
Zestawienie spraw
zgłoszonych podczas spotkania z mieszkańcami budynku Wąwozowa 6

w dniu 12 maja 2022 r.

W toku spotkania mieszkańcy poruszyli następujące sprawy:

1. Mieszkaniec z Wąwozowej 6 zgłosił wnioski:

a. o ogrodzenie placu zabaw i zamykanie furtki ok. godziny 21:00,

b. o dopuszczenie mieszkańców do biuletynu przygotowywanego przez Spółdzielnię,

c. o wykonanie remontu ściany elewacyjnej od klatki 3 do 10 od strony patio, który 

został w jego opinii niewłaściwie wykonany przez poprzedniego wykonawcę. 

Pokrycie kosztów ponownego remontu nie powinno obciążać mieszkańców 

budynku.

Odpowiedź Spółdzielni:

W toku dyskusji nad koncepcją ogrodzenia placu zabaw i zamykania furtki, zapytano o zdanie 

pozostałych mieszkańców budynku uczestniczących w spotkaniu. W związku z różnymi 

opiniami w tym negującymi pomysł oraz tymi popierającymi przedstawioną koncepcję, 

zaproponowano przeprowadzanie głosowania wśród uczestników spotkania.

W wyniku głosowania: 3 osoby opowiedziały się ZA, 8 osób było PRZECIW, 1 osoba oddała 

głos WSTRZYMUJĄCY. Większością głosów mieszkańców uczestniczących w spotkaniu 

przedstawiony projekt został odrzucony -  odstąpiono od dalszego procedowania.

Zarząd SMB „Osiedle Kabaty” w toku spotkania przedstawił swoje poparcie dla pomysłu 

współuczestniczenia mieszkańców w procesie przygotowaniu biuletynu „Nasze K aba ty - Info”. 

Intencją biuletynu jest przekazywanie informacji o najważniejszych działaniach 

podejmowanych przez Zarząd oraz planowanych zmianach zachęcając do przekazania opinii 

przed ich wdrożeniem oraz wskazywanie uwarunkowań mających wpływ na podejmowane 

decyzję. Wiedza o potrzebach mieszkańców, kwestiach w których brakuje im informacji lub do 

których nie dotarli, może tylko poprawić komunikację między Zarządem i członkami 

Spółdzielni. Uznajemy, ze jest to bardzo dobry pomysł, który może przyczynić się do jeszcze 

lepszej komunikacji.

W sprawie remontu elewacji udzielono już odpowiedzi w piśmie z dnia 19.04.2022 r. 

Najważniejsze informacje cytujemy poniżej.:

„Mimo kilkukrotnych wezwań do usunięcia wadliwie wykonanych prac budowlanych, 

wykonawca usługi malowania elewacji nie podjął się napraw. Konsekwencją było zerwanie 

współpracy z firmą we wszystkich wspólnie realizowanych zakresach prac oraz pozbawienie 

możliwości brania udziału w przyszłych konkursach ofert ogłaszanych przez Spółdzielnię. 

Analiza wykorzystania drogi sądowej w celu odzyskania części środków finansowych 

w ramach roszczeń gwarancyjnych wykazała, że rozwiązanie to jest ekonomicznie 

nieuzasadnione. Zlecenie opiewało na wartość 10 650 zł. Badanie możliwości windykowania
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należności z majątku firmy wskazato, że czasochłonny proces obarczony jest wysokim 

ryzykiem niepowodzenia i może rodzić dodatkowe koszty. ”

Na dzień przygotowania niniejszej odpowiedzi nie zaszły żadne nowe okoliczności. 

Zastrzegamy że w dalszym ciągu pracujemy nad rozwiązaniem tej kwestii w sposób nie 

generujący dodatkowych kosztów dla mieszkańców budynku. Rozważaną kwestią jest 

wykonawstwo zastępcze przez inny podmiot. O ewentualnych pracach na elewacji 

poinformujemy ze stosownym wyprzedzeniem.

2. Mieszkaniec z Wąwozowej 6 zgłosił wnioski:

a) o wykonanie modernizacji istniejącego wygrodzenia przed altaną śmietnika poprzez:

a. obniżenie górnej krawędzi drzwi,

b. zadaszenie płytą bitumiczną,

c. osłonięcie boków i drzwi z przodu płytą bitumiczną płaską (np. na trytytki),

d. wysunięcie pojemników lekko do przodu wraz z blokadą możliwości ich 

cofnięcia oraz otwarcie klap, żeby można było wrzucać śmieci nad drzwiami, 

zamykanie klap po wypełnieniu pojemników,

Odpowiedź Spółdzielni:

Dziękujemy za przekazanie sugestii odnośnie pokrycia dachowego, furtki i sposobu otwierania 

klap. Zgodnie z ustaleniami na spotkaniu Zarząd SMB „Osiedle Kabaty” zleci wykonanie 

projektu z wizualizacją i wyceną zaproponowanych zmian. Po przygotowaniu niezbędnych 

informacji Zarząd zwróci się do mieszkańców budynku z prośbą o zaakceptowanie 

zaproponowanego rozwiązania. Pozytywna opinia dla przedstawionego projektu przekazana 

przez większość mieszkańców pozwoli na realizację zadania.

3. Mieszkanka z Wąwozowej 6 zgłosiła potrzebę:

a) montażu czujek ruchu w garażu, które będą zapalały światło,

b) wyłączanie oświetlenia przez pracownika ochrony fizycznej podczas obchodów 

garażu, które mieszkańcy pozostawili włączone do czasu wdrożenia zmian.

Odpowiedź Spółdzielni:

Dział techniczny wspólnie z inspektorem nadzoru robót elektrycznych przygotował kosztorys 

inwestorski, którego zakresem jest dostawa, montaż i podłączenie do istniejącej instalacji 

czujek ruchu sterujących oświetleniem nad miejscami postojowymi. Według przeprowadzonej 

kalkulacji dostawa, montaż i podłączenie czujek wiąże się z kosztem około 6 200 zł. Czujki nie 

będą odpowiadały za oświetlenie główne ciągów komunikacyjnych, które z przyczyn 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego muszą zapewniać minimalną ilość światła i pozwalać na 

przemieszczanie się i ewakuację w przypadku odcięcia prądu lub zadymienia garażu. Aby 

ograniczyć koszty montażu czujek, Spółdzielnia przeprowadzi prace sukcesywnie dla 

poszczególnych sektorów angażując w proces pracowników odpowiadających za konserwację 

instalacji elektrycznej.
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Do czasu zakończenia montażu czujek pracownik ochrony wykonujący obchód garażu 

zostanie zobowiązany do wyłączania oświetlenia w przypadku takiej potrzeby. Zwracamy 

uwagę, że obchody garażu są realizowane w zmiennym trybie co 2 -  3 godziny, co może 

powodować sytuacje, że oświetlenie będzie się paliło do czasu kolejnego obchodu.

Analizując aspekt finansowy należy zwrócić uwagę, że wydatkowana kwota, zwróci się po 

okresie ponad 6000 godzin świecenia się oświetlenia, co przy miejscach postojowych nastąpi 

po około 2 latach. W kosztach należy również przewidzieć kwotę ok. 2-4 % na naprawy 

serwisowe montowanych czujek.

Należy też dodać, że montaż elementów ograniczających czas świecenia oświetlenia 

miejscowego utrudni prace czyszczenia pojazdu i pakowania bagaży. Konieczne będzie 

aktywowanie czujki przez właściciela miejsca poprzez poruszanie się w obrębie je j działania.

4. Mieszkanka z Wąwozowej 6 zgłosiła potrzebę:

a) wprowadzenia zakazu wyprowadzania psów na patio, wywieszenie ogłoszeń 

w windach.

Odpowiedź Spółdzielni:

Zarząd Spółdzielni przygotuje informację na klatki schodowe zwracając się do mieszkańców 

budynku z prośbą o ograniczenie wyprowadzania psów na wewnętrzne patio budynku na rzecz 

odbywania spacerów po terenach publicznych. Zwracamy uwagę, że pogodzenie skrajnych 

interesów i punktów widzenia między mieszkańcami nie posiadającymi czworonogów i tymi 

którzy dbają o swoich pupili jest bardzo trudne. Tylko wzajemne zrozumienie potrzeb i chęć 

wypracowania konsensusu pomiędzy ich stanowiskami może poprawić wzajemne relacje.

Zaznaczamy, że Spółdzielnia nie dysponuje uprawnieniami do egzekwowania zakazu 

wyprowadzania zwierząt na patio budynku. Z punktu widzenia właścicieli praw do lokalu zakaz 

wyprowadzania psów może być odbierany jako dyskryminujący ich prawo do korzystania 

z terenów wspólnych. Będziemy zachęcać do zmiany obecnych przyzwyczajeń i częstszego 

korzystania z terenów zieleni poza Spółdzielnią, ale musimy mieć świadomość że 

wypracowanie nowych nawyków jest czasochłonne i wymaga pozytywnego wsparcia 

sąsiedzkiego.

5. Mieszkanka z Wąwozowej 6 zgłosiła:

a) zagrzybienie ścian przy piwnicach oraz na poziomach -2 klatki schodowej,

b) ponowny przeciek z sufitu garażu nad miejscem postojowym A35.

Odpowiedź Spółdzielni:

Problem przecieków przez dylatację budynku, przecieki przez płytę balkonową, przez 

fundamenty oraz woda uwięziona pod warstwami posadzki garażowej są jednymi 

z najbardziej pracochłonnych i kosztotwórczych problemów z jakim i mierzy się dział techniczny 

Spółdzielni.
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Aby skutecznie usunąć tego rodzaju przecieki należy trafnie zdiagnozować przyczynę, przy 

czym w przeważającej liczbie przypadków należy dostać się do niej od zewnątrz budynku - 

wykonując kapitalny remont warstw hydroizolacyjnych. Wiąże się to z wykonaniem głębokich 

wykopów i zabezpieczeniem ich ścian, a czasami z miejscowym odwodnieniem terenu. Prace 

te można prowadzić wyłącznie w sprzyjających warunkach atmosferycznych przez cały proces 

technologiczny układania kolejnych warstw hydroizolacji.

Wszelkie próby wykonania napraw od wewnątrz budynku w tym wykonywania napraw poprzez 

iniekcję w przeważającej liczbie przypadków, przesuwają problem zamiast go wyeliminować.

Stan środków na funduszu remontowym oraz pilność innych napraw w budynku skłania do 

wykonania jedynie miejscowych napraw, mając na uwadze wysokie prawdopodobieństwo 

powrotu skutków przecieku.

Na dzień przygotowania informacji dostrzegamy jedynie możliwość podjęcia próby usunięcia 

efektów przecieku, do czasu zgromadzenia środków które pozwolą na gruntowne usunięcie 

jego przyczyn. Zarówno izolacja pionowa ścian jak i remont dylatacji budynku nie zostały 

uwzględnione w Planie remontów na 2022 r. Do Pani zgłoszenia powrócimy opracowując 

projekt Planu remontów na 2023 r. Zastrzegamy jednak, że poruszane przez Panią problemy 

mają głównie wymiar estetyczny i nie wpływają istotnie na konstrukcję budynku w związku 

z czym przy braku środków nie zostaną zrealizowane.

c) konieczność wykonania napraw gwarancyjnych balkonów -  na balustradzie i parapecie 

jej lokalu widać kropki, które mogą być łuszczącą się farbą.

Odpowiedź Spółdzielni:

Dział techniczny Spółdzielni dokona komisyjnej weryfikacji zgłoszenia w uzgodnionym 

z właścicielem lokalu terminie. W sytuacji potwierdzenia zgłoszenia zwrócimy się do 

Wykonawcy, aby niezwłocznie przeprowadził naprawę gwarancyjną.

6. Mieszkaniec z Wąwozowej 6 zwrócił uwagę na:

a) wygląd wygrodzenia ogródków przy pizzerii i przy Malibu,

Odpowiedź Spółdzielni:

Zarząd Spółdzielni w umowie na najem ogródków służących prowadzeniu działalności 

gospodarczej określił najważniejsze wytyczne dotyczące adaptacji terenu przez użytkownika. 

Ustalono, m. in. że:

„Adaptacji terenu Użytkownik dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt 

z uwzględnieniem:

a) odpowiedniego wyciszenia ogródka, a w szczególności podłoża, poprzez zastosowanie 

odpowiedniej nawierzchni np. sztucznej trawy lub maty na całej powierzchni ogródka 

harmonizującym z wystrojem ogródka i otoczeniem,

b) zastosowania wygrodzenia terenu wynajmowanego w sposób zapewniający jego  

wykorzystywanie przez Użytkownika i klientów wyłącznie w granicach wynajmowanej 

powierzchni np. drewnianych lub metalowych płotków, donic lub skrzyń z roślinami,
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c) zabezpieczenia i opatrzenia wejścia na teren ogródka informacją o zakazie przebywania 

na terenie ogródka w godzinach jego zamknięcia,

d) wykonania projektu i  uzgodnienia go ze Spółdzielnią w przypadku wykonywania 

zabudowy przesłaniającej ogródek od słońca oraz opadów deszczu oraz spełnienia 

wymogów przewidzianych przepisami budowlanymi. ”

Ustalenia między Spółdzielnią i Najemcami nie determinują aspektów estetycznych 

wygrodzenia, kolorystyki i materiału zastosowanych mebli, pozostawiając najemcom prawo do 

decydowania w tym zakresie.

Próba ingerencji w te aspekty działalności gospodarczej mogłaby się spotkać z zarzutem 

kierowanym do Zarządu Spółdzielni, promowania kolorystyki lub rozwiązań przypisanych do 

jednej firmy, lub charakterystycznej dla konkretnego producenta.

Jesteśmy przekonani, że o ile wysoki walor estetyki przestrzeni może zachęcić do skorzystania 

z usług w konkretnych lokalach, o tyle niedopasowanie w tym zakresie może znaleźć 

odzwierciedlenie w mniejszej liczbie klientów, czy zainteresowaniu oferowaną usługą. Z naszej 

strony przekażemy najemcy uzyskaną opinię, zastrzegając że poczucie estetyki i wrażliwość 

na nią jest subiektywne dla każdego człowieka. Zwrócimy uwagę, aby sprawdzono, czy 

zachodzi korelacja między wyglądem wygrodzenia ogródków lokali, a uzyskiwanymi obrotami. 

Być może zwracając uwagę na ten walor zachęcimy najemców do wprowadzenia zmian 

i poprawy estetyki tej przestrzeni.

Aby wzmocnić przekaz wychodzący od pracowników Spółdzielni zachęcamy do 

bezpośredniego kontaktu z najemcą (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem opinii 

w Internecie), wskazując mu kierunek zmian, które zachęciłyby Państwa do skorzystania 

z usług restauracji.

b) blokada (samowolka) na miejscu postojowym naprzeciwko pizzerii,

Odpowiedź Spółdzielni:

Blokada została bezprawnie zamontowana na miejscu postojowym. Zostanie niezwłocznie 

usunięta przez pracownika Spółdzielni, gdy tylko będzie do niej dostęp. Prace demontażowe 

są niemożliwe w sytuacji, gdy pojazd jest zaparkowany na tym miejscu.

c) ograniczenie wjazdu w uliczkę z parkingami wzdłuż Wąwozowej 6 i Wąwozowej 8. 

Propozycja zmiany ruchu na jednokierunkowy. Klienci lokali użytkowych powinni 

parkować poza osiedlem.

Odpowiedź Spółdzielni:

Przedstawione pomysły były już analizowane w 2017 r.

Propozycja wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na uliczce wzdłuż budynków Wąwozowa 

6 i 8, skierowałaby znaczny ruch samochodów w stronę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 

ulic Bronikowskiego z Wąwozową. W sytuacjach, w których liczba gości oczekujących na 

możliwość wjazdu na parking SMB „Osiedle Kabaty” przekracza 3 pojazdy, nie możliwym jest 

zawrócenie przed budką ochrony i wjazd w uliczkę.
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Przełożyłoby się to na tworzenie zatorów komunikacyjnych i jeszcze częstsze blokowanie 

wjazdu na teren osiedla oraz skrzyżowania ulic. Zaletą wjazdów zarówno od strony ulicy 

Wąwozowej ja k  i Wańkowicza jest możliwość swobodnego wyboru sposobu dojazdu, co 

przekłada się na proporcjonalny rozkład lokalnego ruchu samochodów.

Odnosząc się do kwestii wprowadzenia ograniczeń we wjeździe w wewnętrzną uliczkę, należy 

mieć na uwadze wpływ tej decyzji na mieszkańców, ich gości, a także klientów lokali 

usługowych. W związku z tym rozpoczęto zbieranie danych dotyczących czasu parkowania 

pojazdów na miejscach postojowych. Na podstawie zebranych informacji dokonana zostanie 

koncepcja, która najbardziej odpowiada potrzebom członków Spółdzielni.

Koncepcja będzie przedmiotem ustaleń Komisji Techniczno - Eksploatacyjnej oraz Rady 

Nadzorczej Spółdzielni, po wypracowaniu akceptowalnego rozwiązania, zostanie ono 

przedstawione właścicielom praw do lokali w tych dwóch nieruchomościach.

7. Mieszkanka z Wąwozowej 6 zwróciła uwagę na:

a) wyrwaną skrzynkę pocztową lokalu,

b) dziwne stuki na ostatniej kondygnacji klatki 1, zgłaszane przez lokale 19 i 20. 

Odpowiedź Spółdzielni:

Po weryfikacji pracownik Spółdzielni dokona naprawy mocowania skrzynki.

Dział techniczny komisyjnie zweryfikuje pojawiające się stuki.

8. Mieszkaniec z Wąwozowej 6 zwrócił uwagę na:

a) wygrodzenie przejścia dla pieszych w sposób uniemożliwiający parkowanie pojazdów 

przed i za przejściem poprawiając widoczność osób przecinających ciąg pieszo - 

jezdny.

Odpowiedź Spółdzielni:

Dział techniczny zamówi separatory ruchu. Po dostawie od producenta, separatory zostaną 

zamontowane w sposób analogiczny jak  ma to miejsce przy wejściu do śmietnika -  budynek 

Wąwozowa 4.

b) umożliwienie trzymania koszyka pod schodami w klatce 11 (? a może 13 - radny) -  

aby można było przepakować zakupy z samochodu i zawieźć do mieszkania pod 

warunkiem odstawienia koszyka ponownie pod schody.

Przejścia przez klatki schodowe, korytarze, śluzy, itp. muszą zapewniać możliwość ewakuacji 

w sytuacji wybuchu pożaru i paniki. W  związku z tym wszelkie przejścia muszą być wolne od 

gromadzonych przez mieszkańców przedmiotów (w tym m. in. rowerów, opon, mebli, itp.). 

Trzymanie koszyka ułatwiającego przenoszenie zakupów między garażem, a lokalem 

mieszkalnym może mieć miejsce pod warunkiem restrykcyjnego przestrzegania przepisów 

pożarowych i dbanie o estetykę przestrzeni wspólnej, w tym m .in.:
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• trzymania wózka wyłącznie we wnęce pod schodami w sposób, który nie będzie 

wpływał na potencjalną drogę ewakuacji,

• całkowite opróżnianie wózka, a w sytuacji jego ubrudzenia przewożonymi materiałami 

niezwłoczne usunięcie zabrudzeń przez użytkownika, aby nie roznosić brudu po klatce 

schodowej,

• wózek po wykorzystaniu będzie odstawiany w początkowe miejsce (przestrzeń pod 

schodami) przez właściciela praw do lokalu, który go wykorzystał,

• przed wykorzystaniem wózka użytkownik zabezpieczy drzwi dojścia do garażu w taki 

sposób, aby nie uderzały one o wózek, (próby otwierania /  popychania wózkiem drzwi 

pożarowych doprowadzą do uszkodzenia powłok malarskich lub wypaczenia drzwi na 

zawiasach),

• użytkownik zabezpieczy drzwi windy w taki sposób, aby wózek nie uszkodził drzwi 

rozsuwanych.

• ciężar zakupów przewożona wózkiem wraz z użytkownikiem nie może przekroczyć 

wartości granicznej nośności windy powodującej wyłącznie windy,

• Użytkownik przeniesie wózek lub zabezpieczy przed zniszczeniem progi drzwi 

i aluminiowe progi windy, tak aby nie uszkodzić ich mechanicznie,

• Użytkownik zabezpieczy wózek w czasie transportu w sposób który uniemożliwi 

uszkodzenie pochwytów, lustra, ścian kabiny windy, drzwi śluz i korytarzy,

• Użytkownik przeniesie wózek lub zabezpieczy przestrzeń między kabiną windy, 

a przystankiem w taki sposób, aby kółka wózka nie wpadły w szczelinę roboczą.

Traktujemy to rozwiązanie jako pilotaż (warunkową zgodę), na podstawie którego podejmiemy 

decyzję o pozostawieniu tej funkcjonalności lub je j likwidacji. W  sytuacji nie wywiązywania się 

z wyżej wymienionych wytycznych wózek zostanie usunięty z przestrzeni wspólnych.

9. Mieszkaniec z Wąwozowej 6 zwrócił uwagę na:

a) estetykę płyty betonowej nad zbiornikiem chłonnym służącym odprowadzeniu wody od 

fundamentów budynku.

Odpowiedź Spółdzielni:

Dział techniczny opracuje zakres i zleci prace remontowe mające na celu poprawę walorów 

estetycznych tej przestrzeni.

b) zainstalowanie napędu w bramie na patio budynku.

Odpowiedź Spółdzielni:

Dział techniczny przeanalizuje możliwość wyposażenia przedmiotowej bramy w napęd 

elektryczny. W zależności od kosztów zadanie zostanie zrealizowane w 2022 roku lub wpisane 

do Planu remontów na 2023 rok.


