicieli mieszkań. 
Do programu przystąpili mieszkańcy budynków: 
B.  Chrobrego 8, B. Chrobrego 10, L. Czarnego 5 
i K. Wielkiego 3, ul. B. Chrobrego 5 oraz B. Śmiałego 3.

Jedynym kryterium decydującym o w/w kolejności 
była ilość osób, które wyraziły zgodę na finansowanie 
budowy dźwigów. Szczegółowa informacja na temat 
programu została zamieszczona w 113 numerze 
Informatora wydawanego przez Lubelską Spółdzielnię 
Mieszkaniową. Po przeprowadzonym przetargu i wy-
borze najkorzystniejszej oferty została zawarta umowa 
na montaż dwóch pierwszych dźwigów. Prace w bu-
dynkach przy ul. B. Chrobrego 5, 8 i 10, K. Wielkiego 3, 
L. Czarnego 5, B. Śmiałego 3 zostały już zakończone 
i mieszkańcy mogą cieszyć się nowymi, nowoczesnymi 
i funkcjonalnymi dźwigami.

W marcu 2020 roku Zarząd Lubelskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej podpisał umowę na montaż kolejnych 
dziewięciu dźwigów, będą one realizowane w latach 
2021 i 2022. Po przeprowadzeniu ankiety do programu 
montażu dźwigów przystąpiły kolejne budynki. 
Są  to  wg kolejności wpływu następujące budynki: 
B. Śmiałego 7, L. Czarnego 7, B. Chrobrego 7, 12, 3, 1, 
K. Wielkiego 1, B. Śmiałego 5, B. Chrobrego 17.

Montaż dźwigów jest finansowany ze środków 
własnych Spółdzielni. Zarząd LSM na bieżąco monito-
ruje programy unijne i rządowe, które zapewniłyby 
choć w części finansowanie montażu dźwigów.

W 2020 r. ze względu na panującą pandemię COVID 
nie odbyło się Walne Zgromadzenie członków 
Spółdzielni. Kolejne Walne Zgromadzenie może się 
odbyć w terminie 6 tygodni od odwołania przez władze 
stanu pandemii.

Roboty zawarte w zatwierdzanym przez Radę 
Osiedla planie remontów realizowano w oparciu 
o specjalistyczne firmy oraz 3 osobową grupę konser-
watorów. Wykonano zaplanowane roboty, a nawet 
przekroczono. Do najważniejszych należy zaliczyć:
1. Modernizacja altan śmietnikowych B. Chrobrego 12, 

B. Chrobrego 7, K. Wielkiego 1. 
2. Awaryjne czyszczenie pionów kanalizacyjnych 

w budynkach przy L. Czarnego 5, B. Chrobrego 15, 
B. Śmiałego 3, B. Chrobrego 16 łącznie w 27 
mieszkaniach.

3. Montaż pierwotny 5 szt. wodomierzy w 3 miesz-
kaniach.

4. Legalizacja 397 wodomierzy w 124 mieszkaniach.

5. Remont tarasu przy B. Śmiałego 6.
6. Usunięcie awarii wodociągowej przy K. Wielkiego 3 

i B. Chrobrego 4.
7. Remont dźwigów osobowych przy B. Chrobrego 20 

i B. Chrobrego 9.
8. Usunięcie awari i  dź wigu osobowego prz y  

 B.Chrobrego15.
Wymiana nawierzchni alejek i  ciągów pieszo – 

jezdnych na kostkę brukową przy B. Chrobrego 10 
i K. Wielkiego 1 - 818 m2 , oraz dodatkowo, ponad 
plan przy B. Chrobrego 15 - 67,5 m2, łącznie 
885,5 m2.

9. Przeprowadzenie kompleksowego remontu balko-
nów prz y K .  Wielk iego 5,  B.  Chrobrego 20 
i K. Wielkiego 9 łącznie 77 szt.

10. Wykonanie 369 napraw hydraulicznych.
11. Wykonanie 187 napraw stolarsko-ślusarskich.
12. Wykonanie 111 napraw malarskich.
13. Wykonanie 229 napraw elektrycznych.

Koszty remontów budynków mieszkalnych oraz ga-
raży w 2020 r. wyniosły 650.575,13 zł.
Nr 1 – B. Śmiałego 6, 8, 12 oraz Gliniana 43 – 85.916,40
Nr 2 – B. Chrobrego 24 i K. Wielkiego 13 – 1.015,70
Nr 3 – B. Chrobrego 15, 17, L. Czarnego 5 i 7– 22.902,04
Nr 4 – B. Chrobrego 20 i K. Wielkiego 9 – 238.174,33
Nr 5 – B. Chrobrego 1, 3, 5, 7 i 9 – 6.154,50
Nr 6 – B. Chrobrego 8, 10, 12, 16, K. Wielkiego 1,3, 

 B. Śmiałego 3, 5 i 7 – 191.926,97
Nr 7 – B. Chrobrego 2 i B. Chrobrego 4 – 10.322,72
Nr 8 – Mieszka I - go 1 – 2.322,53
Nr 9 – K. Wielkiego 5 – 90.139,94
oraz 5 nieruchomości garażowych:
Nr 10 – B. Śmiałego 2
Nr 11 – K. Wielkiego 7 – 1.190,00
Nr 12 – K. Wielkiego 11
Nr 13 – L. Czarnego 9
Nr 14 – L. Czarnego 13

Administracja osiedla wspólnie z Radą Osiedla 
przyjęły wieloletni program robót remontowych. Jako 
priorytet przyjęto dokończenie robót dociepleniowych 
w budynkach średniowysokich, następnie docieplenie 
i remont balkonów w budynkach wysokich. Roboty te 
finansujemy ze środków własnych na zasadzie we-
wnętrznych pożyczek między nieruchomościami. 
Do robót przystępujemy gdy dana nieruchomość ma 
na saldzie funduszu remontowego odpowiednie 
środki.

W roku 2020 złożyliśmy do Biura Miejskiego 
Architekta Zieleni 5 wniosków o wycięcie łącznie 
9  drzew. Uzyskaliśmy zgodę na wycięcie wszystkich. 
Usunięte drzewa były w złym stanie zdrowotnym lub 
zniszczone przez wichurę. Zgodnie z wydanymi decy-
zjami z MAZ posadziliśmy na osiedlu 2 drzewa ozdobne.

W 2021 roku nadal będziemy koncentrować się 
na  działaniach zmierzających w kierunku poprawy 
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standardów zamieszkania w naszych budynkach:
– zamontujemy 7 dźwigów osobowych w budynkach 

przy ul. B. Śmiałego 7, L. Czarnego 7, B. Chrobrego 
7, 12, 3, 1, K. Wielkiego 1,

– wymienimy opaskę odwadniającą chodniki 80 m2 
oraz chodniki 180 m2 i schody przy budynku 
B. Śmiałego 8,

– wykonamy remont 121 balkonów w 3 budynkach 
– B. Chrobrego 20, Kazimierza Wielkiego 9, 
B. Chrobrego 16,

– wykonamy remont nawierzchni drogi dojazdowej 
do śmietnika – Bolesława Chrobrego 24,

– zrealizujemy modernizację parkingu w celu popra-
wy organizacji ruchu – Leszka Czarnego 13,

– opracujemy dokumentację techniczną na wyko-
nanie instalacji cwu – Bolesława Chrobrego 2.
Jak co roku konserwatorzy osiedlowi dokonają 

kompleksowego przeglądu i reperacji urządzeń 
na  placach zabaw, naprawią i pomalują elementy 
małej architektury.

Na terenie Osiedla Piastowskiego w 2020 roku 
działała placówka kulturalno – oświatowa - Młodzieżowy 
Dom Kultury przy ul. B. Chrobrego 18.

Dziękuję członkom Rady Osiedla oraz tym miesz-
kańcom, którzy wnosili wiele nowatorskich pomysłów 
i wspierali nas w naszych poczynaniach dla dobra 
Osiedla.

Rada Osiedla Piastowskiego została wybrana 
na kadencję 2017-2020 r. w liczbie 12 osób. 

Rada działała w oparciu o Statut Lubelskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej i Regulamin Rad Osiedli.

Każda nieruchomość ma minimum jednego przed-
stawiciela w Radzie. 

Aktualnie Prezydium Rady Osiedla Piastowskiego 
pracuje w składzie:

Przewodnicząca Rady – Ewa Fidut – Zagozda
Z-ca Przewodniczącej – Joanna Rachańczyk
Sekretarz – Karol Bara

Członkowie Rady działają w dwóch Komisjach 
Problemowych:

Komisja Gospodarcza – Przewodnicząca:
Zofia Węgorowska – Biegaj

członkowie: 
Krzysztof Baranowski 

Marek Palczewski 
Joanna Rachańczyk 

Zbigniew Sikora 
Bogdan Stefańczak 

Antoni Wawer 
Marian Wiejak

Komisja Społeczno - Samorządowa – 
Przewodnicząca:

Ryszarda Tofil – Pudełko
członkowie:

 Ewa Fidut – Zagozda
Jolanta Jaroszek

Pomimo upływu kadencji nie mogły odbyć się nowe 
wybory ze względu na wprowadzenie w kraju przepi-
sów związanych ze stanem epidemii COVID.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytu-
acji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U.2020.568). 

Tym samym z mocy prawa kadencja Rady została 
przedłużona. Kolejne wybory będą się mogły odbyć 
w przeciągu 6 tygodni po ustaniu stanu epidemii.

W 2020 r. Rada Osiedla odbyła tylko 1 posiedzenie 
ze względu na stan epidemii COVID. W zebraniu Rady 
Osiedla uczestniczyła Pani Prezes LSM Anna Górna.

Główną tematykę zebrania stanowiły 
następujące sprawy:

Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Osiedla 
za 2019 rok.
Informacje na temat bieżących robót remontowych.
Sprawy wniesione.

Ad.1
Przewodnicząca Rady Osiedla Pani Ewa Fidut - 

Zagozda przedstawiła zebranym Sprawozdanie z dzia-
łalności Rady Osiedla za 2019 rok, V-ce Przewodnicząca 
Rady Osiedla Pani Joanna Rachańczyk zwróciła się 
z zapytaniem o ewentualne wnioski do przedstawione-
go sprawozdania. Po omówieniu spraw przystąpiono 
do głosowania nad przyjęciem Sprawozdania z działal-
ności Rady Osiedla za 2019 rok. W wyniku przeprowa-
dzonego głosowania Sprawozdanie z działalności Rady 
Osiedla za 2019 rok zostało przyjęte.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OSIEDLA „PIASTOWSKIEGO” LUBELSKIEJ 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W 2020 R.
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Ad.2
Kierownik Administracji przedstawił „Plan remon-

tów na 2020 rok” na osiedlu „Piastowskie”, zgodnie 
z  którym w roku 2020 były prowadzone działania, 
mające na celu poprawę warunków zamieszkania 
w zasobach LSM. Członkowie Rady Osiedla na bieżąco 
kontrolowali wykonanie planu remontów w 2020 r. 
Plan remontów został wykonany, a nawet przekroczo-
ny – dodatkowo została wymieniona nawierzchnia 
alejek w okolicach budynku Chrobrego 15, przy przy-
chodni.

Ad.3
Zgłoszono problemy:

•	 głośno pracującej wentylatorowni na budynku przy 
ul. B. Chrobrego 6,

•	 potrzebę zmiany organizacji ruchu i parkowania 
na ulicy Leszka Czarnego, 

•	 częściej przeprowadzać dezynfekcję zsypów 
i śmietników na osiedlu, aby zapobiec wystąpieniu 
plagi pluskwiaków, 

•	 wyjaśniono, że na osiedlu prowadzona jest wymia-
na wodomierzy na radiowe, ponieważ umożliwia-
ją one zdalny odczyt stanów zużycia wody bez 
konieczności samodzielnego podawania przez 
mieszkańców,

•	 wyjaśniono sposób rozliczeń za windę - występują 
dwa składniki opłat za windę: pierwszy – naliczany 
już przed oddaniem windy do użytku jako spłata 
wewnętrznego kredytu zaciągniętego na budowę 
dźwigu i drugi składnik, naliczany po udostępnieniu 
windy, tzw. opłata konserwacyjna.
W okresie od marca do grudnia ze względu 

na  trudną sytuację spowodowaną pandemią przed-
stawiciele Rady Osiedla utrzymywali kontakt ze sobą 
oraz Administracją i Zarządem Spółdzielni głównie 
drogą telefoniczną lub e-mailową. W miarę potrzeb 
wszelkie działania Administracji i Zarządu były kon-
sultowane właśnie w ten sposób, co nie wpłynęło 
w żaden negatywny sposób na działanie Administracji 
i realizację planów remontowych.

Na estetykę osiedla mamy także wpływ my miesz-
kańcy poprzez pięknie ukwiecone balkony. Miłym 
corocznym akcentem jest możliwość wzięcia udziału 
w konkursie na „Najpiękniej ukwiecony balkon”. Idea 
tego współzawodnictwa dopinguje do dbałości 
o  otoczenie i podnoszenia estetyki we własnym 
miejscu zamieszkania. Dzięki temu osiedla LSM 
od wiosny do późnej jesieni stają się kwitnące i kolo-
rowe. Mieszka się u nas przyjemnie, a widok pięknych 
kwiatów wprawia w lepszy nastrój. Serdecznie dzię-
kujemy naszym mieszkańcom za udział w konkursie 
na „Najpiękniej ukwiecony balkon”. W minionym roku 
Komisja wyróżniła na naszym osiedlu łącznie 3 balko-
ny, a zwycięzcy zostali uhonorowani dyplomami 
i symbolicznymi nagrodami. 

W tym miejscu należy pogratulować i wyrazić 
podziękowanie laureatom oraz wszystkim mieszkań-
com, którzy w różnej formie przejawiali swoją dbałość 
o estetykę budynków a także zaprosić do dalszego 
zaangażowania w sprawy osiedla.

W miesiącu wrześniu 2020 r. odszedł na emerytu-
rę dotychczasowy, długoletni Kierownik administracji 
Pan Marek Muzyka. Przedstawiciele Rady Osiedla 
złożyli na ręce Pana Marka Muzyki podziękowania 
za wieloletnią, owocną, zaangażowaną pracę na rzecz 
społeczności Osiedla Piastowskie i życzyli wszelkiej 
pomyślności i zdrowia na zasłużonej emeryturze.

Od 1 października funkcję Kierownika Administracji 
objął Pan Jarosław Lizut.

Na zakończenie serdecznie dziękuję wszystkim 
członkom Rady Osiedla za wsparcie, za osobiste zaan-
gażowanie i pomoc w realizacji naszych statutowych 
zadań, za społecznie wykonywaną pracę na rzecz 
dobra Osiedla.

Chciałabym z tego miejsca w imieniu swoim i całej 
Rady Osiedla bardzo serdecznie podziękować za współ-
pracę: byłym i obecnym władzom naszej Spółdzielni, 
pracownikom i kierownictwu Administracji Osiedla.

W roku 2021 życzymy wszystkim kontynuowania 
działań, zmierzających do tego, aby nasze Osiedle było 
najładniejsze oraz najbardziej przyjazne i bezpieczne.


