
Sprawozdanie z działalności Administracji nr 2 
Osiedla im. J. Słowackiego i Z. Krasińskiego

za 2021 rok
Działalność Administracji

W związku z obowiązywaniem od 1 

stycznia 2021 r. nowym podziałem admini-

stracyjnym w Lubelskiej Spółdzielni Miesz-

kaniowej – Administracja nr 2 obejmuje 

osiedla im. J. Słowackiego (administracja 

przy ul. Skierki 10) oraz Z. Krasińskiego (ad-

ministracja przy ul. Leonarda 14). 

Rok 2021 to kolejny już okres z trwa-

jącą epidemią wywołaną koronawirusem 

SARS-CoV-2. Dotychczasowe doświadcze-

nia pozwoliły na sprawne administrowanie 

nieruchomościami wchodzącymi w skład 

poszczególnych osiedli. Zapewnienie róż-

norodnych form kontaktu z administracja-

mi – bezpośrednia obsługa mieszkańców (z 

zachowaniem reżimu sanitarnego), kontakt 

telefoniczny, mailowy pozwoliło pracowni-

kom administracji w sposób ciągły i nieza-

kłócony realizować zadania.

Podstawowy zakres obowiązków pra-

cowników administracji obejmował m. in.:

• obsługę mieszkańców w pełnym za-

kresie,

• dokonywanie przeglądów bieżącego 

stanu części wspólnych budynków, lo-

kali i nieruchomości osiedla – w zakre-

sie porządkowym i technicznym (we 

współpracy z Działem Technicznym i 

Inwestycji Zarządu LSM i Inspektorami 

Technicznymi Osiedla), 

• prowadzenie dokumentacji związanej z 

funkcjonowaniem osiedla, nadzorowa-

nie prac letniego i zimowego utrzyma-

nia nieruchomości, 

• współpraca z dostawcami mediów, 

fi rmami wywożącymi odpady, zaj-

mującymi się konserwacją zieleni, 

nadzorowanie fi rmy sprzątającej klat-

ki schodowe, nadzorowanie zabiegów 

dezynfekcji.

Obok ww. bieżących zadań, realizo-

wane są inwestycje remontowe i moder-

nizacyjne na  obiektach i infrastrukturze 

towarzyszącej. Podstawę do planowania 

niezbędnych prac remontowych stanowią 

roczne i pięcioletnie przeglądy technicz-

ne obiektów, przeglądy wewnętrznych in-

stalacji z określonymi zaleceniami napraw, 

jak również wnioski zgłaszane przez miesz-

kańców Osiedla.

Struktura zatrudnienia 
pracowników 

Administracja Osiedla w roku 2021 

pracowała w oparciu o nową struktu-

rę organizacyjną LSM na rok 2021. Na sta-

łe przypisane do osiedla Słowackiego było 9 

gospodarzy rejonów, 3 konserwatorów oraz 

3 pracowników na stanowiskach nierobot-

niczych. 

Na osiedlu Krasińskiego było to odpo-

wiednio: 4 konserwatorów, 7 gospodarzy 

rejonów oraz 3 pracowników na stanowi-

skach nierobotniczych. 

Stworzenie jednej administracji dla 2 

osiedli pozwoliło na lepsze wykorzystanie 

potencjału naszych pracowników, posia-

danego sprzętu, a także w obecnej sytuacji 

epidemicznej rotację pracowników w za-

leżności od potrzeb danej jednostki.

Remonty
Potrzeby remontowe są bardzo duże 

i dotyczą niemalże wszystkich branż bu-

dowlanych, a ich realizacja zależy wyłącznie 

od środków pozostających do dyspozy-

cji na poszczególnych nieruchomościach. 

Ponadto występują wydatki obciążające 

fundusz remontowy będące wynikiem nie-

przewidzianych awarii, zdarzeń losowych, 

dewastacji mienia, itp. 

Tereny zielone w Administracji 
nr 2

Nowopowstała komórka LSM „Tereny 

zielone” prężnie działała pozostając w sta-

łym kontakcie z administracją osiedla, pro-

wadziła gospodarkę terenów zielonych 

mając na uwadze potrzeby mieszkańców, 

estetykę osiedla oraz przepisy prawne regu-

lujące tę działalność. Wzorową organizację 

pracy mogliśmy szczególnie zaobserwo-

wać po sierpniowej nawałnicy gdzie w bar-

dzo krótkim czasie przy ponadprzeciętnym 

zaangażowaniu pracowników administra-

cji udało się usunąć wywrócone drzewa i 

połamane gałęzie.

W roku 2021 uzyskano 4 decyzje Miej-

skiego Architekta Zieleni na usunięcie 10 

drzew na osiedlu Słowackiego (zgodnie z 

tymi decyzjami usunięto 4 drzewa, pozo-

stałe 6 drzew zostanie usunięte w pierw-

szym kwartale bieżącego roku). W ramach 

nasadzeń zastępczych posadzonych zo-

stało już 8 drzew – 5 szt. na wiosnę i 3 na 

jesieni, pozostałe 7 szt. drzew zostanie po-

sadzone do końca kwietnia tego roku.

Na osiedlu Krasińskiego wydano de-

cyzję na usunięcie łącznie 18 drzew. W 

ramach nasadzeń zastępczych jesienią po-
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sadzono 24 drzewa. Wiosną tego roku zo-

staną posadzone jeszcze 2 sztuki.

W mijającym roku pięć razy koszo-

no trawę na osiedlach przy wykorzysta-

niu specjalistycznego sprzętu będącego 

w posiadaniu ADM-2 osiedli Słowackiego 

i Krasińskiego – kosiarek samojezdnych, 

ciągnikowych, kosiarek mechanicznych 

i kos spalinowych angażując w to zadanie 

siły własne – gospodarzy rejonów i konser-

watorów.

W okresie jesiennym pracownicy 

uprzątali opadnięte liście z ciągów pieszo 

– jezdnych oraz trawników z użyciem spe-

cjalistycznego sprzętu tj. m.in. przyczepy 

samowyładowczej z ciągnikiem, odkurza-

cza naburtowego i kosiarki z koszem.

OSIEDLE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Osiedle im. J. Słowackiego – perełka 

modernizmu – powstałe w latach 1965-1970 

w obrębie ulic Balladyny, Zana i Wileńskiej 

oraz Skierki, składa się z 18 budynków wie-

lorodzinnych z 1964 mieszkaniami (sześć 

budynków wysokich – jedenastokondy-

gnacyjnych przy ul. Wileńska 7,11,15 oraz 

Zana 8,10,12, dziewięć punktowców z pię-

cioma kondygnacjami przy ul. Balladyny 

4, 6, 8, 16, 18, 20, Skierki 3,5,7 i trzy budyn-

ki segmentowe wieloklatkowe z pięcioma 

kondygnacjami przy Skierki 1, Balladyny 2 i 

12), trzech zespołów garażowych – przy ul. 

Wileńska 9 i 13, Balladyny 1,1A-E oraz Balla-

dyny 3, 5, 5A – C z 305 garażami.

Założenia urbanistyczne osiedla im. J. 

Słowackiego znajdują się w gminnej ewi-

dencji zabytków miasta Lublin. W związku z 

tym w stosunku do obiektów budowlanych 

oraz obszarów niewpisanych do rejestru 

zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji 

zabytków, pozwolenie na budowę lub roz-

biórkę obiektu budowlanego wydaje organ 

administracji architektoniczno-budowlanej 

w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwa-

torem Zabytków. Na mocy porozumienia z 

20.03.2012 r. pomiędzy Wojewodą Lubel-

skim a Gminą Lublin reprezentowaną przez 

Prezydenta Miasta Lublin, zabytki ujęte w 

gminnej ewidencji zabytków, położone na 

terenie miasta Lublin zostały przekazane do 

kompetencji Gminy Lublin – Miejskiego 

Konserwatora Zabytków w Lublinie. Powo-

duje to konieczność uzgadniania projektów 

prac remontowych z Miejskim Konserwa-

torem Zabytków, który wg swoich kom-

petencji może też ingerować w prace 

budowlane na etapie wykonawstwa. 

Na terenie osiedla wyodrębnione ob-

szary posiadają: przedszkole, obiekty han-

dlowe, szkołę, przychodnię i kościół. 

Ulice Skierki, Balladyny i Wileńska są w 

zarządzie Miasta Lublin i są drogami pu-

blicznymi. 

W roku 2021 zrealizowano łącznie 1444 

zgłoszenia konserwacyjne, w tym: 

• elektrycznych – 468

• budowlanych – 450

• stolarsko-ślusarskich, porządkowych 

itp. – 526

Gospodarka funduszem remontowym 

w roku 2021 przedstawiała się następująco:

Wydatki na remonty dla budynków 

mieszkalnych wyniosły 1 693 569,83 zł, z 

uwzględnieniem kosztów pozaplanowych 

będących wynikiem działań czynników 

zewnętrznych (uszkodzenia po burzach), 

awariami instalacji wodno-kanalizacyj-

nych i elektrycznych.

Środki do wykorzystania na remonty w 

planie na rok 2021 r. były na identycznym 

poziomie co kwota przewidziana na rok 

2020 r., poza planem remontów na jednym 

z dwóch najstarszych osiedli LSM udało się 

wykonać:

• naprawę dachów i kominów po bu-

rzach i ulewach, 

• remont nawierzchni uliczek osiedlo-

wych asfaltem lanym,

• prace hydrauliczne polegające na wy-

mianie uszkodzonych odcinków rur 

wodociągowych i kanalizacyjnych na 

nowe,

• naprawę blach ocieplenia wieżowców 

po wichurach z zabezpieczeniem po-

mieszczeń zsypu – prace do wykona-

nia jedynie przy zastosowaniu technik 

alpinistycznych,

• remont murka oporowego przy zespole 

garażowym przy ul. Wileńskiej,

• wymianę pionów elektrycznych przy 

ul. Skierki 1 na częściach wspólnych 

trzech klatek wg dokumentacji projek-

towej,

• odbiór dźwigu osobowego przy ul. Zana 

10 we wcześniejszym terminie,

• czyszczenie pionów i poziomów kana-

lizacyjnych budynków ul. Zana 8, 10, 12 

z wykorzystaniem monitoringu, 

• zmianę oświetlenia klatek schodowych 

na energooszczędne typu LED z czujni-

kami ruchu.

W roku 2021 zostały wykonane w bu-

dynkach mieszkalnych i garażach następu-

jące prace remontowe:

Nieruchomość nr I 
Budynki mieszkalne przy ul. Balladyny 2, 4, 

6, 8

• remont nawierzchni asfaltem lanym – 

Balladyny 2 – kl. I, 

• doszczelnienie instalacji gazowej – Bal-

ladyny 2 – kl. III,

• remont kominów na budynku miesz-

kalnym – Balladyny 2, 4 – 8 szt.,

• naprawa dachu – wygrzanie połaci da-

chu papą termozgrzewalną Balladyny 2 

– kl. IV, Balladyny 4 – kl. II,

• wymiana oświetlenia na klatkach scho-

dowych na energooszczędne typu LED z 

czujnikiem ruchu przy Balladyny 4, 6, 8,

• wykonanie remontu słupków podtrzy-

mujących daszek nad wejściami do kla-

tek – Balladyny 4, 6, 8,

• udrożnienie pionu kanalizacyjnego 

Balladyny 6 – kl. I,

• mycie elewacji zwyżką LSM – Ballady-

ny 4, 6, 8 – od strony północnej,

• czyszczenie poziomu kanalizacyjnego 

z piwnicy do studzienki zewnętrznej ul. 

Balladyny 8 – kl. I,

• montaż z dostawą wodomierzy do od-

czytu radiowego – 51 szt.

Nieruchomość Nr II 
Budynki mieszkalne przy ul. Balladyny 12, 

16, 18, 20

• docieplenie stropodachu, ścian ze-

wnętrznych ze wzmocnieniem kon-

strukcji balkonów Balladyny 12 – kl. 

XIX–XXII – pow. stropodachu 660 m2, 

balkony – 54 szt., 692 m2 powierzchnia 

docieplona,

• wymiana rewizji w pionach rur spusto-

wych z dachu budynku przy ul. Ballady-

ny 12 – ostatni segment, 

• naprawa pokrycia dachowego Ballady-

ny 12 – kl. V,

• wykonanie obróbki komina w papie 

termozgrzewalnej oraz doszczelnienie 

połaci dachu klejem uszczelniającym – 

Balladyny 12 – kl. VII,

• mycie elewacji zwyżką LSM – Ballady-

ny 16, 18, 20 – od strony północnej,
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• wymiana skorodowanych rur piono-

wych instalacji wodociągowej Ballady-

ny 12 – kl. XXI, 

• wymiana skorodowanych rur instalacji 

wodociągowej Balladyny 16 na wyso-

kości lokali mieszkalnych parteru / I. p. 

kl. I,

• wymiana skorodowanych rur pionu 

kanalizacyjnego – Balladyny 16 – kl. I,

• wymiana skorodowanych rur pionu 

kanalizacyjnego Balladyny 16 – kl. II w 

kondygnacji piwnicznej,

• wymiana oświetlenia na klatkach scho-

dowych na energooszczędne typu LED 

z czujnikiem ruchu przy Balladyny 18,

• wykonanie remontu słupków podtrzy-

mujących daszek nad wejściem do klat-

ki – Balladyny 18,

• naprawa 4 loggii budynku Balladyny 18 

– kl. II i dachu,

• wymiana skorodowanych rur instalacji 

kanalizacyjnej – Balladyny 18 – kl. I,

• udrożnienie kanalizacji burzowej ul. 

Balladyny 20 – kl. I–II,

• czyszczenie poziomu kanalizacyjnego 

Balladyny 20 – kl. II,

• montaż z dostawą wodomierzy do od-

czytu radiowego – 51 szt., 

• dostosowanie instalacji wodnej do 

montażu pierwotnego wodomierzy do 

odczytu radiowego – 3 instalacje.

Nieruchomość Nr III
Budynki mieszkalne przy ul. Zana 8, 10, 12

• wymiana skorodowanych rur instalacji 

kanalizacyjnej Zana 8 (w lokalach VI p.–

VIII p.),

• naprawa tablicy głównej budynku – 

Zana 10 (prace w trybie awaryjnym),

• czyszczenie pionu kanalizacyjnego – 

Zana 8, Zana 10 (prace w trybie awaryj-

nym), 

• naprawa na części wspólnej kanalizacji 

Zana 8 – wymiana skorodowanych rur 

z przekuciem przez strop – piętro IX,

• wymiana 4 m skorodowanych rur in-

stalacji wodociągowej w piwnicy i w 

mieszkaniach na parterze / I p. przy ul. 

Zana 8,

• wymiana zbiornika przeponowego w 

hydroforni – Zana 10,

• naprawa dźwigów osobowych – Zana 

8,10,12 z przygotowaniem do wymiany 

dźwigu osobowego przy ul. Zana 8 na 

nowy,

• wymiana dźwigu osobowego na nowy 

– Zana 10 wyższy,

• udrożnienie pionu kanalizacyjnego 

Zana 12,

• remont nawierzchni asfaltem lanym – 

Zana 12, 

• czyszczenie pionów i poziomów ka-

nalizacyjnych z monitoringiem Zana 8, 

10, 12,

• montaż z dostawą wodomierzy do od-

czytu radiowego – 21 szt.,

• dostosowanie instalacji wodnej do 

montażu pierwotnego wodomierzy do 

odczytu radiowego – 1 instalacja. 

Nieruchomość nr IV 
Budynki mieszkalne przy ul. Skierki 1, 3, 5, 7

• wymiana skorodowanych rur kanaliza-

cji – Skierki 1 – kl. V, kl. III, kl. XII oraz 

kl. XII – z wymianą skorodowanych rur 

wodnych,

• remont instalacji elektrycznej kl. X, XI, 

XII przy ul. Skierki 1 z wymianą pionów 

kablowych, 

• doszczelnienie instalacji gazowej przy 

ul. Skierki 3 – kl. II,

• remont nawierzchni asfaltem lanym – 

Skierki 3,

• naprawa na części wspólnej pionu ka-

nalizacyjnego z przekuciem przez strop 

z wymianą skorodowanych rur – Skier-

ki 3 – pomiędzy parterem a kondygna-

cją piwniczną,

• naprawa na części wspólnej poziomu 

kanalizacyjnego z wymianą skorodo-

wanej rury,

• udrożnienie pionu kanalizacyjnego ku-

chennego – Skierki 3 – kl. II,

• wymiana instalacji domofonowej na 

cyfrową Skierki 5 – kl. I,

• udrożnienie pionu kanalizacyjnego ku-

chennego – Skierki 7 – kl. II,

• wymiana oświetlenia na klatkach scho-

dowych na energooszczędne typu LED 

z czujnikiem ruchu przy Skierki 7, 

• wykonanie remontu słupków podtrzy-

mujących daszki nad wejściem do kla-

tek – Skierki 5,7 – 6 szt.,

• mycie elewacji zwyżką LSM – Skierki 

3,5 – od strony wschodniej,

• montaż z dostawą wodomierzy do od-

czytu radiowego – 25 szt.,

• dostosowanie instalacji wodnej do 

montażu pierwotnego wodomierzy do 

odczytu radiowego – 5 instalacji.

Nieruchomość nr V
Budynki mieszkalne przy ul. Wileńskiej 7, 

11, 15

• naprawa dźwigów osobowych Wileń-

ska 7,11,15,

• wykonanie pokrycia dachu przy ul. Wi-

leńska 7 papą termozgrzewalną z ob-

róbkami blacharskimi,

• udrożnienie pionu kuchennego kanali-

zacyjnego Wileńska 7, Wileńska 15,

• wymiana skorodowanego pionu kana-

lizacyjnego kuchennego Wileńska 7 – 

IX p.,

• remont nawierzchni asfaltem lanym 

Wileńska 7,

• naprawa blach ocieplenia (roboty tech-

niką alpinistyczną) – Wileńska 7,

• Wileńska 7 – w pionie mieszkania na 

VI p. – wymiana skorodowanej rury ka-

nalizacyjnej,

• zabezpieczenie pomieszczenia zsypu 

przed warunkami atmosferycznymi Wi-

leńska 7 (prace techniką alpinistyczną),

• remont instalacji gazowej w budy nku 

mieszkalnym Wileńska 11 – VI p.,

• wykonanie instalacji ciepłej wody użyt-

kowej i cyrkulacji w części wspólnej 

budynku Wileńska 11 i podłączenie 78 

lokali mieszkalnych do instalacji ciepłej 

wody użytkowej, 

• wymiana rury kanalizacyjnej – Wileń-

ska 11 – w pionie mieszkania na parte-

rze,

• wymiana skorodowanej rury na pionie 

wodnym Wileńska 11– II – I p. z prze-

kuciem przez strop,

• wymiana rury na poziomie wodnym na 

części wspólnej – Wileńska 11 – IV p.

• wymiana poziomu instalacji wodnej II 

strefy budynku przy ul. Wileńska 11 i 15,

• wymiana zbiornika przeponowego Wi-

leńska 7,11,15,

• wymiana dźwigu osobowego Wileńska 

15 – prawy (wyższy) na nowy,

Remont elewacji ul. Balladyny 12



Sprawozdanie z działalności Administracji nr 2 
Osiedla im. J. Słowackiego i Z. Krasińskiego za 2021 rok

4

• remont nawierzchni asfaltem lanym 

Wileńska 15,

• montaż z dostawą wodomierzy do od-

czytu radiowego,

• dostosowanie instalacji wodnej do 

montażu pierwotnego wodomierzy do 

odczytu radiowego – 13 instalacji.

Nieruchomość Nr VI
Garaże przy ul. Wileńskiej 9 i 13

• aktualizacja projektu stałej organizacji 

ruchu, oznakowanie zgodnie z projek-

tem – Wileńska 9,

• remont muru oporowego Wileńska 9,

• remont zespołu garażowego Wileńska 13,

• remont instalacji elektrycznej w zespole 

garażowym Wileńska 9 – 13.

Nieruchomość nr VII 
Garaże przy ul. Balladyny 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E

• montaż słupków zabezpieczających 

przed wjazdem pod garaże przy Balla-

dyny 1A,

• wymiana kosza przy rurze spustowej 

Balladyny 1.

Nieruchomość nr VIII 
Garaże przy ul. Balladyny 3, 5, 5A, 5B, 5C

• drobne prace konserwatorskie wg zi-

dentyfi kowanych potrzeb.

Zaległości
Zaległości z tytułu opłat eksploatacyj-

nych na koniec roku 2021 wyniosły:

lok. mieszkalne – 390 035,70 zł
• wskaźnik zadłużenia na 31.12.2020 wy-

niósł 4,25% 

• wskaźnik zadłużenia na 31.12.2021 wy-

niósł 4,05% 

garaże – 1916,73 zł

• wskaźnik zadłużenia na 31.12.2020 wy-

niósł 1,41% 

• wskaźnik zadłużenia na 31.12.2021 wy-

niósł 1,02% 

Razem zaległości (lokale mieszk. + ga-

raże) w 2020 r. wyniosły 384  522,96 zł co 

przełożyło się na wskaźnik zadłużenia na po-

ziomie: 4,20% 

Razem zaległości (lokale mieszk. + gara-

że) w 2021 r. wyniosły 391 952,43 zł – wskaź-

nik zadłużenia na poziomie: 3,99% 

Analiza zaległości na 
nieruchomościach
Nieruchomość I – (Balladyny 2, 4, 6, 8) – 

2,36% – 40.237,89 zł
Nieruchomość II – (Balladyny 12, 16, 18, 20) 

– 6,56% – 144.636,89 zł 
Nieruchomość III – (Zana 8, 10, 12) – 3,48% 

– 62.533,67 zł 
Nieruchomość IV – (Skierki 1, 3, 5, 7) – 4,59% 

– 97.983,11 zł
Nieruchomość V – (Wileńska 7, 11, 15) – 

2,49% – 44.644,14 zł
W roku 2022 zaplanowano następują-

ce prac e fi nansowane z funduszu remonto-

wego:

• ocieplenie ściany szczytowej Balladyny 2 

– ostatni segment,

• remont schodów przy I kl. budynku Bal-

ladyny 6,

• roboty elektryczne – wymiana przewo-

dów elektrycznych, tablic budynkowych 

– wg wykonanych projektów przy ul. 

Balladyny 4, 6, 8, 16, 18, 20, Skierki 3,5,

• remont chodnika przy Balladyny 12 od 

strony boiska szkolnego,

• wymiana dźwigu osobowego na nowy – 

Zana 8,

• remont konstrukcji wzmacniających 

balkony, uzupełnianie ubytków i pęknięć 

– Zana 8, 10, 12,Balladyny 2, Skierki 1,

• ocieplenie ścian Balladyny 20,

• opracowanie projektu i ocieplenie bu-

dynku Skierki 1 – od strony kl. nr I.

Ul. Wileńska 11 instalacja ciepłej wody 
użytkowej

Nowa winda ul. Wileńska 15 

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla im. J. Słowackiego 
Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2021  

W okresie sprawozdawczym Rada Osiedla im. J. Słowackiego w związku z ogłoszonym przez Rząd RP stanem epidemii i wprowadze-

niem przepisów nakazujących radykalne ograniczenia kontaktów oraz wejściem w życie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 568 z późniejszymi zmianami) oraz Prawo spół-

dzielcze (t.j. Dz.U. 2021 poz. 648.), mając na względzie troskę i bezpieczeństwo członków Rady Osiedla oraz pracowników Spółdzielni, do 

odwołania zostały zawieszone spotkania plenarne Rady Osiedla im. J. Słowa ckiego. 

Lublin, 24.02.2022 r Przewodnicząca Rady Osiedla

 Barbara Lichorobiec-Sokołowska
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Informacje ogólne
Osiedle im. Z. Krasińskiego w Lubel-

skiej Spółdzielni Mieszkaniowej powsta-

łe na początku lat 70-tych ubiegłego wieku 

jako czwarte w kolejności osiedle Lubelskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej zajmuje obszar 

14,21 ha, z czego 7,64 ha to tereny zielone, 

a pozostałe 6,57 ha to grunty pod budynka-

mi i tereny utwardzone takie jak: alejki pie-

szo – jezdne, place zabaw i wypoczynku, 

utwardzone place pod altany śmietnikowe 

oraz parkingi. 

Na terenie Osiedla zlokalizowanych 

jest 17 budynków mieszkalnych w tym: 7 

niskich i 10 wysokich o łącznej powierzch-

ni użytkowej 73.659 m2. Przypada na nią 

1.546 lokali mieszkalnych. Łącznie w lo-

kalach tych zamieszkiwało (stan na koniec 

grudnia 2020 r). ponad 2430 osób. Zabu-

dowę Osiedla dopełnia 11 wolnostojących 

pawilonów handlowo – usługowych z 99 

lokalami i 2 zespoły garażowe ze 153 ga-

rażami.

Zgodnie z Ustawą o spółdzielniach 

mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. z 

późniejszymi zmianami, w Osiedlu wy-

dzielonych jest 11 nieruchomości w tym 

wymienione poniżej 3 nieruchomości 

mieszkalne oraz nieruchomości z loka-

lami użytkowymi wraz z przyległymi te-

renami i obiektami stanowiącymi mienie 

Spółdzielni:

Nieruchomość I – Irydiona 2, 4, 6, 8, 10; 

Krasińskiego 10, 12, 16,  18 (nierucho-

mość mieszkalna)

Nieruchomość II  – Leonarda 5, 7, 9, 11, 13; 

Krasińskiego 6 (nieruchomość miesz-

kalna)

Nieruchomość III – T. Zana 13; Krasińskie-

go 3 (nieruchomość mieszkalna)

Nieruchomość IV – Leonarda 16,18 (lokale 

użytkowe)

Nieruchomość V – Leonarda 1, 1A, 1B, 3, 3A, 

3B (lokale użytkowe)

Nieruchomość VI – Krasińskiego 17 (zespół 

garażowy)

Nieruchomość VII – Leonarda 4-10 (zespół 

garażowy)

Nieruchomość VIII – Krasińskiego 14 (lokal 

użytkowy)

Nieruchomość IX – Krasińskiego 2 „IRY-

DION” (lokal użytkowy)

Nieruchomość X – Krasińskiego 19 (lokal 

użytkowy)

Nieruchomość XI – Leonarda 14 (nierucho-

mość ADM)

Zarządzanie zasobami
Bieżące prace remontowe i eksploata-

cyjne wykonywane przez grupę konserwa-

torów polegają głównie na dokonywaniu 

remontów, napraw, konserwacji budyn-

ków, pomieszczeń wspólnego użytkowa-

nia, konserwacji urządzeń i technicznych 

instalacji wewnętrznych w celu zapewnie-

nia prawidłowego ich funkcjonowania. W 

roku 2021 zostało zgłoszonych i wykona-

nych ponad 1020 zleceń w branżach bu-

dowlanej, elektrycznej i hydraulicznej. 

Jak co roku wykonywane były prze-

glądy techniczne obiektów i instalacji wraz 

z zaleceniami. Cyklicznie prowadzone były 

odczyty i  rejestry w  zakresie: indywidual-

nego zużycia wody w  lokalach mieszkal-

nych – dwukrotnie w ciągu ubiegłego roku, 

zużycia energii elektrycznej w  garażach 

(na koniec roku) oraz energii elektrycznej 

i wody w pralniach. 

Stale przeprowadzana była analiza po-

niesionych kosztów w porównaniu do uzy-

skanych przychodów. 

Wskaźnik zadłużenia mieszkańców 

Osiedla im. Z. Krasińskiego na koniec 2021 r. 

wyniósł 3,77%, (3,47% w 2020 r.). Kwotowo 

wskaźnik ten daje zadłużenie w wysoko-

ści 311 501,03 zł. W poszczególnych nieru-

chomościach mieszkaniowych zaległości 

w opłatach eksploatacyjnych kształtowały 

się następująco: 

Nieruchomość I – (Irydiona 2, 4, 6, 8, 10; 

Z. Krasińskiego 10, 12, 16, 18) – 4,43% – 
149.377,23 zł. 

Nieruchomość II – (Leonarda 5, 7, 9, 11, 13; Z. 

Krasińskiego 6) – 4,13% – 129.276,40 zł.
Nieruchomość III – (Z. Krasińskiego 3; 

Zana 13) – 1,85% – 32.847,40 zł. 

Remonty
W 2021 r. na remonty wydatkowano 

1.425.702,02 zł.
Podział wydatkowanej kwoty w zależ-

ności od rodzaju nieruchomości:

1.416.418,44 zł – na budynki mieszkalne

283,58 zł – lokale wbudowane (N-3)

9.000,00 zł – na garaże

Koszt i wykaz robót remontowo-bu-

dowlanych wykonanych w poszczegól-

nych nieruchomościach przedstawia się 

następująco:

Nieruchomość I – koszt poniesiony – 

321.866,46 zł. 
• wymiana nawierzchni – kostka bru-

kowa wraz z obrzeżami – ciąg pieszo 

OSIEDLE IM. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO
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– jezdny pomiędzy budynkami Krasiń-

skiego 10; Irydiona 10, 8, 6,

• remont wind Krasińskiego 16, 18,

• podwyższenie kominów i moderniza-

cja kanałów spalinowych i wentylacyj-

nych wraz z wykonaniem niezbędnych 

prac dekarskich – Irydiona 2, 6, 10,

• mycie elewacji budynków– Krasińskie-

go 10; Irydiona 10,

• czyszczenie pionów i poziomów insta-

lacji sanitarnej wraz z monitoringiem 

– Irydiona 10; Krasińskiego 16, 18; Iry-

diona 2,

• wymiana domofonów (urządzenia cy-

frowe) Irydiona 8, 10,

• malowanie pomieszczeń wspólnego 

użytku w piwnicach Irydiona 10,

• pozostałe prace remontowe na insta-

lacji wod.-kan, dostosowanie instalacji 

do montażu wodomierzy,

• remonty ławek.

Nieruchomość II – koszt poniesiony – 
879.283,61 zł.

• remont balkonów – Leonarda 11,

• wymiana wind w budynkach Leonarda 

7 ( I i III kl.) oraz Leonarda 9 (I kl.),

• wymiana opraw oświetleniowych Le-

onarda 5, 7,

• remont pomieszczeń piwnicznych Le-

onarda 5 (I kl.),

• wykonanie hydroizolacji ściany piw-

nicznej wraz z remontem rury 

spustowej i kanalizacji deszczowej Kra-

sińskiego 6,

• malowanie elewacji – likwidacja graffi  ti,

• remont kominów: Leonarda 5; Krasiń-

skiego 6,

• wymiana domofonów (urządzenia cy-

frowe) Leonarda 5,

• pozostałe prace remontowe na insta-

lacji wod.-kan, dostosowanie instalacji 

do montażu wodomierzy,

• remonty ławek.

Nieruchomość III – koszt poniesiony – 
216.268,37 zł.

• roboty remontowe i awaryjne – instala-

cja kanalizacyjna i wodociągowa – Kra-

sińskiego 3; Zana 13

• naprawy dźwigów – Zana 13; Krasiń-

skiego 3,

• remont pomieszczeń piwnicznych 

Zana 13 (III kl. – po awarii przyłącza wo-

dociągowego),

• wymiana domofonów (urządzenia cy-

frowe) Zana 13,

• pozostałe prace remontowe na instala-

cji wod. – kan, dostosowanie instalacji 

do montażu wodomierzy.

Nieruchomość VII – koszt poniesiony – 

9.000,00 zł. 
• wykonanie dokumentacji technicznej 

remontu wewnętrznych linii zasilają-

cych WLZ – zespół garażowy przy ul. 

Leonarda.

W 2022 r. w ramach funduszu remon-

towego planujemy wykonać następujący 

zakres prac remontowych: 

Nieruchomość I 

• wymiana dźwigów osobowych Kra-

sińskiego 16 (II kl) oraz Krasińskiego 18 

(II kl),

• remont ciągu pieszo – jezdnego (na-

wierzchnia z kostki brukowej) na wy-

sokości budynku  Krasińskiego 12 (aleja 

kasztanowa),

• remont instalacji elektrycznej Irydiona 

2 (I etap).

Nieruchomość II

• wymiana dźwigu osobowego Leonarda 

9 (II kl),

• remont balkonów Leonarda 9.

Nieruchomość VII

• remont instalacji elektrycznej – zespół 

garażowy przy ul. Leonarda.

Tradycja
Kultywujemy narodowe tradycje – w 

przededniu Święta Narodowego 11 listopa-

da w gronie przedstawicieli Zarządu  LSM, 

Członków Rady  Nadzorczej i Osiedla, pra-

cowników administracji, oraz mieszkań-

ców, przy pamiątkowym kamieniu i dębie 

„Józef” odbyła się uroczystość upamiętnia-

jąca 103 rocznicę odzyskania niepodległości. 

W tym roku towarzyszyły nam dzieci i opie-

kunki z Przedszkola nr 48 przy ul. Leonarda 

15. Wszyscy na zgromadzeniu byli niezwy-

kle miło zaskoczeni wiedzą, umiejętno-

ściami i zaangażowaniem przedszkolaków. 

Odśpiewany został hymn, dzieci zaprezen-

towały okolicznościowe pieśni patriotyczne, 
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wyrecytowano piękny wiersz patriotyczny. 

Po uroczystości dzieci zostały obdarowane 

słodkościami.

Również w 2021 zorganizowano konkurs 

na „Najpiękniej ukwiecony balkon”, Laureaci 

konkursu otrzymali okolicznościowe dyplo-

my i nagrody książkowe – dziękujemy za 

udział w konkursie i już teraz zapraszamy do 

udziału w jego kolejnej edycji.

Tradycją na „Krasińskiego” stały się spotka-

nia Zarządu LSM, pracowników Administracji 

i członków Rady Osiedla z emerytowanymi 

pracownikami LSM mieszkającymi na na-

szym Osiedlu. W ubiegłym roku na zakończe-

nie lata spotkaliśmy się przy grillu by wspólnie 

pogawędzić o minionych czasach z nadzie-

ją, że przyszłość będzie dla wszystkich jesz-

cze lepsza.

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla im. Z. Krasińskiego 
Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2021

W okresie sprawozdawczym Rada Osiedla im. Z. Krasińskiego w związku z ogłoszonym przez Rząd RP stanem epidemii i wprowadze-

niem przepisów nakazujących radykalne ograniczenia kontaktów oraz wejściem w życie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 568 z późniejszymi zmianami) oraz Prawo spół-

dzielcze (t.j. Dz.U. 2021 poz. 648.), mając na względzie troskę i bezpieczeństwo członków Rady Osiedla oraz pracowników Spółdzielni, do 

odwołania zostały zawieszone spotkania plenarne Rady Osiedla im. Z. Krasińskiego. 

Lublin, 24.02.2022 r.        Przewodniczący Rady Osiedla

 

 Ryszard Jański

Administracja nr 2 – informacje 
bieżące i podsumowanie

Osiedla im. J. Słowackiego oraz Z. 

Krasińskiego LSM w  nowej strukturze 

LSM od 1 stycznia 2021 roku zachowują 

swoją odrębność stanowiąc zasób Admi-

nistracji nr 2. 

Biura administracji J. Słowackiego 

przy Skierki 10 oraz Z. Krasińskiego przy 

ul. Leonarda 14 przyjmują zgłoszenia z za-

chowaniem odpowiedniego reżimu sa-

nitarnego (oddzielne stanowiska – stolik 

przy wejściu, konieczne użycie maseczki 

ochronnej przez osoby z  zewnątrz), moż-

na też zostawić zgłoszenie w  skrzynkach 

przy drzwiach administracji, zadzwonić, 

skontaktować się przez e-maila lub za po-

mocą aplikacji mobilnej iMieszkaniec. 

Najpilniejsze prace naprawcze oraz 

prace porządkowe podejmowano w mia-

rę możliwości na  bieżąco korzystając 

z  pracy gospodarzy rejonów, konserwa-

torów spółdzielni lub na stałe współpra-

cujących z  nami fi rm specjalistycznych 

(administracja oprócz umów na robo-

ty budowlane, na stałe współpracuje 

z  przedsiębiorstwem hydraulicznym, ko-

miniarskim, ciepłowniczym LPEC, za-

kładem gazowniczym oraz pogotowiem 

instalacyjnym i domofonowym ZTSM jak 

też z pogotowiem dźwigowym fi rm Inwe-

stprojekt oraz Schindler). 

Zgłoszenia techniczne, których wyko-

nanie nie było możliwe do zrealizowania 

w trybie zwykłej konserwacji, a wymagają-

ce na przykład remontu budynku lub jego 

części były przekazywane do Działu Tech-

nicznego i Inwestycji i powinny zostać wy-

korzystane do tworzenia nowych planów 

remontowych w latach następnych, oczy-

wiście na miarę posiadanych środków fi -

nansowych. 

Place zabaw są dla naszych najmłod-

szych mieszkańców miejscem do rekreacji 

i  zabaw w  gronie rówieśników, ale za-

wsze pod czujnym nadzorem opiekunów. 

W  miarę potrzeb i  posiadanych środków 

realizowane są zakupy nowych przyrzą-
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dów zabawowych ponadto wykonano za-

daszenia piaskownic po to, by można było 

z  nich korzystać bezpieczniej również i   

w cieplejsze dni. Na bieżąco konserwowa-

ne są ławki dla opiekunów i osób, które po-

trzebują odpoczynku.

Zgłoszenia porządkowe jakie najczę-

ściej trafi ały do administracji, to te zwią-

zane z  zachowaniem mieszkańców, 

wykonywaniem remontów oraz utrzy-

maniem czystości i porządku w częściach 

wspólnych budynków i na zewnątrz, a tak-

że związane z  parkowaniem pojazdów 

w  strefi e zamieszkania na ciągach ulic 

osiedlowych.

Wszyscy mieszkańcy winni prze-

strzegać zasady, iż: „warunkiem zgodne-

go współżycia wszystkich mieszkańców 

osiedla jest wzajemna pomoc, tolerancja 

i niezakłócanie spokoju, unikanie sytuacji 

konfl iktowych i  przejawianie życzliwe-

go stosunku do współmieszkańców” (Re-

gulamin używania lokali w domach LSM). 

W  razie potrzeby interwencji w  przed-

miotowym zakresie staramy się docie-

rać z informacją do Dzielnicowych, którzy 

w ramach posiadanych kompetencji, słu-

żą również mieszkańcom swoją pomocą.

Prosimy wszystkie osoby, które remon-

tują swój lokal mieszkalny, by zgłaszały za-

miar wykonania remontu (z planowanym 

zakresem) do administracji. W odpowiedzi 

przekazujemy zalecenia i  rekomendacje 

dotyczące sposobu prowadzenia prac oraz 

kierujemy istotne uwagi eksploatacyjne, 

które mogą być bardzo pomoce w dalszym 

bezpiecznym i  komfortowym użytkowa-

niu mieszkania. 

Przetrzymywanie starych mebli, śmie-

ci i innych przedmiotów o dużych rozmia-

rach (gabarytach) na klatkach schodowych, 

korytarzach piwnicznych, w  pralniach 

czy suszarniach jest zabronione, gdyż te 

przedmioty mogą stanowić źródło pożaru. 

Po odebraniu zgłoszenia o  gromadzeniu 

przez mieszkańców tego typu odpadów 

w  budynkach, wzywamy do oczyszcze-

nia pomieszczeń przez osoby mogące 

być właścicielami pozostawionych rzeczy, 

a następnie są one wywożone na  śmiet-

nik. Przedmioty wielkogabarytowe są od-

bierane przez jednostkę wywożącą odpady 

w terminie ustalonym w harmonogramie 

odbioru odpadów z danej ulicy spod alta-

nek śmietnikowych (terminy wywozów są 

wywieszone w tablicach przy altankach).

Wywóz odpadów budowlanych i roz-

biórkowych – w ramach opłaty za wywóz 

odpadów – odbiera się tylko odpady bu-

dowlane i  rozbiórkowe, które wytworzył 

właściciel nieruchomości w ramach pro-

wadzonego remontu. Ilość odbieranych 

odpadów tego typu w ramach ponoszo-

nej przez spółdzielnię do miasta opłaty 

została zlimitowana do 1 m3 na gospo-

darstwo domowe w  roku. Po ustaleniu 

telefonicznym z  jednostką wywozową 

(aktualnie KOM-EKO) terminu podsta-

wienia specjalnego kontenera możliwy 

jest odbiór takich odpadów przy kon-

kretnym remoncie stosownie do potrzeb 

mieszkańca.

Parkowanie pojazdów może się odby-

wać tylko w miejscach do tego wyznaczo-

nych, ciągi ulic osiedlowych mają jedynie 

charakter dojazdowy dla służb komunal-

nych i administracji osiedla. 

Mamy nadzieję, że informacje przeka-

zane w  tym sprawozdaniu pozwolą Pań-

stwu na rzetelny ogląd tego, co działo się 

w zakresie pracy Administracji nr 2 w mi-

nionym roku. 

Ze swej strony dziękujemy Mieszkań-

com za życzliwość i  pomoc okazaną ad-

ministracji w realizacji zadań. Dziękujemy 

Przewodniczącym i  Członkom Rad Osie-

dli za olbrzymie zaangażowanie w działa-

niach spółdzielni na rzecz lokatorów i duży 

wkład pracy na rzecz lokalnej społeczno-

ści. Mimo formalnego braku spotkań, in-

formacje, prośby i  uwagi mieszkańców 

były do administracji skutecznie przekazy-

wane, a realizacja spraw na bieżąco moni-

torowana.

Uwagi na temat bezpiecznego 
używania lokali wyposażonych 
w urządzenia gazowe, w tym 
w piecyki kąpielowe

Do bezpiecznej i  prawidłowej pracy 

urządzeń gazowych, w  tym piecyków ką-

pielowych należy:

1. Zapewnić stały dopływ świeżego po-

wietrza do mieszkania przez nawiewni-

ki powietrza w oknach, rozszczelnienie 

okna, a  w  czasie pracy piecyka nawet 

jego uchylenie,

2. Dbać o sprawność techniczną użytko-

wanych w mieszkaniu instalacji i urzą-

dzeń gazowych,

3. Przed każdą kąpielą pomieszczenie, 

w  którym jest piecyk gazowy dobrze 

przewietrzyć,

4. Ograniczyć używanie w  czasie kąpieli 

innych urządzeń gazowych (kuchenka 

gazowa, piekarnik gazowy),

5. Ograniczyć do minimum czas kąpieli 

w łazience jeśli piecyk jest w trakcie ką-

pieli uruchamiany kilka razy. 

Do pracy urządzeń gazowych – pie-

cyków kąpielowych i kuchenek gazowych 

potrzebny jest stały dopływ świeżego po-

wietrza po to, by nie nastąpiło zatrucie spa-

linami (czadem).

Z punktu widzenia praktycznego:

• istotne jest niezabudowywanie i  nie-

zasłanianie kratek wentylacyjnych oraz 

stałe ich oczyszczanie z kurzu i innych 

zanieczyszczeń,

• nie wolno niczym zabudowywać urzą-

dzeń gazowych (np. piecyków kąpielo-

wych),

• nie można montować wentylatorów 

zasilanych elektrycznie w  mieszka-

niach z urządzeniami gazowymi,

• nie dogrzewać mieszkań palnikami 

kuchni lub piekarnika,

• drzwi do łazienki powinny być wypo-

sażone w otwory o przekroju – co naj-

mniej 220 cm2,

• nie wolno likwidować ścianek dzia-

łowych pomiędzy pomieszczeniami 

kuchni a pokoju, gdy w kuchni znajduje 

się piecyk, nowopowstałe pomieszcze-

nie nie może być wykorzystane jako sy-

pialnia.

Apel i prośba do Mieszkańców o:
• przeciwstawianie się dewastacjom 

mienia i  zgłaszanie wszelkich nie-

pokojących zdarzeń w  tym zakre-

sie upoważnionym do tego organom 

w ramach ich kompetencji,

• zaprzestanie karmienia gołębi na pla-

cach rekreacyjnych, placach zabaw 

i przy budynkach (siadające na gzym-

sach budynków gołębie bardzo często 

niszczą odchodami elewacje, zanie-

czyszczają itp.),

• cierpliwość i  rozwagę w  korzysta-

niu z  miejsc do parkowania i  postoju 

w obrębie dróg osiedlowych.

 Administracja nr 2 

 Kierownik mgr inż. Andrzej Kot

 Z-ca Kierownika mgr inż. Krzysztof Rymar
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