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DRASTYCZNA PODWYŻKA OPŁAT

ZA WYWÓZ ŚMIECI.

ILE ZAPŁACIMY OD 1 SIERPNIA?

‐ STR.7

W 2020R. SM LOKATOR PRZEZNACZY 

NA HYDROIZOLACJĘ DACHÓW

BLISKO MILION ZŁOTYCH.

‐ STR.2

PRZEŁOŻONE INWESTYCJE, WSTRZY‐

MANE PRZETARGI. KORONAWIRUS 

UDERZA W NASZĄ SPÓŁDZIELNIĘ.

‐ STR.3



O każdorazowym przypadku wystąpienia
wirusa SARS-CoV-2 u osoby mieszkającej
w zasobach Spółdzielni, Powiatowa Stacja Sa-
nitarno-Epidemiologiczna w Zduńskiej Woli 
informuje Spółdzielnię w drodze decyzji. 
Określa ona adres występowania przypadku 
choroby oraz zakres i charakter czynności, 
koniecznych do wykonania na danym obsza-
rze. W konsekwencji Spółdzielnia zleca spe-
cjalistycznej firmie przeprowadzenie dekon-
taminacji w obszarze klatki schodowej lub jej 
części. Dodatkowo, Zarząd Spółdzielni infor-
muje mieszkańców danej nieruchomości o 
konieczności stosowania szczególnych zasad 
postępowania, w celu zapobieżenia rozprze-
strzeniania się wirusa. 

nią indywidualnych umów, doty-
czących samego sfinansowania za-
dania, jak również uzyskanie 
pozwolenia na budowę.
   Aktualnie, Spółdzielnia zbiera 
podpisy od mieszkańców bloku 
przy Zielonej 50 oraz przy Szkol-
nej 4. Koszt wykonania zadasze-
nia nad jednym balkonem to kwota 
ok. 3 tys. zł. Warto podkreślić, że 
zgoda właścicieli danej nierucho-
mości i uchwała mieszkańców jest 
potrzebna też w przypadku wy-
konania jakichkolwiek prac na ele-
wacji danego budynku. Dotyczy 
to nie tylko zadaszeń, ale również 
zabudowy balkonów. 

w upalne dni, daje dodatkową ko-
rzyść mieszkańcom ostatnich kon-
dygnacji obniżając temperaturę 
powietrza wewnątrz mieszkania 
nawet o kilka stopni. 
   Chronione w ten sposób dachy 
są odporne na działanie niekorzyst-
nych czynników przez długi, wy-
noszący co najmniej dwie dekady, 
czas. Specjalna powłoka ochron-
na nie tylko zapobiega przecie-
kom, ale również chroni przed 
promieniowaniem słonecznym. 
Sposób aplikacji membrany spra-
wia, że powłoka pozbawiona jest 
szwów i innych newralgicznych 
punktów. Znacznie zwiększa to 
jej wytrzymałość, zwłaszcza w miej-
scu montażu takich elementów jak 
np. anteny. Zazwyczaj takie miej-
sca narażone są na uszkodzenia, 
ale nie w przypadku tej metody.
   Koszt takiego zadania to ok. 80zł. 
za m2 netto. Po zrealizowaniu wy-
żej wymienionych prac, w zaso-
bach Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokator, łącznie hydroizolacją zo-
stanie pokryte ponad 7,5 tys. m2 
powierzchni dachów. Łączny koszt 
prac to blisko 1 mln zł. brutto. 

elementy dachu i daszki nad bal-
konami. 
   - To nowoczesna, trwała i bar-
dzo skuteczna metoda, stosowana 
przy realizacji tego typu zadań – 
podkreśla Roman Krzyżański, 
wiceprezes SM Lokator. Zabezpie-
cza dach przed wilgocią nawet
w najtrudniejszych warunkach
i cechuje się stuprocentową szczel-
nością. Można ją położyć na każ-
dą powierzchnię, a jej skuteczność 
sprawdza się przez długie lata. Do-
datkowym atutem jest kolor po-
włoki zbliżony do białego. Jest to 
nie tylko wyróżnik widoczny
z lotu ptaka, ale doskonały izola-
tor promieni słonecznych, zapo-
biegający nadmiernemu ogrzewa-
niu się dachu. Szczególnie latem, 

2020r. Spółdzielnia prze-
znaczyła na hydroizo-
lację dachów blisko mi-

lion złotych. W planach jest reno-
wacja i uszczelnienie powierzchni 
dachowych na ośmiu budynkach 
znajdujących się w zasobach na-
szej Spółdzielni. Dotyczy to bu-
dynków położonych przy: Osmo-
lińskiej 3, Łaskiej 71, Osmolińskiej 
20, Azaliowej 19, Spacerowej 70, 
Zachodniej 9 ( I segment), Getta 
Żydowskiego 24 i Pomorskiej 21. 
Prace mają się rozpocząć w lipcu 
i będą prowadzone do połowy 
września.
   - Przed wykonaniem hydroizo-
lacji dachów, zawsze dodatkowo 
uzupełniamy ocieplenia stropoda-
chów wentylowanych w budyn-
kach, gdzie takie stropy wystę-
pują – podkreśla Grażyna Olej-
nik, kierownik Działu Technicz-
nego SM Lokator. Odbywa się to 
metodą wtryskiwania granulatu 
celulozy i uzupełnienia do 20-25 
cm grubości ocieplenia.
   Spośród powyższych ośmiu bu-
dynków, takie uzupełnienie zosta-
nie wykonane na sześciu obiektach. 
Prace wykona szczecińska firma 

StolBauEko, zaś hydroizolacją zaj-
mie się firma Proof-Tech z Szałszy. 
  Hydroizolacja dachów polega na 
renowacji i uszczelnieniu po-
wierzchni dachowych pokrytych 
papą w technologii bezspoinowej, 
poprzez nałożenie płynnych po-
włok hydroizolacyjnych. W jej za-
kres wchodzi przygotowanie 
podłoża, czyli mycie i czyszczenie 
powierzchni dachu, uzupełnienie 
ubytków oraz zabezpieczenie
i obróbka  naroży, dylatacji, obró-
bek blacharskich, kominów, wy-
łazów. Następnie wykonawca 
nanosi powłokę ochronną hydro-
izolacyjną, wkleja siatkę technicz-
ną w warstwę podkładową Hydro-
nylon HP na całej połaci dacho-
wej, z wywinięciem na wszystkie 

W ubiegłym roku Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokator wykonała hydroizolację dachów na 4 swoich budynkach. Specjal
na powłoka została położona na dachu bloku przy Lawendowej 28, Zielonej 48, Łódzkiej 16 i 18. W tym roku  planowa
ny jest ciąg dalszy. Nowoczesne rozwiązanie zostanie zastosowane na kolejnych, spółdzielczych obiektach. 

MILIONOWA INWESTYCJA na lata
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Anna Perka
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DASZEK... ZA ZGODĄ MIESZKAŃCÓW
W sezonie letnim coraz więcej lo-
katorów myśli o montażu zada-
szeń nad balkonami swoich 
mieszkań. W najbliższym czasie, 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lo-
kator, na wniosek samych miesz-
kańców - wykona kilkadziesiąt 
takich daszków. 

   Zadaszenia balkonów na ostat-
nich piętrach spółdzielczych blo-
ków, chroniące użytkowników 
przed słońcem, deszczem czy śnie-
giem, już się pojawiły w niektó-
rych budynkach Lokatora. Jeszcze 
w tym roku Spółdzielnia – na 
wniosek samych mieszkańców
- wykona je nad balkonami ostat-

nich pięter w bloku przy ul. Spa-
cerowej 70. 
   - Zadaszenia zostaną tam zamon-
towane nad 24 balkonami – infor-
muje Grażyna Olejnik, kierownik 
Działu Technicznego SM Lokator. 
Kolejnych 14 sztuk pojawi się
w bloku przy ul. Kilińskiego 35. 
Podobne plany są również w sto-
sunku do mieszkańców ostatnich 
kondygnacji w bloku przy Zielo-
nej 50. Tam ma być wykonanych 
16 zadaszeń oraz kolejnych 
dziewieć w bloku przy Szkolnej 4. 
   Dla przeprowadzenia tego typu 
robót, niezależnie od sposobu ich 
finansowania, konieczna jest zgo-
da większości właścicieli i współ- Anna Perka
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  Anna Perka

Przełożone inwestycje, odwołane przetargi, czy wstrzymane przeglądy techniczne – to tylko niektóre skutki pandemii, które 
odczuwają praktycznie wszystkie polskie spółdzielnie mieszkaniowe, w tym również nasza – zduńskowolska. 

właścicieli lokali danego bloku 
oraz podjęta w tej sprawie uchwa-
ła mieszkańców. Prace mogą zo-
stać sfinansowane z środków 
funduszu remontowego danego 
bloku lub z środków własnych za-
interesowanych lokatorów. 
   - Przy założeniu finansowania 
prac z funduszu remontowego, wa-
runkiem przeprowadzenia prac 
jest zgromadzenie odpowiednich 
środków finansowych na fundu-
szu danego bloku oraz uzyskanie 
pozwolenia na budowę – podkre-
śla Grażyna Olejnik. Przy założe-
niu, że prace sfinansuje sam 
Lokator, warunkiem ich przepro-
wadzenia jest zawarcie ze Spółdziel-

KORONAWIRUS UDERZA W SPÓŁDZIELNIĘ

SARS W BLOKU?

Pandemia koronawirusa  jest przyczyną 
opóźnienia w realizacji budowy i odnawia-
nia placów zabaw. Wprawdzie urządzenia 
zabawowe są już kupione i oczekują na mon-
taż, jednak realizacja zadań jeszcze się nie 
rozpoczęła. Pierwotny termin wykonania 
prac planowany był na koniec maja  i trady-
cyjnie miał się zbiec z Dniem Dziecka. Nie-
stety, z powodu licznych ograniczeń w gos-
podarce i życiu społecznym, prace rozpoczną 
się dopiero na początku lipca br. 

   Planowane prace w tym roku to całkowita 
wymiana urządzeń na dwóch placach zabaw. 
Pierwszy na osiedlu Południe, w miejscu ist-
niejącego  placu zabaw   w sąsiedztwie bloków 

Kossaka 1, 3, 5 i Gierymskiego 2, drugi - na 
osiedlu Zachód C, pomiędzy budynkami 
Łódzka 46 i 50. Oba place są dedykowane dla 
naszych najmłodszych mieszkańców. Niektó-
re urządzenia przystosowane są do zabawy 
dzieci wraz z opiekunami. 
   Nowe urządzenia oraz bezpieczne poliure-
tanowe nawierzchnie poprawią estetykę osie-
dli, a przede wszystkim poprawią komfort 
bawiących się tam dzieci. Na ten cel Spół-
dzielnia zamierza przeznaczyć około 400 tys. 
zł. Ostateczna kwota będzie znana po zakoń-
czeniu prac.
   Na osiedlach Spółdzielni odnowionych zo-
stało już 7 placów zabaw. Dotychczas wyda-
no na ten cel 600.000 zł. 

EPIDEMIA PRZYCZYNĄ OPÓŹNIEŃ

Mirosława Marszałek - Kuta

andemia koronawirusa ma bezpośred-
nie przełożenie na stan polskiej gospo-
darki. Koronawirus zrobił swoje - za-

mroził gospodarkę, a to odbija się na sytuacji 
ekonomicznej wielu przedsiębiorstw. Skutki 
epidemii odczuwają też Spółdzielnie Mieszka-
niowe. Co prawda w naszej – zduńskowolskiej 
- sytuacja nie jest niepokojąca, ale koronawirus 
wymusił na Zarządzie Lokatora wprowadze-
nie pewnych zmian. 
   - Z powodu epidemii ograniczyliśmy swoją 
działalność – podkreśla Przemysław Gibert, 
prezes SM Lokator. Zamknęliśmy czasowo na-
sze biura, by zminimalizować możliwość zara-
żenia się koronawirusem. Nie przyjmujemy in-
teresantów w swoich gabinetach. Stosując się 
do zaleceń sanitarnych, ograniczamy kontak-
ty. Jeśli mieszkańcy mają do nas pilną sprawę, 
mogą się z nami skontaktować telefonicznie. 
Do dyspozycji zduńskowolan są też wszyscy 
kierownicy poszczególnych działów Spółdzielni.
   Lokator musiał również zrezygnować z nie-
których, zaplanowanych prac. Wynajęta firma 
nie montuje na razie nowych wodomierzy
w spółdzielczych blokach, a czerwcowy odczyt 
wody odbędzie się telefonicznie.
   - Nie chcąc nikogo narażać, wstrzymaliśmy 
te działania, podobnie jak prace związane np. 
z przeglądami technicznymi w naszych loka-
lach - dodaje Przemysław Gibert.
   Ze względu na trwającą epidemię koronawi-
rusa, Zarząd Lokatora odłożył też Walne Zgro-
madzenia Członków Spółdzielni Mieszkanio-

wej Lokator, które miały się odbyć w połowie 
kwietnia. 
   - Obowiązuje zakaz gromadzenia się i zale-
cany jest dystans społeczny, więc przeprowa-
dzenie zebrań w obecnej sytuacji jest po pro-
stu niemożliwe – mówi Roman Krzyżański, 
wiceprezes SM Lokator. 
   Przełożone inwestycje, odwołane przeglądy 
techniczne, czy mniejsze wpływy z tytułu opłat 
czynszowych – to efekt trwającej epidemii.
Z występującymi i mnożącymi się problema-
mi muszą się teraz mierzyć praktycznie wszyst-
kie Spółdzielnie Mieszkaniowe.
   - Na razie nie obserwujemy drastycznego 
spadku wpływów z tytułu opłat czynszowych 
– zaznacza Przemysław Gibert, prezes SM Lo-
kator. Jednak ze względu na zaistniałą sytu-
ację, musieliśmy niektórym firmom wynaj-
mującym od nas lokale obniżyć czynsz. Ze 
względu na brak możliwości zarobku w ostat-
nich miesiącach, wielu najemców gospodar-
czych po prostu nie miało środków na uregu-
lowanie zobowiązań.
   Warto również zaznaczyć, że w dobie koro-
nawirusa Spółdzielnie ponoszą  dodatkowe 
koszty, związane z obowiązkiem przeprowa-
dzania kosztownych dezynfekcji klatek scho-
dowych, klamek czy włączników. Są też zo-
bowiązane zapewnić środki do dezynfekcji, 
oraz maseczki i rękawiczki swoim pracowni-
kom. To duże koszty, których nie byłoby - 
gdyby nie koronawirus. 

P

1. Maksymalne ograniczenie czasu przeby-
wania w pomieszczeniach wspólnych,

2. Poruszanie się w przestrzeniach zamknię-
tych (klatkach schodowych, piwnicach itp.) 
w maseczkach ochronnych i rękawiczkach.

3. Ograniczenie dotykania balustrad, porę-
czy, klamek itp.,

4. Niezwłoczna dezynfekcja dłoni po opusz-
czeniu pomieszczeń wspólnych, zarówno 
przed wejściem do mieszkania, jak i po 
opuszczeniu klatki schodowej.

5. Zachowanie odstępu społecznego 
minimum 2 metrów.

6. Stosowanie się do innych zaleceń właści-
wych służb.

fot. Sebastian Kołodziejek

Roman Krzyżański

JAK POSTĘPOWAĆ?
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kół Łaskiej 46. Pojawią się tam no-
we krzewy i zostaną odnowione 
trawniki. Znikną również tzw. dzi-
kie przejścia, które zostaną zastą-
pione nowymi rozwiązaniami 
komunikacyjnymi. Wykonawcą 
zadania była firma Saw – Bud z Pa-
bianic. Łączny koszt prac to bli-
sko 300 tys. zł. 

półdzielnia wymieniła rów-
nież lampy znajdujące się 
na elewacji obiektu. Dla 

oszczędności, zastosowała tam 
oświetlenie ledowe. Całość budyn-
ku jest w odcieniach szarości i bie-
li. Do jesieni, Zarząd Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokator, zamierza 
również zagospodarować teren wo-

LOKATOR W NOWEJ ODSŁONIE
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NOWA LOKALIZACJA

W lipcu, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych odbiorów, zacznie działać 
nowa Administracja osiedla Zachód. Nowoczesny budynek o powierzchni 
150 metrów kwadratowych jest już skończony, zagospodarowano też teren 
wokół nowego obiektu. Na górze znajdują się dwa mieszkania, zaś na dole 
– mały lokal usługowy i co najważniejsze – nowa siedziba Administracji. 
Obiekt jest przestronny, nowoczesny i funkcjonalny. Do dyspozycji odwie-
dzających jest też sześć nowych miejsc parkingowych. 

Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator przy ulicy Ła
skiej 46 jest już odnowiony i odmalowany. Wygląda nowo
cześnie i estetycznie. Część ścian została wyłożona specjalną 
okładziną z płyt elewacyjnych, zaś na słupach znajdujących 
się w tak zwanych podcieniach w części frontowej budyn
ku, zostały położone nowe tynki.

S

PERGOLA CORAZ BLIŻEJ

Mieszkańcy bloku przy ulicy Zie-
lonej 50 wreszcie doczekają się 
pergoli śmietnikowej. Spółdziel-
nia Mieszkaniowa Lokator – po 
długim okresie starań – w końcu 
nabyła potrzebny do tego celu te-
ren i niebawem zajmie się reali-
zacją długo oczekiwanego zada-
nia. 

Do nabycia terenu, znajdującego 
się przy sklepie Damis  na osiedlu 
Osmolin B,  potrzebna była zgo-
da trzech udziałowców. Ze wzglę-
du na koronawirusa, procedury 
przedłużyły się. Przymusowa kwa-
rantanna, a tym samym i przerwa 
w pracy notariusza, uniemożliwia-
ły podpisanie aktu notarialnego. 
17 czerwca wreszcie się udało.
   - Prace związane z budową per-
goli będzie można rozpocząć na 
przełomie lipca i sierpnia – pod-

kreśla Tomasz Padzik, kierownik 
Działu GZM. Kolejnym krokiem 
będzie wypowiedzenie umów na-
jemcom garaży, następnie wybu-
rzenie garaży i starego śmietnika, 
a potem zagospodarowanie terenu 
i postawienie dużej pergoli śmiet-
nikowej.
   Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, nowa pergola powinna 
się pojawić w drugim półroczu bie-
żącego roku.

Anna Perka

Anna Perka

reklama



Jak tłumaczyły na ostatniej sesji Rady 
Miasta władze Zduńskiej Woli – pod-
wyżka cen za wywóz odpadów była 

nieunikniona. Umowa z firmą Remondis, zaj-
mującą się wywozem śmieci w Zduńskiej Wo-
li obowiązywała do końca czerwca br. , więc 
miasto musiało ogłosić nowy przetarg na to za-
danie. Oferty złożone w przetargu nie pozo-
stawiły złudzeń. Utrzymanie dotychczasowych 
cen, czyli 14 zł. w przypadku segregowania 
śmieci i 24 – w przypadku nie segregowania, 
nie było możliwe. Władze nie miały wyjścia – 
za zgodą większości radnych Rady Miasta pod-
niosły ceny. 

   Początkowo kwota miała sięgać 34 zł, jednak 
po analizie zdecydowano, że miasto dołoży 
zduńskowolanom do opłaty śmieciowej i dzię-
ki temu podwyżka wyniesie mniej, czyli 28 zł.  
   Uzasadnienie i sposób naliczenia nowej kwo-
ty przedstawił na sesji wiceprezydent Paweł 
Szewczyk. Wymienił wiele elementów, które 
wpłynęły na podwyżkę oraz przedstawił pro-
centowy udział kosztów odbioru i zagospoda-
rowania odpadów przy kwocie 28 zł. 

28% - zagospodarowanie odpadów
24% - opłata środowiskowa
46% - koszty odbioru odpadów
2% - koszty administracyjne

   Jak podkreślił wiceprezydent Szewczyk, każ-
dy z tych elementów zdrożał, więc musiało się 
to przełożyć na lokalny rynek.
  Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, mie-
sięczny koszt funkcjonowania systemu zago-
spodarowania odpadami komunalnymi od lipca 
2020r. wyniesie - 1.168.048 zł., z czego koszt od-

dotyczy to instalacji centralnego 
ogrzewania wraz z grzejnikami. 
Konserwacja i naprawy tej insta-
lacji leżą całkowicie po stronie 
Spółdzielni, a wszelkie prace i ich 
koszty obciążają eksploatację nie-
ruchomości.
   Podkreślamy, że przed  przystą-
pieniem do świadczenia usługi
w Państwa mieszkaniach, pracow-
nicy firmy ZHU „Elżbieta Wi-
cher” powinni określić czy usługa 
będzie związana z dodatkową opła-
tą z Państwa strony. A wynika to 
(o czym pisaliśmy wyżej) tylko
i wyłącznie z przypisania danej  
części instalacji  do instalacji wspól-
nych budynku lub mających cha-
rakter własności prywatnej w da-
nym mieszkaniu. 
   Podkreślamy  konieczność usta-
lenia charakteru usługi już w chwi-
li zgłaszania zaistniałej awarii, co 
pozwoli uniknąć nieporozumień 
pomiędzy użytkownikiem  miesz-
kania, a firmą świadczącą usługę. 
Pozwoli również Państwu, w przy-
padku  awarii związanej z  prywat-
ną  częścią instalacji, na możliwość 
swobodnego wyboru wykonaw-
cy usługi.
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tym miejscu chcieliby-
śmy przypomnieć ogól-
ne zasady związane z tą 

usługą. Usuwanie awarii w Pań-
stwa mieszkaniach jest opłacone 
w ramach  miesięcznego ryczałtu, 
którego wartość określona zosta-
ła w ramach rozstrzygniętego prze-
targu. Zakres prac objętych ryczał-
tem regulują  precyzyjnie  zapisy 
§ 140 Statutu Spółdzielni. Z jego 
treścią można się zapoznać na na-
szej stronie smlokator.pl w zakład-
ce „Akty prawne”.
   Przybliżając ogólną zasadę płat-
ności za usuwanie awarii w miesz-
kaniach można powiedzieć, że 
naprawy  związane z pionami ka-
nalizacyjnymi  i pionami  wodo-
ciągowymi   wraz z wodomierzami 
nie wymagają dodatkowych opłat 
z Państwa strony. Natomiast  na-
prawy pozostałej części instalacji 
wod. – kan. np. baterie lub odpły-
wy kanalizacyjne urządzeń sani-
tarnych w mieszkaniach, wykony-
wane są na indywidualne zlecenie 
mieszkańców i wiążą się z dodat-
kowymi opłatami. Z uwagi na ten 
fakt wybór wykonawcy tej usługi 
pozostaje suwerenną decyzją wła-
ściciela lub najemcy lokalu.  Nie Zarząd SM LOKATOR

Zarząd Spółdzielni informuje, że w oparciu o przeprowadzony 
przetarg od 1 maja br. została wybrana nowa firma 
świadcząca usługi w zakresie konserwacji i usuwania awarii 
instalacji wodnokanalizacyjnych i centralnego ogrzewania 
w naszych budynkach. Komisja przetargowa wybrała ofertę 
firmy Elżbiety Wicher ZHU „Elżbieta Wicher”. Zakres prac 
wykonywanych w ramach zawartej umowy na rzecz 
Spółdzielni nie zmienił się.

W

KTO USUNIE AWARIĘ?

W związku z wprowadzonym stanem epidemii w kraju, Spółdziel-
nia Mieszkaniowa Lokator czasowo ograniczyła swoje działania. Biu-
ra Spółdzielni oraz sekretariat są zamknięte, a Zarząd Lokatora
– w razie potrzeby - kontaktuje się z interesantami wyłącznie dro-
gą telefoniczną. Powyższe rozwiązania są wprowadzone po to, by 
nie narazić nikogo na możliwość zarażania oraz konieczność odby-
wania kwarantanny, co mogłoby spowodować unieruchomienie pra-
cy Spółdzielni.  

Cały czas pozostajemy  do Państwa dyspozycji zgodnie z dotychczas 
obowiązującymi godzinami pracy. W celu usprawnienia komuni-
kacji z nami podajemy Państwu najważniejsze numery telefonów 
do SM Lokator oraz stronę internetową www.smlokator.pl. 

OGRANICZONE DZIAŁANIA

Prezes Zarządu 

Z-ca Prezesa Zarządu, Sekretariat

Główna Księgowa

Sekcja Czynszu 

Księgowość Finansowa

Księgowość Finansowa

Dział Pracowniczy

Sekcja Windykacji Czynszu

Sekcja Członkowsko - Mieszkaniowa

Sekcja Informatyki 

Sekcja Organizacyjno - Samorządowa

Dodatki Mieszkaniowe 

Dom Kultury 

Informator Lokator, Dział Telewizji 

Kablowej, Wprost Ze Zduńskiej, 

Internet 

Dział Techniczny 

Kierownik Działu Technicznego 

Specjalista ds. Terenowo - Prawnych 

Radca Prawny 

Administracja Osiedli Łaska - Osmolin

Kierownik Działu Gospodarki 

Zasobami Mieszkaniowymi 

Administracja Osiedla Południe 

Administracja Osiedla Zachód A, B

Administracja Osiedla Zachód C 

Baza Techniczno - Materiałowa 

Obsługa Techniczna TV-SAT

Instalacja Wodno - Kanalizacyjna, C.O., i C.W.

Instalacja Elektryczna

Telewizja Kablowa

tel. 43 823-26-17

tel./fax 43 823-36-18

tel. 43 824-74-65

tel. 43 823-23-80

tel. 43 824-74-64

tel. 43 823-23-89

tel. 43 824-74-66

tel. 43 824-74-68

tel. 43 824-74-69

tel. 43 824-74-71

tel. 43 824-74-72

tel. 43 824-74-73

tel. 43 824-33-28

tel. 43 823-34-44

tel. 43 824-74-52

tel./fax 43 824-73-66

tel. 43 823-50-68 

tel./fax 43 824-74-57 

tel. 43 824-74-56

tel. 43 823-29-01

tel. 43 823-42-11

tel. 43 824-74-59

tel. 43 823-43-62

tel. 43 823-58-22

tel. 43 823-63-12

tel. 43 823-22-60

tel. 43 823-41-03

tel. 43 824-74-61

tel. kom. 607 413 962

tel. kom. 696 465 539

tel. kom. 601 288 205

Numery telefonów dostępne w godzinach 7.00 - 15.00

Numery telefonów dostępne w godzinach 15.00 - 7.00

Od 1 sierpnia br. zduńskowolanie zapłacą 
28 zł. za odbiór śmieci segregowanych
i jeszcze raz tyle – jeśli śmieci segregować 
nie będą. Drastyczna podwyżka cen – 
zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami 
– stała się więc faktem. 

DRASTYCZNA PODWYŻKA

OPŁAT ZA WYWÓZ ŚMIECI

P bioru i zagospodarowania odpadów, zgodnie z 
nową umową to 1.153.748,25 zł. Przy dotych-
czasowych opłatach, czyli 14zł. i 24 zł. od oso-
by oraz liczbie osób objętych systemem, 
szacowane miesięczne wpływy z opłat to 498.426 
zł., co przy powyższych kosztach funkcjono-
wania systemu oznacza niedobór w wysokości 
ponad 669 tys. zł. i konieczność doraźnego uzu-
pełniania środków. Rada gminy (miasta), po-
dejmując uchwałę w przedmiocie stawek opłaty 
za gospodarowanie odpa-
dami jest zobowiązana 
do dokonania rzetelnej i 
wnikliwej kalkulacji wy-
sokości stawki tak, aby 
pobierane od mieszkań-
ców opłaty pokrywały 
rzeczywiste koszty pono-
szone przez gminę z ty-
tułu zagospodarowania odpadami. Dochody z 
wydatkami muszą się więc równoważyć. Ko-
nieczność podniesienia opłat w drugiej poło-
wie 2020r. wynika więc z cen, które miastu 
Zduńska Wola zaoferowały firmy, biorące udział 
w postępowaniu przetargowym na wybór do-
stawcy usług odbioru odpadów. Jak wyjaśniał 
podczas sesji wiceprezydent Szewczyk, na wy-
sokość tych cen wpływa wzrost kosztów wy-
wozu śmieci. W roku 2018r. bowiem, istotnie 
wzrosły tzw. opłaty marszałkowskie za korzy-
stanie ze środowiska, wynikające z rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z marca 2017r. Ta opłata, 
będąca częścią opłaty za każdą tonę odpadów 
trafiających na składowisko, wzrosła dla po-
szczególnych frakcji o kilkaset procent ( od 
24,15 zł. w 2017r. do 270zł. w 2020r.). Do tego 
wzrosły również koszty odbioru odpadów w 
Instalacjach Komunalnych, które – jak czyta-
my w uzasadnieniu uchwały – mają monopol 
na lokalnych rynkach. W górę poszły też kosz-
ty utylizacji odpadów selektywnych, zmienia 
się sytuacja makroekonomiczna, a także wi-
doczny jest ciągły wzrost konsumpcji, czyli 
zwyczajnie jest więcej odpadów. Stąd drastycz-
ne podwyżki cen w firmach, które oferują usłu-
gi odbioru i utylizacji odpadów komunalnych.

   Zgodnie z nowymi cenami, przedstawiony-
mi miastu Zduńska Wola przez firmę Remon-
dis, aby pieniędzy w budżecie miasta 
wystarczyło na odbiór i zagospodarowanie od-
padów, mieszkańcy musieliby płacić 34 zł. Ce-
na 28zł. jest więc możliwie najniższą ceną, jaką 
mogły zaproponować władze naszego miasta, 
przy czym i tak samorząd będzie musiał  do-
kładać. Dofinansowanie wyniesie ok. 2mln zł.  
   Ze względu na drastyczny wzrost cen, jakie 

widać na rynku, radni i 
władze naszego miasta 
chcą w przyszłości ina-
czej rozwiązać problem 
gospodarowania odpa-
dami. Jak zaznaczył 
podczas ostatniej sesji 
prezydent Konrad Po-
kora, trwają prace nad 

utworzeniem spółki, która zajmie się śmiecia-
mi. - Mamy już pierwsze wyliczenia i wnioski, 
mam więc nadzieję, że spółka powstanie w 
przeciągu kilku miesięcy – powiedział prezydent 
Konrad Pokora.
   Warto w tym miejscu zaznaczyć, że od 1 lip-
ca odpady pochodzące z gospodarstw domo-
wych muszą być obowiązkowo segregowane. 
Nie ma możliwości wyboru, a niesegregowa-
nie grozi nałożeniem kar w postaci dwukrot-
ności stawki podstawowej na wszystkich 
mieszkańców nieruchomości, w której stwier-
dzone zostanie zmieszanie powyżej przypisa-
nych norm. Pergole śmietnikowe w zasobach 
Spółdzielni przystosowane są do selektywne-
go odbioru odpadów. Od samych mieszkań-
ców zależy zatem jakie koszty będą ponosić. 
   Przypominamy również o zakazie wyrzu-
cania do pergoli przyblokowych odpadów po-
chodzących z działalności gospodarczej oraz 
pozostawiania odpadów kwalifikowanych do 
wywozu na PSZOK (np. opony samochodo-
we, zużyte urządzenia sanitarne lub AGD). 
Pozostawianie ich grozi kolejnymi konsekwen-
cjami. 

- Mamy już pierwsze wyliczenia
i wnioski, mam więc nadzieję, że spółka 
powstanie w przeciągu kilku miesięcy

– prezydent Konrad Pokora 

Anna Perka
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Zespół Domu Kultury LOKATOR

Wiele osób pyta, co tam się w Domu Kultury „Lokator” dzieje, w czasie kiedy spotkać się nie można. Otóż spotykali-
śmy się w naszych facebookowych relacjach, na zajęciach on-line, czy wspominając dawne wydarzenia z dziejów naszej 
lokatorskiej kultury. Nasz FanPage na Facebooku był przez Was odwiedzany i reakcji było co niemiara. Także  strona 
internetowa www.dklokator.pl nabrała nowego kształtu i służy coraz lepiej informacji oraz promocji. Nie siedzieliśmy 
na maseczkach (hahaha), znaczy na laurach - tylko archiwizowaliśmy naszą wieloletnią działalność, stąd wiele zamiesz-
czanych przez nas wspomnień. Papieroplastyka w relacji on-line była bardzo pracochłonna do zaprezentowania, ale się 
udało. Powstał też teledysk naszego zespołu „NIEwolnicy systemu”, jest w tej chwili „obrabiany”, niebawem premiera 
internetowa i telewizyjna (oczywiście w telewizji ZW MEDIA). Szykowaliśmy się do wielkiej inwentaryzacji, co może 
nie jest tematem medialnym, lecz robotą raczej benedyktyńską.  Przygotowywaliśmy wytrwale akcję wakacyjną, czyli 
wszelkie plany zajęć i procedury standardowe oraz epidemiczne, aby można było się spotkać 1 lipca na tradycyjnych fut-
bolowych i artystycznych zajęciach. Jeśli sytuacja zdrowotna się nie zmieni, to 1 lipca ruszamy. Zapraszamy! 

KULTURA
W CZASACH PANDEMII
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Zgłoś usterkę
Jeśli masz problem z odbiorem telewizji kablowej zadzwoń:
od godz. 7.00 do 15.00 ‐ tel. 43 823 34 44;
od godz. 15.00 do 21.00 ‐ tel. 601 288 205

Internet ‐ od poniedziałku do soboty
w godz. 09.00 ‐ 21.00 ‐ tel. 502 150 438
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