
Sprawozdanie z działalności Administracji nr 3 
Osiedla im. M. Konopnickiej 
i H. Sienkiewicza za 2021 r.

W  styczniu 2021 r. w  Lubelskiej Spół-

dzielni Mieszkaniowej zostały połączone 

administracje. Administrację Osiedla im. 

M. Konopnickiej połączono z Administracją 

Osiedla im. H. Sienkiewicza. Powstała Ad-

ministracja nr 3, która obejmuje swoją dzia-

łalnością dwa osiedla.

Administracja Osiedla im. M. Konop-

nickiej posiada 22 budynki mieszkalne 

o  łącznej powierzchni użytkowej 96  850 

m², w tym 10 budynków wysokich. Zasoby 

osiedla to również lokale użytkowe wolno-

stojące i wbudowane o łącznej powierzch-

ni 4 994,74 m² oraz garaże w  ilości 78 szt. 

Osiedle zajmuje obszar 17,20 ha. Zgodnie 

z Ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych 

z dnia 15 grudnia 2000r. osiedle zostało po-

dzielone na 6 nieruchomości mieszkal-

nych, które funkcjonują samodzielnie, co 

zostało uwzględnione w  działalności go-

spodarczej Administracji.

W 2021 r. nadal zmagaliśmy się ze sta-

nem epidemii covid-19. W  tym trudnym 

czasie i  my zobowiązani byliśmy do prze-

strzegania zaleceń dotyczących bezpieczeń-

stwa pracowników administracji osiedla 

i  mieszkańców, w  taki sposób, aby nikogo 

nie narazić na zachorowanie. Wychodząc 

naprzeciw potrzebom, w  czasie o  mniej-

szych obostrzeniach i  zmniejszającej się 

zachorowalności, otworzyliśmy administra-

cję dla naszych mieszkańców, zachowując 

wszystkie standardy bezpieczeństwa tj. de-

zynfekcja rąk i przedmiotów oraz zakładanie 

maseczek w czasie rozmów przy specjalnie 

przygotowanym stanowisku. Można było 

kontaktować się z nami również telefonicz-

nie pod numerem tel. 81-743-56-40, drogą 

e-mail: adm.konopnickiej@spoldzielnialsm.

pl, wrzucając korespondencję do skrzyn-

ki pocztowej znajdującej się przed wejściem 

do siedziby administracji oraz przez aplika-

cję iMieszkaniec.pl. Niestety w  listopadzie 

w czasie trwania IV fali covid– 19, w trosce 

o  dobro nas wszystkich ponownie admi-

nistracja została zamknięta, jednak kontakt 

z nami był cały czas możliwy.

Pomimo pandemii staraliśmy się reali-

zować zgodnie z  planem wszystkie prace 

remontowe i budowlane. 

Bieżące naprawy konserwacyjno-

-naprawcze i  porządkowe wykonywali 

pracownicy administracji tj. grupa kon-

serwatorów i gospodarzy rejonów. W celu 

zminimalizowania zakażenia i  rozprze-

strzeniania się wirusa covid-19 pracownicy 

wykonywali swoją pracę również w syste-

mie rotacyjnym. Dużo uwagi poświęcali-

śmy dezynfekcji we wszystkich budynkach 

na naszym osiedlu. Przeprowadzaliśmy de-

zynfekcję klatek schodowych, części wspól-

nych, wind, zsypów oraz korytarzy. 

Administracja Osiedla im. M. Konop-

nickiej w 2021 r. w swojej działalności zaj-

mowała się szerokim zakresem zagadnień:

1. Opracowywała plany remontów i kon-

serwacji zgodnie z  przepisami prawa 

budowlanego w  oparciu o  rozpozna-

ne potrzeby i  możliwości ich pokrycia 

z opłat eksploatacyjnych.

2. Prowadziła ewidencję zasobów Osiedla 

tj. ewidencję budynków, lokali użytko-

wych i  innych będących w dyspozycji 

Administracji Osiedla.

3. Nadzorowała eksploatację pomiesz-

czeń wspólnych w  budynkach miesz-

kalnych. Po dokonaniu szczegółowej 

ewidencji niektóre z tych pomieszczeń 

zostały wynajęte odpłatnie.

4. Administratorzy prowadzili na bieżą-

co książki obiektów założone dla po-

szczególnych budynków oraz rejestr 

zużycia wody, energii cieplnej, energii 

elektrycznej i  gazu w  lokalach miesz-

kalnych i użytkowych oraz w garażach.

5. Dokonywała ubezpieczenia mienia 

Osiedla.

Sprawy porządkowe i inne
Administracja organizowała i  nadzo-

rowała całokształt spraw związanych z  po-

rządkiem na Osiedlu. Dbaliśmy o utrzymanie 

w należytym stanie sanitarno-porządkowym 
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budynków i  ich otoczenia oraz pomiesz-

czeń wspólnego użytku. Sprawowaliśmy 

nadzór nad wywozem nieczystości stałych. 

Prowadziliśmy kompleksową rekultywa-

cję terenów zielonych, konserwację drzew, 

krzewów i  trawników. W  roku 2021 LSM 

zrezygnowała w  tym zakresie z usług wy-

konawców obcych. Zakupiono sprzęt spe-

cjalistyczny tj. kosiarki, kosy spalinowe, piły 

mechaniczne, rębak do gałęzi oraz podno-

śnik koszowy, który jest wykorzystywany 

do wycinki gałęzi oraz do mycia elewacji 

budynków. Nowy sprzęt jest nowoczesny, 

ekologiczny i  wydajny. Należy podkreślić, 

że wszystkie prace związane z  konserwa-

cją zieleni oraz myciem elewacji budynków 

wykonywali nasi pracownicy tj. gospoda-

rze rejonów i konserwatorzy, specjalnie do 

tego celu przeszkoleni. W minionym roku 

oprócz wycinki drzew suchych, nie roku-

jących nadziei na przyrost oraz przycinania 

krzewów, dokonaliśmy wielu nowych na-

sadzeń. Na wszystkie wycięcia drzew otrzy-

maliśmy stosowne pozwolenia. Z  myślą 

o pszczołach i owadach, przed pomnikiem 

patronki osiedla M. Konopnickiej, po raz 

pierwszy dokonaliśmy wysiewu tzw. kwiet-

nej łąki. Jeżeli pomysł się spodoba, będzie 

kontynuacja w  następnym roku. W  trosce 

o ekologię naszych terenów zielonych, za-

montowaliśmy również budki lęgowe dla 

jerzyków i  domki dla jeży na bezpieczne 

przezimowanie. 

Nadzorowaliśmy pracę fi rmy prze-

prowadzającej dezynfekcje i  deratyzacje. 

W  listopadzie fi rma DDD Kontra przepro-

wadziła w  ramach cyklicznych corocz-

nych przeglądów dezynfekcję i deratyzację 

w korytarzach piwnicznych we wszystkich 

budynkach w osiedlu. Dbaliśmy o należy-

te wyposażenie i  utrzymanie placów za-

baw, remont urządzeń zabawowych i ławek 

oraz wymianę piachu w piaskownicach. Na 

bieżąco wywieszaliśmy w gablotach infor-

macje i komunikaty dotyczące działalności 

Spółdzielni. Współpracowaliśmy z  Policją 

i  Strażą Miejską w  sytuacjach zakłócania 

spokoju na osiedlu. Egzekwowaliśmy po-

stanowienia Regulaminu Porządku Do-

mowego. Zakłócanie ciszy nocnej to jedna 

z najczęstszych przyczyn sąsiedzkich kon-

fl iktów. Z  jednej strony decydując się na 

mieszkanie w  bloku, musimy się liczyć 

z  tym, że mogą do nas docierać odgło-

sy z  sąsiednich mieszkań. Z  drugiej stro-

ny każdy z  nas powinien być świadomy 

tego, że są granice nocnych hałasów. Wie-

logodzinne imprezy, głośne awantury czy 

uciążliwe remonty to tylko przykłady tego 

co Państwo do nas zgłaszacie. Godziny po-

między 22.00 a 6.00 rano są przyjęte zwy-

czajowo jako godziny ciszy nocnej. Stanowi 

o tym również Regulamin Porządku Domo-

wego i  Współżycia Mieszkańców w  LSM. 

Wszelkie uciążliwe działania takie jak prace 

remontowe powinny odbywać się w ciągu 

dnia. Dobrą praktyką jest poinformowanie 

współmieszkańców o tym, że prowadzimy 

remont. Hałasy zza ściany mogą być bardzo 

uciążliwe, zanim jednak sięgniemy po naj-

bardziej radykalne środki warto spróbować 

porozumieć się z  sąsiadami. Czasem wy-

starczy krótka rozmowa i prośba o przenie-

sienie najgłośniejszych prac remontowych 

na inny dzień. Są jednak przypadki, także 

w naszej Spółdzielni, gdzie prośby i rozmo-

wy z sąsiadami, którzy notorycznie postę-

pują niezgodnie z  zasadami współżycia 

społecznego, nie przynoszą żadnych efek-

tów. Wtedy pozostaje zgłosić sprawę do od-

powiednich organów porządkowych. 

Tradycją stało się już organizowanie 

w  naszej Spółdzielni konkursu na „Naj-

piękniej ukwiecony balkon”. Pomimo 

trudności związanych z pandemią korona-

wirusa, również i w tym roku udało się zor-

ganizować konkurs. Była to już XXIII edycja. 

Mieszkańcy naszego osiedla zawsze bar-

dzo aktywnie uczestniczą w rywalizacji na 

najpiękniejszy balkon. W  minionym roku 

również nie zabrakło pięknie ukwieconych 

balkonów. Komisja przyznała sześć nagród 

i  cztery wyróżnienia. Niestety, w  związ-

ku z  licznymi zakazami i  ograniczeniami 

nie było możliwości zorganizowania spo-

tkania osób nagrodzonych w administracji 

osiedla. Mamy nadzieję na takie spotkanie 

w przyszłości, kiedy wszystkie ograniczenia 

w przestrzeni publicznej zostaną zniesione. 

We wrześniu zorganizowaliśmy Piknik 

Sąsiedzki – nowy rodzaj integracji między 

mieszkańcami, ze zwróceniem jak naj-

większej uwagi na dzieci. Mamy nadzieję, 

że ta forma się przyjmie, wpisując na stałe 

do kalendarza imprez osiedlowych.

Wentylacja
W  minionym roku, jedną z  ważniej-

szych spraw, której poświęciliśmy dużo 

uwagi było prawidłowe działanie wentylacji 

w mieszkaniach. Wszyscy mieszkańcy po-

winni być świadomi, że problemy z wenty-

lacją zaczęły się w momencie wprowadzenia 

nowoczesnych technologii w  produkcji 

stolarki budowlanej, w  tym okien i  drzwi. 

Dało to wymierne korzyści w  ogrzewaniu 

mieszkań, jednak pogorszyło ich wentyla-

cję. Należy podkreślić, że prowadzimy stałą 

kontrolę przewodów spalinowych i  wen-

tylacyjnych. Reagujemy również na każdą 

nieprawidłowość zgłoszoną przez miesz-

kańców. Współpracujemy w  tym zakresie 

z kominiarzami i gazownikami, którzy kon-

trolują przewody spalinowo – wentylacyj-

ne i usuwają ewentualne usterki. Pouczają 

mieszkańców w  jaki sposób należy pra-

widłowo korzystać z  piecyków gazowych 

szczególnie podczas kąpieli i nie dopuścić 

do sytuacji zagrażających życiu. Aby utrzy-
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mać stale prawidłowy ciąg powietrza w ka-

nałach wentylacyjnych przypominamy, że 

należy wietrzyć mieszkania systematycz-

nie, krótko, ale intensywnie, montować 

w  ramach okiennych nawiewniki powie-

trza, otwierać okna na mikroszczelinę, aby 

zapewnić stały dopływ powietrza do miesz-

kania i  uniknąć zatrucia tlenkiem węgla. 

Należy dbać o sprawność techniczną urzą-

dzeń gazowych, nie zasłaniać kratek wen-

tylacyjnych, oczyszczać je systematycznie 

z kurzu, nie zasłaniać otworów w drzwiach 

łazienkowych, nie montować wentyla-

torów w  kratkach wentylacyjnych. Bez-

względnie nie należy zmniejszać kubatury 

łazienek poprzez montaż podwieszanych 

sufi tów czy kabin natryskowych lub zamu-

rowania otworów między toaletą a  łazien-

ką. Ponadto, informujemy mieszkańców 

o absolutnym zakazie samowolnych prze-

róbek instalacji gazowej i  spalinowo – 

wentylacyjnej. Wszystkie remonty należy 

uzgadniać z  działem technicznym LSM 

i stosować się ściśle do zaleceń. 

Centralne ogrzewanie
Przypominamy Państwu, aby w  se-

zonie grzewczym przy ujemnych tempe-

raturach nie otwierać okien na klatkach 

schodowych, ze względu na ubytek ciepła 

oraz możliwość pęknięcia grzejnika. Za-

lanie lokali mieszkalnych powoduje duże 

straty fi nansowe i  materialne. Admini-

stracja ze swojej strony na bieżąco usuwa 

wszystkie usterki dotyczące nieszczelności 

w pomieszczeniach wspólnych, nieszczel-

ności drzwi i  okien na klatkach, w  su-

szarniach i  pralniach oraz w  korytarzach 

i pomieszczeniach piwnicznych. W miesz-

kaniach natomiast należy minimalizować 

ubytki ciepła poprzez właściwe eksploato-

wanie grzejników centralnego ogrzewania. 

Przede wszystkim należy całkowicie wyłą-

czać grzejnik aż do pozycji zero, podczas 

otwierania okien lub w czasie długiej nie-

obecności w mieszkaniu. Nie można zabu-

dowywać grzejników, ani suszyć na nich 

prania. Unikniemy w ten sposób ponosze-

nia wysokich kosztów ogrzewania.

Remonty
W  związku z  fatalnym stanem tech-

nicznym, a także z uwagi na bardzo zły stan 

płyt balkonowych, oraz wychodząc naprze-

ciw Państwa wnioskom, rozpoczęte zostały 

remonty balkonów. Po przeglądzie osiedla 

jako pierwszy został wytypowany budynek 

Skrzatów 2, w  którym kawałki płyt balko-

nowych odpadały, co stanowiło zagroże-

nie dla mieszkańców. Do Świąt Bożego 

Narodzenia został zakończony remont 88 

balkonów. Wszystkie balkony zostały wyre-

montowane i dostosowane do obowiązują-

cych norm technicznych.

Kolejnym problemem, który jest pra-

wie na całym osiedlu, był remont klatek 

schodowych. Mieliśmy dużo skarg i próśb 

od mieszkańców, że stan niektórych kla-

tek jest wręcz tragiczny. Niektóre klatki nie 

były malowane ponad 15 lat. Tynk odpa-

dał od ścian całymi płatami, ściany były 

brudne, pokryte napisami – ich stan tech-

niczny, wizualny i  estetyczny, pozwolił 

nam zakwalifi kować do remontu trzy klat-

ki schodowe na budynkach wysokich (Pana 

Balcera 1 i Skrzatów 2) oraz jedna na budyn-

ku niskim (Żarnowiecka 6).

Mając na uwadze przede wszystkim 

bezpieczeństwo mieszkańców ich kom-

fort, wymienione zostały 3 stare windy na 

sprzęt nowoczesny, cichy i bezpieczny. Bę-

dziemy kontynuować te wymiany w latach 

następnych. 

W  dalszym ciągu wymieniamy stare, 

popękane, nierówne nawierzchnie asfalto-

we na estetyczne i  zdecydowanie bardziej 

trwałe – kostkę brukową. 

Aby zmniejszyć opłaty za wspólną 

energię elektryczną na klatkach schodo-

wych zostały w budynkach niskich zamon-

towane nowoczesne, automatyczne lampy 

LED z czujnikami. 

Zajęliśmy się również myciem elewa-

cji, gdyż większość budynków, szczególnie 

od strony północnej jest pokryta nalotem 

z  pleśni i  grzybów. Należy podkreślić, że 

dokonaliśmy tego własnymi siłami robo-

czymi. Umyte zostały ściany budynków Ka-

liska 1, 3, 5. Prace będą kontynuowane. 

Awarie, które się zdarzają, w  większo-

ści wynikają z  naturalnego zużycia mate-

riałów i wieku naszych osiedli. Dokładamy 

wszelkich starań, by Państwa życie, za-

mieszkiwanie i wypoczynek w osiedlu był 

bezpieczny i jak najbardziej komfortowy. 

Apelujemy o USUNIĘCIE WSZYSTKICH 

PRZEDMIOTÓW Z  KLATEK SCHODO-

WYCH PAŃSTWA BUDYNKU! Składowa-

ne przez Państwa na klatkach schodowych 

meble, odzież, itp. są materiałami ŁATWO-

PALNYMI, stwarzającymi bezpośrednie za-

grożenie POŻAREM, niebezpiecznym dla 

życia Państwa, Państwa dzieci i  sąsiadów. 

W  przypadku wybuchu paniki i  mocnego 

zadymienia klatki schodowej, każdy przed-

miot znajdujący się w ciągu komunikacyj-

nym, może stanowić poważne zagrożenie 

i przeszkodę. Brak drożności drogi ucieczki 

może stać się bezpośrednią przyczyną tra-

gedii.

Częściowa realizacja remontów z 2021 

r. była przedstawiona w nr 126 Informato-

ra LSM. Obecnie przedstawiamy Państwu 

szczegółową realizację planu remontów 

i konserwacji z 2021 r.

Składają się na nie następujące po-
zycje: koszty osobowe, energia elektrycz-

na, wywóz nieczystości, odpis na fundusz 

remontowy, podatek od nieruchomości, 

opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, 

koszty konserwacji, pozostałe koszty.

Realizacja zadań remontowych 
w 2021 r. 

W  ramach funduszu remontowego 

w 2021 r. wykonano następujące prace:

I. Roboty malarskie, murarskie i tyn-
karskie:

Remont klatek schodowych.

1. Remont klatki schodowej – P. Balcera 1 

kl. X, XI oraz pralnia i suszarnia; Żarno-

wiecka 6 kl. IV; Skrzatów 2 kl. I.

Prace murarsko-tynkarskie: 

1. Remont wiatrołapów – P. Balcera 8 kl. I, 

II, III.

2. Remont tarasów – P. Balcera 8 (wyko-

nanie izolacji).
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3.  Ogrodzenie wiaty śmietnikowej – Kali-

ska 3, 5.

4.  Wymiana stopni schodowych – Kaliska 

1,3,5; Żarnowiecka 3.

5.  Remont balkonów – Skrzatów 2.

II. Roboty drogowe i brukarskie:
1.  Wymiana kostki na tarasie nad garaża-

mi – P. Balcera 8 kl. IX.

2.  Remont ciągu pieszego, wymiana na 

kostkę brukową – P. Balcera 8.

III. Roboty stolarskie i ślusarskie:
1. Wymiana okien – Jana Sawy 15 – 52 szt.

2. J. Sawy 11 – 10 szt.

3. P. Balcera12 – 28 szt.

4. P. Balcera 8 – kl. IV, V – 12 szt.

5. Żarnowiecka 4 – 26 szt.

IV. Roboty instalacyjne:
Wymiana oświetlenia na energoosz-

czędne na klatkach schodowych w budyn-

kach:

1. Żarnowiecka 4, 5.

2. Skrzatów 5, 7, 9.

3. J. Sawy 15.

Wymiana dźwigów osobowych:

1. Żarnowiecka 5 kl. I, III.

V. Roboty różne:
1.  Mycie elewacji budynków – Kaliska 1, 3, 5.

Ogółem koszt wszystkich robót re-
montowo-konserwacyjnych w  Osiedlu 
wyniósł 1 651 834, 23 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. – wskaźnik zadłu-

żenia z tytułu korzystania z:

– lokali mieszkalnych wyniósł – 3,45 %

– garaży – 3,19 %.

Plan remontów na 2022 r.
W wyniku przeglądu budynków miesz-

kalnych, w planie remontów na 2022 r. zo-

stały uwzględnione najpilniejsze prace do 

wykonania.

Prace obejmą:

1. Malowanie klatek schodowych.

2. Wymianę stolarki okiennej w  budyn-

kach mieszkalnych.

3. Remont kapitalny balkonów.

4. Remont schodów.

5. Remont dachów.

6. Remont ciągów pieszych z wymianą na 

kostkę brukową.

7. Wymianę 2 dźwigów.

8. Remont wiatrołapów oraz wejść do kla-

tek schodowych.

9. Docieplenie stropodachów.
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Zasoby osiedla
Osiedle im. H. Sienkiewicza w  Lubli-

nie jest jednym z siedmiu osiedli znajdują-

cym się w zasobach Lubelskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej i zajmuje powierzchnię 12,5 

ha z czego ponad 8,6 ha – to tereny zielone.

Na terenie zarządzanym przez Admini-

strację Nr 3 – Osiedle im. H. Sienkiewicza 

znajduje się 17 budynków mieszkalnych 

z 1.391 mieszkaniami oraz zespół garażowy 

ze 194 boksami garażowymi. 

Osiedle im. H. Sienkiewicza podzielo-

ne jest na IV nieruchomości mieszkaniowe 

i jedną nieruchomość – w postaci zespołu 

garażowego. I tak: 

• Nieruchomość nr I: stanowią budyn-

ki zlokalizowane przy ul. Pana Wołody-

jowskiego 3 i ul. Jana Skrzetuskiego 6, 8, 

10, w której znajdują się 403 mieszkania. 

• Nieruchomość nr II: stanowią bu-

dynki zlokalizowane przy ul. Jana 

Skrzetuskiego 2, 2A, 2B, 4; ul. Pana Wo-

łodyjowskiego 6 oraz ul. Juranda 1, 3, 5, 

w której znajduje się 773 mieszkania. 

• Nieruchomość nr III: stanowią budyn-

ki zlokalizowane przy ul. Pana Wołody-

jowskiego 7, 9, 11, w której znajduje się 

120 mieszkań. 

• Nieruchomość nr IV: stanowi zespół 

budynków zlokalizowanych przy ul. 

Tomasza Zana 27 i 29, w której znajdu-

je się 96 mieszkań, 21 lokali użytkowych 

i 72 garaże w części podziemnej.

• Nieruchomość nr V: stanowi zespół ga-

rażowy przy ul. Juranda 2, 4, 6, 8, 10, 

w której znajdują się 194 garaże.

Ponadto, przy ul. Juranda 7 i  ul. Pana 

Wołodyjowskiego 8 zlokalizowany jest jed-

noobiektowy budynek, w  którym znajdują 

się lokale użytkowe, takie jak między in-

nymi: bar Jagienka, pizzeria Mimi, biblio-

teka, gabinet kosmetyczny, apteka, poczta, 

przedszkole, sklep odzieżowy, yacht klub, 

zakład krawiecki, zakład renowacji mebli, 

Stokrotka i Żabka.

Na terenie Osiedla im. H. Sienkiewi-

cza przy ul. Jana Skrzetuskiego 12, swo-

ją siedzibę mają: Zakład Zielni LSM, który 

obsługuje wszystkie osiedla znajdujące się 

w  zasobach Lubelskiej Spółdzielni Miesz-

kaniowej, pogotowie dźwigowe Inwest-

projekt – Dźwig, myjnia samochodowa, 

warsztat mechaniczny oraz pogotowie do-

mofonowe.

Zarządzanie zasobami 
mieszkaniowymi

Zarządzanie zasobami znajdującymi 

się w  Osiedlu – to zespół działań organi-

zacyjnych, prawnych, fi nansowych i  tech-

nicznych, które mają na celu zapewnienie 

mieszkańcom optymalnych – i  w  mia-

rę możliwości – komfortowych warunków 

mieszkaniowych w budynkach jak i na tere-

nie całego Osiedla. 

W  okresie sprawozdawczym realizacja 

zadań administracyjnych odbywała się przy 

udziale 3 pracowników umysłowych, 5 kon-

serwatorów i  9 gospodarzy rejonów oraz 1 

osoby do sprzątania pomieszczeń biuro-

wych. 

W roku 2021 – Administracja realizowała 

swoje statutowe zadania między innymi po-

przez:

• utrzymanie obiektów budowlanych 

w dobrym stanie technicznym,

• konserwację instalacji elektrycznej, cen-

tralnego ogrzewania, gazowej, wodno-

-kanalizacyjnej,

• konserwację i remonty dźwigów, hydro-

forni i domofonów,

• konserwację i remonty ciągów komuni-

kacyjnych, placu zabaw i  urządzeń za-

bawowych włącznie z wymianą piachu 

w piaskownicach i naprawą uszkodzo-

nych elementów zabawowych,

• malowanie, naprawa i wymiana uszko-

dzonych elementów w ławkach znajdu-

jących się w zasobach, 

• konserwację terenów zielonych, prze-

świetlanie i  przycinanie drzew i  krze-

wów, dokonywanie nasadzeń nowych 

drzew, a w okresie jesiennym grabienie 

i zwożenie liści,

• zimowe utrzymanie ciągów pieszo-jezd-

nych, wejść do budynków, schodów, 

wyjazdów/wjazdów do garaży oraz dróg 

należących do naszych zasobów,

• świadczenie usług budowlanych, elek-

trycznych i  hy draulicznych dla miesz-

kańców,

• bieżącą kontrolę nad jakością świadczo-

nych usług przez przedsiębiorstwa ko-

munalne oraz sprawdzanie rzetelności 

rozliczeń za te usługi,

• usuwanie z korytarzy piwnicznych i kla-

tek schodowych pozostawionych róż-

nego rodzaju przedmiotów, a  także 

z wiat śmietnikowych i przy budynkach 

pozostawionych tzw. gabarytów, 

• dokonywanie rozliczenia energii elek-

trycznej w garażach,

• uczestniczenie przy likwidacji szkód 

w lokalach mieszkalnych i użytkowych 

Panorama Osiedla im. H. Sienkiewicza Osiedle im. H. Sienkiewicza – widok na zespół budynków 
przy ul. Zana 27 i 29

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OS. IM. H. SIENKIEWICZA
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w  związku z  wypłatą odszkodowań 

z tytułu ubezpieczenia,

• prowadzenie na bieżąco książki obiek-

tu, założonej oddzielnie dla każdego 

budynku i obiektu,

• uczestniczenie w łagodzeniu i rozwią-

zywaniu problemów oraz konfl iktów 

między sąsiadami,

• zlecanie i  nadzorowanie prac zwią-

zanych z  deratyzacją i  dezynfekcją 

pomieszczeń piwnicznych, komór zsy-

powych i wiat śmietnikowych,

• w  okresie pandemii covid-19 – doko-

nywanie dezynfekcji klatek schodo-

wych, poręczy, domofonów, skrzynek 

pocztowych i  wind oraz wiat śmiet-

nikowych wolnostojących i  zsypów 

w wieżowcach.

Zagadnienia gospodarki 
fi nansowej

Działalność Administracji Nr 3 – Osie-

dle im. H. Sienkiewicza – opiera się o 

szereg aktów prawnych powszechnie obo-

wiązujących jak Prawo Budowlane, Pra-

wo Spółdzielcze i Ustawa o spółdzielniach 

mieszkaniowych, jak również na unor-

mowaniach wewnętrznych, takich jak Sta-

tut i  Regulaminy, charakterystycznych dla 

zarządzania nieruchomościami w  formie 

spółdzielni mieszkaniowej. 

Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

prowadzi działalność na zasadach rachun-

ku ekonomicznego. Podstawową jednostką 

rozliczeniową są nieruchomości wchodzą-

ce w skład poszczególnych osiedli.

Na dzień 31.12.2021 r. w Osiedlu im. H. 

Sienkiewicza, wskaźnik zadłużenia z  tytu-

łu korzystania z lokali mieszkalnych i gara-

żowych wynosi 3,13% i w stosunku do roku 

ubiegłego utrzymuje się na podobnym po-

ziomie.

Zagadnienia remontowe
Prawo Budowlane nakłada na każ-

dą spółdzielnię mieszkaniową obowiązek 

dokonywania corocznych oraz 5-letnich 

przeglądów technicznych budynków, ich 

elementów oraz wszystkich instalacji. Za-

kres prac remontowych zawarty w  planie 

remontów wynika w  pierwszej kolejności 

z zaleceń pokontrolnych zawartych w pro-

tokołach po w/w przeglądach.

Na terenie Osiedla im. H. Sienkiewi-

cza w  minionym roku wykonano szereg 

prac remontowych i  modernizacyjnych. 

Zakres tych prac obejmował między inny-

mi: dalszą termomodernizację budynków 

mieszkalnych w  postaci wymiany stolar-

ki okiennej i  drzwiowej, docieplenie stro-

podachów, remonty balkonów i kominów, 

ciągów pieszych, wymiana wodomierzy, 

domofonów, pionów i poziomów instalacji 

wodociągowo-kanalizacyjnej. 

Na powyższy zakres prac miało wpływ 

wiele czynników przede wszystkim wy-

niki z  przeglądów technicznych budyn-

ków, awarie, ankiety przeprowadzone 

wśród mieszkańców osiedla, jak również 

uwzględnianie pisemnych wniosków zgła-

szanych przez mieszkańców. Z  uwagi na 

ograniczone zasoby fi nansowe, nie wszyst-

kie zgłaszane przez mieszkańców wnioski 

zostały uwzględnione.

W związku z licznymi prośbami otrzy-

mywanymi od mieszkańców – zakupiono 

i zamontowano na drzewach budki lęgowe 

dla ptaków oraz ustawiono w  dogodnych 

miejscach na trawnikach – domki dla jeży.

Prowadzono także działalność remon-

towo-konserwacyjną skoncentrowaną na 

bieżącym utrzymaniu sprawności tech-

nicznej wind, urządzeń hydroforni, instalacji 

domofonowej. Wykonano także coroczne 

kompleksowe przeglądy instalacji gazowej 

i  urządzeń oraz kominów wentylacyjnych 

i spalinowych we wszystkich mieszkaniach, 

pomieszczeniach wspólnego użytku i loka-

lach użytkowych znajdujących się na terenie 

Osiedla im. H. Sienkiewicza. 

Przeglądy kominiarskie wykazały wiele 

usterek i  nieprawidłowości w  działaniu in-

stalacji. Powodem ich powstania jest w du-

żej mierze montaż nowej, szczelnej stolarki 

okiennej w mieszkaniach, która wpływa na 

zaburzenia funkcjonowania piecyków ga-

zowych i zakłócenia przy wentylacji grawi-

tacyjnej. 

Aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla 
czyli czadem i nie doprowadzić do powsta-

nia grzyba i  pleśni w  mieszkaniu, prosimy 

mieszkańców o, w miarę możliwości, czę-

ste wietrzenie mieszkań, rozszczelnienie 

lub uchylanie okien i  nie zakrywanie kra-

tek wentylacyjnych. Oprócz tego prawie na 

wszystkich budynkach zamontowane zo-

Osiedle im. H. Sienkiewicza – widok na budynki przy ul. Juranda 1, 3, 5 Osiedle im. H. Sienkiewicza – widok na budynki przy ul. Skrzetu-
skiego 2, 2A, 2B, 4, 6, 8, 10

 Budka dla ptaków
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stały turbowenty, które poprawiają i uspraw-

niają pracę przewodów kominowych.

W  większości przypadków prace kon-

serwacyjne wykonywane były własnymi si-

łami przez pracowników Administracji, tj. 

konserwatorów, natomiast porządkowe – 

przez gospodarzy rejonów. W 2021 r. wyko-

nano na rzecz mieszkańców łącznie 1.424 

zlecenia, w tym: 293 zlecenia hydrauliczne, 

292 zlecenia elektryczne, 508 zleceń ogól-

nobudowlanych oraz 331 innych zleceń, 

wykonywanych przez wszystkich konser-

watorów.

W  roku 2021 wykonano na lokalach 

mieszkalnych, użytkowych i garażach niżej 

wymienione prace remontowe i moderni-

zacyjne:

Lokale mieszkalne
Nieruchomość I:
ul. P. Wołodyjowskiego 3:

• naprawa uszkodzonej elewacji przez 

ptaki,

• wymiana wodomierzy na radiowe,

ul. Skrzetuskiego 6:

• wymiana dźwigu osobowego w klatce I,

• remont nawierzchni bitumicznej chod-

nika,

• naprawa uszkodzonej elewacji przez 

ptaki,

• ułożenie kostki brukowej na alejce przy 

klatce III,

• czyszczenie pionów i poziomów kanali-

zacyjnych wraz z monitoringiem insta-

lacji, 

ul. Skrzetuskiego 8:

• naprawa uszkodzonej elewacji przez 

ptaki,

• wymiana wodomierzy na radiowe,

• remont nawierzchni bitumicznej chod-

nika,

ul. Skrzetuskiego 10:

• wymiana dźwigu osobowego w klatce I,

• remont nawierzchni bitumicznej chod-

nika,

• naprawa uszkodzonej elewacji przez ptaki,

• wymiana wodomierzy na radiowe, 

Nieruchomość II:
ul. Juranda 1:

• przekładka kostki brukowej przed wej-

ściem do budynku – klatka II,

• wymiana wodomierzy na radiowe,

• spłata rat za wymianę dźwigu – kl. I,

• wykonanie wycieraczek przed drzwiami 

wejściowymi do budynku – klatki I–IV,

ul. Juranda 3:

• remont balkonów,

• remont dźwigu osobowego,

• spłata rat za wymianę dźwigu – kl. III,

• wymiana wodomierzy na radiowe,

• wykonanie utwardzenia miejsca z prze-

znaczeniem pod pojemniki na zbiórkę 

odpadów selektywnych (przy budynku 

wymiennikowni LPEC),

ul. Juranda 5:

• remont balkonów,

• wymiana wodomierzy na radiowe,

ul. Skrzetuskiego 2:

• wymiana wodomierzy na radiowe,

• wymiana stolarki okiennej w piwnicach,

• wymiana oświetlenia na klatkach scho-

dowych,

ul. Skrzetuskiego 2A:

• wymiana wodomierzy na radiowe,

• wymiana rynien i rur spustowych,

• wymiana oświetlenia na klatkach scho-

dowych,

ul. Skrzetuskiego 2B:

• wymiana wodomierzy na radiowe,

• wymiana oświetlenia na klatkach scho-

dowych,

ul. Skrzetuskiego 4:

• wymiana wodomierzy na radiowe,

• remont nawierzchni bitumicznej,

ul. P. Wołodyjowskiego 6:

• mycie elewacji od strony klatek schodo-

wych,

• wymiana wodomierzy na radiowe,

• ułożenie kostki przy klatce V i X,

• przebudowa schodów – klatka VI, VIII,

• naprawa uszkodzonej elewacji przez 

ptaki,

Nieruchomość III:
ul. P. Wołodyjowskiego 7:

• wymiana wodomierzy na radiowe,

• wymiana oświetlenia na klatkach scho-

dowych,

• mycie elewacji od strony klatek scho-

dowych,

ul. P. Wołodyjowskiego 9:

• wymiana wodomierzy na radiowe,

• wymiana rynien i rur spustowych,

• wymiana oświetlenia na klatkach scho-

dowych,

• mycie elewacji od strony klatek scho-

dowych, 

ul. P. Wołodyjowskiego 11:

• wymiana wodomierzy na radiowe,

• wymiana oświetlenia na klatkach scho-

dowych,

• naprawa uszkodzonej elewacji przez 

ptaki,

• mycie elewacji od strony klatek scho-

dowych,

Nieruchomość IV:
ul. Zana 27:

• wymiana wodomierzy na radiowe,

ul. Zana 29:

• wymiana wodomierzy na radiowe,

• przełożenie zapadniętej kostki brukowej 

na patio,

ul. Zana 29 – garaże:

• naprawa bramy garażowej,

Lokale użytkowe
ul. Zana 27, 29:

• remont kominów,

• uszczelnienie okien,

• wymiana wodomierzy na radiowe,

ul. Juranda 7:

• wymiana wodomierzy na radiowe,

ul. Skrzetuskiego 2:

• wymiana wodomierzy na radiowe,

ul. Skrzetuskiego 2A:

• wymiana wodomierzy na radiowe,

ul. Skrzetuskiego 2B:

• wymiana wodomierzy na radiowe,

ul. Wołodyjowskiego 8:

• wymiana wodomierzy na radiowe,

Garaże
ul. Juranda 2 – 4, 6, 10:

• wykonanie dokumentacji projektowej 

wymiany fragmentu sieci i  instalacji 

elektrycznej układu zasilania garaży,

Administracja
ul. Juranda 8:

• wymiana stolarki okiennej w pomiesz-

czeniach wspólnych Administracji, 

ul. Skrzetuskiego 12:

• wykonanie oświetlenia placu parkingo-

wego przy budynku. 

Ogółem całość kosztów inwestycji re-

montowych i  modernizacyjnych fi nanso-

wanych z funduszu remontowego w 2021 r. 

wyniosły około 1 137 916, 47 zł.

Nowa winda w budynku przy ul. Skrzetu-
skiego 6 i 10
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Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla im. M. Konopnickiej i Rady Osiedla im. H. Sienkiewicza

W okresie sprawozdawczym Rada Osiedla im. M. Konopnickiej i Rada Osiedla im. H. Sienkiewicza, w związku z ogłoszonym przez Rząd 

RP stanem epidemii i wprowadzeniem 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 CO-

VID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 

z późniejszymi zmianami) oraz Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 648), mając na względzie troskę i bezpieczeństwo członków Rad 

Osiedli oraz pracowników Spółdzielni – do odwołania zawiesiły spotkania plenarne.

Lublin, dnia 21.02.2022 r.

Zagadnienia związane 
z konserwacją terenów zielonych 
i obiektów małej architektury

W 2021 r. Administracja Osiedla im. H. 

Sienkiewicza kontynuowała dalszą moder-

nizację terenów zielonych i obiektów małej 

infrastruktury. 

W minionym roku naprawiono uszko-

dzone huśtawki, wymieniono w  ławkach 

uszkodzone deski, dokonano dezynfekcji 

zestawów zabawowych, ławek i piaskownic 

przez fi rmę zewnętrzną, wykonano zada-

szenie nad piaskownicą, zamówiono pia-

sek z atestem.

W  roku 2021 Zakład Zieleni LSM wy-

stąpił do Biura Miejskiego Architekta Zie-

leni z wnioskiem o usunięcie drzew, które 

z  różnych względów kwalifi kowały się do 

wycięcia. Zgodnie z  decyzjami Miejskie-

go Architekta Zieleni – usuniętych zosta-

ło 15 szt. drzew. Dodatkowo 3 szt. zostały 

usunięte jako złomy po burzach. Otrzyma-

liśmy także 8 decyzji od Miejskiego Archi-

tekta Zieleni na posadzenie 20 szt. drzew 

(w tym 1 decyzja na ponowne posadzenie 4 

szt., które uschły). Łącznie posadziliśmy 18 

szt. drzew. Do posadzenia na wiosnę zosta-

ło 4 szt. drzew. 

Plan remontów na 2022 r.
W planie remontów na rok 2022 uwzględ-

niono między innymi:

• remont kominów: ul. Skrzetuskiego 10,

• remont kominów: ul. Skrzetuskiego 2A,

• wymiana włazów dachowych w więk-

szości budynków,

• remont balkonów: ul. Juranda 3,

• mycie elewacji od strony klatek scho-

dowych,

• remont balkonów po rocznych przeglą-

dach budynków,

• malowanie klatek schodowych: ul. Skrze-

tuskiego 2B,

• remont klatek schodowych (wiatroła-

pów i parterów do półpiętra): ul. Juran-

da 1, kl. V–VII,

• wymiana instalacji elektrycznej w gara-

żach,

• pierwotny montaż wodomierzy w  lo-

kalach mieszkalnych,

• wymiana ocieplenia na ścianach szczy-

towych: ul. Juranda 1,

• wymiana oświetlenia na klatkach scho-

dowych,

• modernizacja urządzeń zabawowych. 

Z  uwagi na wyniki z  przeglądów bu-

dynków i  uwzględniając wnioski miesz-

kańców, do powyższego planu remontów 

na 2022 r., mogą być wprowadzane korekty.

Pracownicy Administracji Nr 3, osie-

dla im. H. Sienkiewicza chcieliby serdecz-

nie podziękować wszystkim Mieszkańcom, 

którzy czynnie uczestniczyli w  życiu na-

szego osiedla nie szczędząc czasu ani wy-

siłku dla wspólnego dobra. W  roku 2022 

życzymy Mieszkańcom kontynuowania 

działań zmierzających do tego, aby nasze 

osiedle było lepiej zarządzane oraz przyja-

zne i bezpieczne dla mieszkańców.

Osiedle im. H. Sienkiewicza – widok na budynki 
przy ul. P. Wołodyjowskiego 3, 6, 7, 9, 11

Balkony ul. Juranda 5
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