
Sprawozdanie z działalności Administracji nr 1 
Osiedla im. A. Mickiewicza za 2021 rok

Osiedle im. A. Mickiewicza wzniesio-

ne w  latach 1958–1971 jest pierwszym z  7 

osiedli LSM i zajmuje teren o powierzchni 

24,34 ha, z czego ponad 50% to tereny zie-

lone, skwery i  place zabaw. Stan zasobów 

naszego osiedla to 58 budynków mieszkal-

nych (w tym 9 budynków wysokich), 3104 

mieszkania, 376 garaży i  miejsc postojo-

wych w  garażach podziemnych wielosta-

nowiskowych.

Ubiegły rok możemy z  pewnością za-

liczyć do tych przełomowych. Pomimo 

pandemii, obostrzeń i wielu utrudnień Ad-

ministracja Osiedla Nr 1 im. A. Mickiewi-

cza zrealizowała wszystkie założone plany 

remontowe oraz wdrożyła nowe projekty 

wprowadzone przez Zarząd LSM.

Powstał nowy dział Tereny Zielone, któ-

ry został kompleksowo wyposażony w no-

woczesny sprzęt. Zakupiono profesjonalną 

zwyżkę, kosiarki samobieżne, kosy spali-

nowe, dzięki temu wszystkie prace zwią-

zane z  bieżącym utrzymaniem terenów 

zewnętrznych w tym zieleni Administracja 

realizuje we własnym zakresie i przy pomo-

cy swoich pracowników. 

Od 2021 roku to pracownicy Admini-

stracji przeprowadzają koszenie, wycinki 

oraz prześwietlenia drzew i  krzewów oraz 

wykonują nowe nasadzenia na terenie na-

szego Osiedla.

Nowo zakupiona zwyżka umożliwiła 

zarówno prace na wysokościach przy my-

ciu elewacji, malowaniu rakiety jak rów-

nież przy pielęgnacji drzew czy podczas 

dorocznego ubierania choinki przy słyn-

nej fontannie. 6O-letnie elewacje po myciu 

wyglądają jak nowe co znacznie poprawi-

ło estetykę osiedla. Wszystkie te działania 
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pozwoliły na uniknięcie wysokich kosztów 

związanych z  wynajęciem fi rm zewnętrz-

nych oraz wypożyczania sprzętu. Nasi pra-

cownicy zostali odpowiednio wyszkoleni 

i wyposażeni, aby móc w pełni profesjonal-

nie wykonywać takie prace.

Ponadto Administracja zaangażowa-

ła się w liczne projekty między innymi we 

współpracy z  Wydziałem Środowiska na 

terenie Osiedla im. A. Mickiewicza zosta-

ło powieszonych 30 budek dla jerzyków 

z projektu „Stop komarom. Witajcie jerzy-

ki!”, a  także zamontowano 60 budek lę-

gowych dla ptaków oraz umieszczonych 

zostało między krzewami 20 sztuk dom-

ków dla jeży, tak aby mogły bezpiecznie 

przezimować. W kolejnych latach planuje-

my kontynuować tego typu działania.

Zadania Administracji Osiedla są reali-

zowane przez 29 osób odpowiedzialnych 

za utrzymanie zasobów mieszkanio-

wych, infrastruktury łącznie z  terenami 

zielonymi, placami zabaw, urządzeniami 

do ćwiczeń gimnastycznych, chodnika-

mi i  ciągami pieszo-jezdnymi w  dobrym 

stanie technicznym gwarantującym bez-

pieczne użytkowanie i  komunikację po 

osiedlu. Na bieżąco przeprowadzane są 

kontrole usług świadczonych przez przed-

siębiorstwa komunalne. Służby technicz-

ne wykonują wszelkie naprawy, przeglądy 

i  konserwacje a  także drobne usługi dla 

mieszkańców celem zapewnienia jak naj-

lepszych warunków mieszkaniowych.

Grupa konserwatorów w 2021 roku na 

rzecz mieszkańców wykonała 2701 usług 

w tym:

• 782 hydraulicznych, 

• 645 murarskich,

• 513 elektrycznych,

• 476 ślusarskich,

• 285 dekarskich. 

Zabezpieczenie pomocy technicznej 

dla właścicieli mieszkań i  użytkowników 

lokali poza godzinami pracy administra-

cji i w dni świąteczne świadczy Pogotowie 

Techniczne Spółdzielni Mieszkaniowych, 

koszty poniesione z  tego tytułu wynoszą 

47 021,84 zł.
W  ramach konserwacji terenów zie-

lonych wykonywane były roboty pielę-

gnacyjne polegające na: koszeniu traw, 

prześwietleniach koron drzew i  krzewów, 

nowych nasadzeń oraz niezbędnej wy-

cince drzew, oraz rekultywacji trawni-

ków. W  2021 roku zgłoszono 2 wnioski 

do Miejskiego Architekta Zieleni Urzędu 

Miasta Lublin. Decyzją Urzędu Miasta za-

kwalifi kowano do wycinki 15 drzew. Nasa-

dzonych z tego tytułu zostało 25 szt. drzew 

według harmonogramu na lata 2021–

2022. Ponadto, w  czasie burzy zniszczo-

nych zostało 16 drzew, a  uszkodzonych 

23. Drzewa zniszczone zostały zgłoszone 

i usunięte jako złomy i wywroty, natomiast 

na uszkodzonych zostały wykonane cięcia 

sanitarne.

Zadłużenie na Osiedlu im. A. Mickie-

wicza za rok 2021 z tytułu opłat eksploata-

cyjnych za lokale mieszkalne wyniosło 534 
665,63 zł, a za garaże 3 444,33 zł, co łącz-

nie stanowi 3,27% przy średniej Spółdziel-

ni 3,77%.
W  2021 roku dokonano wymiany 

i  montażu 207 szt. wodomierzy z  odczy-

tem radiowym. Obecnie na osiedlu jest 

80,27% lokali mieszkalnych opomiarowa-

nych. Sprzątanie klatek schodowych przez 

fi rmę zewnętrzną na zlecenie LSM na ko-

niec roku 2021 realizowane jest na 123 

klatkach schodowych osiedla im. A. Mic-

kiewicza.
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Bezpośrednio na działalność remon-

tową w  budynkach mieszkalnych 

przeznaczony jest fundusz remontowy po-

szczególnych nieruchomości z  uwzględ-

nieniem zadłużeń i  rezerw z  tytułu prac 

awaryjnych. Zrealizowano prace re-

montowe na kwotę 2 402 912,75 zł, co sta-

nowi 118,66% wykorzystania środków 

na funduszu remontowym, a  ich zakres 

w  nieruchomościach przedstawia się na-

stępująco:

Nieruchomość nr I
Rymwida 4, 6, 8; Grażyny 1, 3, 5

Łączna wartość wykonanych prac: 

313 282,95 zł

• kompleksowy remont dachu wraz 

z  dociepleniem kominów na budynku 

Rymwida 8

• wymiana dźwigu osobowego w  bu-

dynku Rymwida 4

• wymiana okien na klatce schodowej 

wraz z zabezpieczeniem przed ptakami 

w budynku Rymwida 4

• remont klatki schodowej w  budynku 

Grażyny 1

• naprawa połączeń blach i prace wyso-

kościowe Rymwida 6 i 8

• wykonanie miejsca na rowery wraz ze 

stojakiem przy Rymwida 4

• wykonanie części izolacji pionowej 

fundamentu wraz z  opaską przy bu-

dynku Grażyny 3

• czyszczenie pionów i poziomów wod.-

-kan. w budynkach Rymwida 6 i 8

• dostosowanie i  montaż wodomierzy 

elektronicznych do radiowego odczytu

Nieruchomość nr II
Grażyny 2, 4, 6, 8; Wallenroda 5, 7, 9, 11

Łączna wartość wykonanych prac: 

197 042,17 zł

• docieplenie ściany szczytowej pół-

nocnej w budynku Wallenroda 7

• wymiana RG i  pionów elektrycznych 

WLZ w budynkach Grażyny 2 i 8

• naprawa i  przedłużenie kominów 

w budynku Wallenroda 9

• wykonanie miejsca na rowery wraz ze 

stojakiem przy budynku Wallenroda 5

• wykonanie dokumentacji do prac bu-

dowlanych na budynku Wallenroda 9

• dostosowanie i  montaż wodomierzy 

elektronicznych do radiowego od-

czytu

Nieruchomość nr III
Grażyny 12, 14, 16, 18

Łączna wartość wykonanych prac: 

204 448,60 zł

• termomodernizacja ścian szczyto-

wych wraz z  remontem balkonów 

w budynku Grażyny 16

• kompleksowy remont pionu balko-

nów w budynku Grażyny 14

• wymiana pojedynczych bloczków 

schodów przy Grażyny 16 i 18

• usunięcie awarii kanalizacji deszczo-

wej przy budynkach Grażyny 16 i 18

• wymiana instalacji domofonowej na 

cyfrową: Grażyny 16 kl. I 

• remont instalacji gazowej w korytarzu 

piwnicznym budynku Grażyny 14

• wymiana pionów rur spustowych na 

budynku Grażyny 18

• dostosowanie i  montaż wodomierzy 

elektronicznych do radiowego odczytu

Nieruchomość nr IV
Grażyny 21, 23, 25, 27, 29

Łączna wartość wykonanych prac: 

112 462,89 zł

• kompleksowy remont i docieplenie ko-

minów wraz z zabezpieczeniem przed 

ptakami w budynkach Grażyny 25 i 27

• remont częściowy opaski odwadniają-

cej przy budynkach Grażyny 23, 25 i 27

• wykonanie utwardzonych miejsc wraz 

z montażem ławek przy budynku Gra-

żyny 21

• naprawa awarii pionów wodnych i ka-

nalizacyjnych w budynku Grażyny 29

• wykonanie dokumentacji do prac bu-

dowlanych na budynku Grażyny 21

• montaż wodomierzy elektronicznych 

do radiowego odczytu

Nieruchomość nr V
Grażyny 20; Wajdeloty 4, 6

Łączna wartość wykonanych prac: 

140 937,65 zł

• kompleksowy remont i docieplenie ko-

minów wraz z zabezpieczeniem przed 

ptakami w budynkach Wajdeloty 4 i 6

• remont częściowy opaski odwadniają-

cej przy budynku Grażyny 20

• wymiana instalacji domofonowej na 

cyfrową: Wajdeloty 6 kl. V

• wymiana pionów rur spustowych na 

budynku Grażyny 20

• wykonanie nadbudowy przewodów 

wentylacyjnych i  spalinowych w  bu-

dynku Grażyny 20

• usunięcie awarii kanalizacji deszczowej 

przy budynku Grażyny 20

• dostosowanie i  montaż wodomierzy 

elektronicznych do radiowego odczytu

Nieruchomość nr VI
Grażyny 9, 11, 13, 15, 17; Pana Tadeusza 2, 4, 

8, 10, 12

Łączna wartość wykonanych prac: 

391 482,06 zł

• docieplenie ściany zachodniej wraz 

z kompleksowym remontem balkonów 

P. Tadeusza 10

• remont częściowy opaski odwadniają-

cej przy budynkach Grażyny 9 i P. Ta-

deusza 10

• naprawa dźwigów osobowych P. Tade-

usza 2, 4 i 8

REALIZACJA PLANÓW REMONTOWYCH
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• wymiana pojedynczych bloczków 

schodów przy Pana Tadeusza 2, 4 i  8 

i Grażyny 9

• wykonanie oświetlenia parkowego 

w  obrębie budynków Pana Tadeusza 

10 i 12

• wymiana oświetlenia na klatkach scho-

dowych P. Tadeusza 12

• czyszczenie pionów i poziomów wod.-

-kan. w budynkach P. Tadeusza 2 i 8

• wymiana instalacji domofonowej na 

cyfrową: Pana Tadeusza 12 kl. I i II

• usunięcie awarii kanalizacji deszczowej 

przy budynku Pana Tadeusza 8

• remont części chodnika za budynkami 

Pana Tadeusza 10 i 12

• dostosowanie i  montaż wodomierzy 

elektronicznych do radiowego odczytu

Nieruchomość nr VII
Wallenroda 2, 2B, 2C, 2D

Łączna wartość wykonanych prac: 

229 167, 79 zł

• wymiana dźwigu osobowego K. Wal-

lenroda 2B (lewy)

• montaż oświetlenia na klatkach scho-

dowych w  budynkach K. Wallenroda 

2B, 2C i 2D

• usunięcie awarii kanalizacji deszczowej 

przy budynku K. Wallenroda 2

• czyszczenie pionów i  poziomów wod.-

-kan. w budynkach K. Wallenroda 2B i 2C

• wykonanie nadbudowy przewodów 

wentylacyjnych i  spalinowych K. Wal-

lenroda 2D

• dostosowanie i  montaż wodomierzy 

elektronicznych do radiowego odczytu

Nieruchomość nr VIII
Wajdeloty 3, 5, 7, 11; Wileńska 8, 10

Łączna wartość wykonanych prac: 

301 074,36 zł

• termomodernizacja ściany szczytowej 

wraz z remontem balkonów w budynku 

Wileńska 8 

• wymiana RG i  pionów elektrycznych 

WLZ w budynku Wajdeloty 11

• wymiana instalacji domofonowej na 

cyfrową: Wileńska 10 kl. V, Wajdeloty 5 

kl. II

• usunięcie awarii kanalizacji deszczowej 

przy budynku Wajdeloty 5

• montaż oświetlenia klatek schodowych 

Wajdeloty 11

• naprawa instalacji gazowej w  korytarzu 

piwnicznym Wajdeloty 3

• dostosowanie i  montaż wodomierzy 

elektronicznych do radiowego odczytu

Nieruchomość nr IX
Wallenroda 6, 8; Wajdeloty 10

Łączna wartość wykonanych prac: 

100 003,66 zł

• wymiana RG i  pionów elektrycznych 

WLZ w budynku K. Wallenroda 6

• naprawa instalacji gazowej w korytarzu 

piwnicznym Wajdeloty 10 i K. Wallenro-

da 8

• wykonanie nadbudowy przewodów 

wentylacyjnych i spalinowych K. Wal-

lenroda 6

• wykonanie dokumentacji do prac bu-

dowlanych na budynku K. Wallenroda 6

• dostosowanie i  montaż wodomierzy 

elektronicznych do radiowego odczytu

Nieruchomość nr X
Wajdeloty 14, 16, 18, 20

Łączna wartość wykonanych prac: 

13 979,93 zł

• wykonanie dokumentacji projekto-

wej na wymianę instalacji elektrycznej 

w budynku Wajdeloty 14

• przedłużenie przewodów kominowych 

na budynku Wajdeloty 20

• naprawa instalacji gazowej Wajdeloty 18

• dostosowanie i  montaż wodomierzy 

elektronicznych do radiowego odczytu

Nieruchomość nr XII i XIII
Świtezianki 1 i 2; Pana Tadeusza 1 – garaże

Łączna wartość wykonanych prac: 

 86 381,00 zł

• remont i konserwacja pokrycia dacho-

wego na garażach

• przebudowa wewnętrznych linii zasila-

jących WLZ wraz z  wyniesieniem ukła-

dów pomiarowych i  tablic liczników 

części garaży P. Tadeusza 1

• wykonanie dokumentacji projekto-

wej na wymianę instalacji elektrycznej 

w  kompleksie garaży Świtezianki 1 i  2 

oraz P. Tadeusza 1

Nieruchomość nr XVI
Wileńska 2A, 2B, 2D, 2E, 2F

Łączna wartość wykonanych prac: 

312 649,69 zł

• kompleksowy remont balkonów i tara-

sów Wileńska 2E

• naprawa bram garażowych Wileńska 

2B, 2D i 2E

• remont kominów i pokrycia dachowe-

go na budynku Wileńska 2F

• naprawa dźwigów osobowych w  bu-

dynkach Wileńska 2A, 2B, 2E i 2F

• wymiana oświetlenia klatek schodo-

wych Wileńska 2A-F

• malowanie klatek schodowych: Wileń-

ska 2B kl. I  i  II, Wileńska 2D kl. III oraz 

Wileńska 2F  kl. I

• wykonanie odwodnienia i progu z kost-

ki brukowej przed wjazdem Wileńska 2F

• remont kostki brukowej przy kratkach 

ściekowych Wileńska 2A-F

• usunięcie awarii kanalizacji deszczowej 

wzdłuż budynku Wileńska 2F

• naprawa przecieku do garażu wielosta-

nowiskowego Wileńska 2C

Osiedle im. A. Mickiewicza jest najstar-

szym osiedlem i  z  racji wieloletniej eks-

ploatacji potrzebuje znacznych środków 

na utrzymanie jego zasobów i  infrastruk-



Sprawozdanie z działalności Administracja nr 1 
Osiedla im. A. Mickiewicza za 2021 rok 5

tury w  odpowiednim stanie technicz-

nym. Widoczna jest dewastacja terenów 

zielonych, urządzeń na placach zabaw 

i  do ćwiczeń, altan śmietnikowych, in-

stalacji elektrycznych i  innych, niszcze-

nie malatury klatek schodowych, elewa cji, 

kabin dźwigów osobowych, alejek, chod-

ników przez wjeżdżające samochody. Dla 

przeciwdziałania wandalizmowi Admi-

nistracja Osiedla na bieżąco współpracu-

je z Radą Osiedla, IV Komisariatem Policji, 

Dzielnicowym, Strażą Miejską i mieszkań-

cami osiedla. Celem poprawy bezpieczeń-

stwa ww.  służby zwiększyły ilość patroli 

pieszych i  zmotoryzowanych. Urucho-

miony został monitoring placów zabaw, 

fontanny, niektórych budynków, parkin-

gów osiedlowych i  miejsc postojowych 

w kondygnacjach garażowych.

PLANY REMONTOWE NA ROK 2022

• Termomodernizacja ścian szczytowych 

wraz z kompleksowym remontem bal-

konów w  budynkach: Grażyny 21; K. 

Wallenroda 2, 6, 7 i 9; Wajdeloty 7, 11, 20.

• Kompleksowy remont balkonów na bu-

dynkach Grażyny 16 (2 piony) i Wileń-

ska 10 (2 piony).

• Wymiana zasilania tablic i pionów elek-

trycznych (WLZ) w budynkach Wallen-

roda 9; Wajdeloty 4, 6 i 14.

• Izolacja ścian fundamentowych piwnic 

wraz z  dociepleniem cokołu i  remon-

tem opaski odwadniającej wokół bu-

dynku Grażyny 11.

• Modernizacja parteru w  wieżowcu K. 

Wallenroda 2B.

• Modernizacja altan śmietnikowych, do-

stawianie nowych urządzeń na placach 

zabaw dla dzieci i  młodzieży, nowych 

ławek i koszy na śmieci.

• Malowanie klatek schodowych, czysz-

czenie elewacji i remonty kominów.

• Wymiana obróbek blacharskich, rynien 

i rur spustowych oraz remonty pokrycia 

dachowego.

• Wykonywane będą remonty dźwigów 

osobowych,  modernizacja kabin oraz 

naprawa instalacji w budynkach tj. pio-

nów gazowych, elektrycznych i  wod-

no-kanalizacyjnych.

Na zakończenie chcemy podziękować 

Członkom Rady Osiedla i  Zarządowi oraz 

wszystkim Mieszkańcom, którzy okazali 

duże zainteresowanie problemami i wspo-

magali nas w  codziennej pracy dla dobra 

naszego osiedla.
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