
Z życia Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Nowe książeczki opłat
	 Otrzymaliście	 już	 Państwo	
nowe	 książeczki	 opłat	 na	 2014	
rok:	 czynszowe	 i	 przedpłat	 za	
ogrzewanie.	Miło	nam	poinformo-
wać,	 że	 jedyna	 podwyżka	wiąże	
się	 z	 opłatą	 za	 wywóz	 śmieci	
(85	groszy	od	osoby,	 szerzej	na	
ten	 temat	w	materiale	o	wiatach	
śmietnikowych).	Pozostałe	opła-
ty	 dla	mieszkańców	 budynków	
niskich	 pozostały	 bez	 zmian.	
Nieco	 inaczej	 jest	w	 przypadku	
wieżowców.	 Tu,	 ze	względu	 na	
utworzenie	 funduszu	na	wymia-
nę	wind	 i	 zlikwidowanie	 składki	
na	 remont	 i	 konserwację	wind,	
opłata	może	wzrosnąć	 lub	 zma-
leć	 –	w	 zależności	 od	wielkości	
mieszkania	 i	 liczby	 osób	w	 nim	
zameldowanych.
	 W	 książeczkach	 przedpłat	
za	 ogrzewanie	 zostały	 zawarte	
wysokości	przedpłat	na	2014	rok.	
Ustaliły	 je	wspólnie	 spółdzielnia	
i	 firma	Metrona,	 która	 dokonuje	
rozliczeń	na	bazie	danych	z	ostat-
nich	3	lat.	Na	wysokość	przedpłat	
mają	wpływ	następujące	czynniki:
 Z wysokość	wpłat	 w	 ostatnich	
trzech	latach	za	ogrzewanie	da-
nego,	konkretnego	mieszkania,

 Z średnie	 temperatury	 z	 ostat-
nich	trzech	lat,	

 Z oparta	 na	 danych	 statystycz-
nych	 prognoza	 pogody	 (tem-
peratury),	jaka	może	wystąpić	
podczas	tej	i	następnej	zimy,

 Z ewentualne	 podwyżki,	 jakie	
mogą	 zostać	 wprowadzone	
od	 jesieni	 2014	 roku	 (przed-
płaty	w	 książeczkach	 zostały	
ustalone	 na	 cały	 2014	 rok;	
jeżeli	 w	 październiku	 Zakład	
Energetyki	Cieplnej	wprowadzi	
podwyżkę	 cen	 ciepła,	 przed-
płaty	 za	 październik,	 listopad	
i	grudzień	muszą	tę	podwyżkę	
uwzględniać).

	 Przy	wykorzystaniu	 powyż-
szych	danych	możliwa	 jest	dość	
realna	prognoza	wysokości	przed-
płat	 dla	 każdego	mieszkania.	 To	
zaś	ogranicza	wysokość	nadpłat	
i	niedopłat	po	rozliczeniu	sezonu.	
Idealnie	 byłoby,	 gdyby	 zwrotów	
i	 dopłat	 udało	 się	 uniknąć.	 Nie	
jest	 to	 jednak	możliwe,	 tak	 jak	
niemożliwe	 jest	 dokładne	 prze-
widzenie	 temperatury	na	kolejne	
lata.	 Dlatego	właśnie	 za	 ciepło	
wnosimy	przedpłatę,	a	nie	zapłatę	
–	 bo	 dopiero	 po	 zakończonym	
całym	 sezonie	 można	 ustalić	
indywidualne	zapłaty.
	 Wysokość	zaliczek	(przedpłat)	
za	ogrzewanie	mieszkań	zmieniła	
się	w	porównaniu	do	ostatniego	
okresu	następująco:
 Z dla	 9.784	mieszkań	 zaliczka	
jest	identyczna	jak	w	ostatnim	
okresie	grzewczym,

 Z dla	2.655	mieszkań	zaliczka	jest	
niższa	niż	w	ostatnim	okresie	
grzewczym,

 Z dla	2.559	mieszkań	zaliczka	jest	
wyższa	niż	w	ostatnim	okresie	
grzewczym,

 Z przewidywana	 ogólna	 kwota	
zebranych	zaliczek	od	wszyst-
kich	mieszkańców	w	roku	2014	
jest	identyczna	jak	w	roku	2013,

 Z niższe	 stawki	 od	 0,01	 zł	 do	
0,10	 zł	mają	mieszkańcy	 573	
mieszkań,

 Z niższe	 stawki	 od	 1,20	 zł	 do	
1,93	 zł	mają	mieszkańcy	 276	
mieszkań,

 Z wyższe	 stawki	 od	 0,01	 zł	 do	
0,10	zł	mają	mieszkańcy	1.057	
mieszkań,

 Z wyższe	 stawki	 od	 1,20	 zł	 do	
1,93	 zł	mają	mieszkańcy	 224	
mieszkań.

	 Korzystając	z	okazji	pragniemy	
zwrócić	uwagę,	że	każdy	z	lokato-
rów	ma	jedynie	częściowy	wpływ	
na	wysokość	swoich	rachunków	
za	ciepło.
	 Przykładem	może	być	sytuacja,	
która	ma	miejsce	m.in.	w	 jednym	
z	bloków	przy	ul.	Grota–Roweckie-
go.	Jedna	z	lokatorek	systematycz-
nie	płaci	najwyższe	zaliczki,	w	wy-
sokości	3,98	zł	za	metr	kwadratowy	
powierzchni	mieszkania.	Mimo	
tego,	co	roku	ma	tzw.	niedopłatę.	
Odpowiedź,	dlaczego	tak	się	dzieje,	
wiąże	się	z	analizą	opłat	za	ogrzewa-
nie	jej	sąsiadów.	Lokatorzy	miesz-
kający	pod,	obok	oraz	nad	lokatorką	
płacą	 najniższą	możliwą	 stawkę	
w	wysokości	 2,01	 zł.	Większość	
czasu	w	 ciągu	 dnia	 przebywają	
poza	domem	i	na	ten	czas	zakręcają	
kaloryfery.	Wspomniana	lokatorka	
z	kolei	ze	względu	na	stan	zdrowia	
pozostaje	w	mieszkaniu	i	by	przeby-
wać	w	komfortowej	temperaturze,	
odkręca	 kaloryfery	–	ogrzewając	
w	 ten	 sposób	 swoje,	 a	 także	po	
części	mieszkania	 sąsiadów.	 To	
efekt	 tzw.	 przenikalności	 ciepła	
przez	ściany.	Sposób,	w	jaki	swoje	
mieszkanie	ogrzewają	nasi	sąsiedzi,	
zawsze	ma	więc	pewien	wpływ	na	
wysokość	naszych	rachunków.
	 Ciepło	 to	najdroższy	składnik	
miesięcznych	opłat	za	użytkowanie	
mieszkania.	Pabianicka	Spółdziel-

nia	Mieszkaniowa	podejmuje	szereg	
działań	prowadzących	do	oszczęd-
ności	 w	 tym	 zakresie.	 Jednym	
z	nich	 jest	 systematyczne	docie-
planie	budynków.	Od	2014	roku	we	
wszystkich	mieszkaniach	w	docie-
planym	budynku	będą	instalowane	
podzielniki	 ciepła	 i	 termozawory,	
dzięki	 którym	mieszkańcy	 będą	
mieli	wpływ	na	oszczędną	gospo-
darkę	ciepłem.	Według	ostatnich	
informacji	od	2016	roku	podzielniki	
i	termozawory	będą	musiały	być	za-
instalowane	w	każdym	mieszkaniu.
	 Po	rozliczeniu	ostatniego	sezo-
nu	grzewczego	pojawiły	się	pytania,	
dlaczego	w	Pabianickiej	Spółdzielni	
Mieszkaniowej	opłaty	za	ciepło	wy-
liczane	są	na	podstawie	powierzch-
ni	mieszkania,	a	nie	liczby	lokatorów	
w	mieszkaniu	lub	ilości	zużywanej	
wody.	Naliczanie	opłat	na	podstawie	
liczby	lokatorów	w	mieszkaniu	jest	
dziś	stosowane	coraz	rzadziej.	Wią-
że	się	to	z	faktem,	że	zarządzający	
nie	mają	wpływu	na	prowadzoną	
przez	 gminy	 ewidencję	 ludności	
i	bazują	na	danych	przekazanych	
przez	samych	mieszkańców.	Pro-
wadzi	 to	do	nadużyć,	 jak	pokazał	
przykład	składania	tzw.	„deklaracji	
śmieciowych”.	Po	ich	złożeniu	oka-
zało	się,	że	w	zasobach	spółdzielni	
mieszka…	o	ok.	 5	 tysięcy	 osób	
mniej	niż	w	porównaniu	do	stanu	
sprzed	składania	deklaracji.	Stąd	
wniosek	płynący	z	całego	kraju,	że	
rozliczenie	prowadzone	na	podsta-
wie	powierzchni	mieszkania	 jest	
bardziej	trafne	i	wiarygodne.

Zarząd PSM
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	 W	ostatnich	 tygodniach	wiele	
osób	apelowało	o	budowę	zamy-
kanych	wiat	śmietnikowych.	Ma	to	
związek	 z	coraz	częstszym	niele-
galnym	podrzucaniem	odpadów	do	
kontenerów	należących	do	Pabia-
nickiej	Spółdzielni	Mieszkaniowej.	
Po	 przeanalizowaniu	 problemu	
Zarząd	PSM	podjął	decyzję	o	od-
sunięciu	w	 czasie	 budowy	wiat.	
Decydujący	 wpływ	 na	 decyzję	
Zarządu	miały	dwa	czynniki.
	 Pierwszy	 to	wciąż	 trwające	
prace	 przy	 budowie	miejskiego	
systemu	kontroli	dzikiego	wywozu	
śmieci.	Do	dziś	nie	wszyscy	pod-
pisali	 umowy	na	wywóz	 śmieci, 
ze	wszystkimi	 lokalnymi	 przed-
siębiorcami	 i	mieszkańcami	mia-
sta,	 a	 to	 skutkuje	 podrzucaniem	
odpadów.	Brak	 kontroli	 sprawia,	

Zamykane wiaty śmietnikowe?
że	śmieci	nielegalnie	trafiają	m.in.	
do	kontenerów	w	zasobach	Pabia-
nickiej	Spółdzielni	Mieszkaniowej.	
W	efekcie	za	podrzucone	śmieci	pła-
cą	wszyscy	spółdzielcy.	Postawienie	
zamykanych	wiat	śmietnikowych	nie	
rozwiązałoby,	niestety,	 tego	pro-
blemu.	Takie	rozwiązanie	zastoso-
wano	w	Skierniewickiej	Spółdzielni	
Mieszkaniowej	–	bez	efektu.	Śmieci	
podrzucone	 pod	wiatę	 nie	 tylko	
stają	się	„własnością”	spółdzielni,	
ale	wymagają	 jeszcze	dodatkowej	
pracy.	 By	 uniknąć	mandatów	 ze	
strony	Straży	Miejskiej	i	przywrócić	
estetyczny	wizerunek,	pracownicy	
Spółdzielni	mają	obowiązek	(Regula-
min	utrzymania	czystości	i	porządku	
na	terenie	gminy	Pabianice)	zebrać	
odpady	i	wrzucić	je	do	pojemników.	
Gdyby	nie	znalazły	się	w	kontene-

rach,	 firma	wywożąca	odpady	nie	
wywiozłaby	ich.	
	 Drugi	powód	 to	wysoki	 koszt	
budowy	 zamykanej	wiaty	 śmiet-
nikowej,	szacowany	na	ok.	25–30	
tysięcy	złotych.	W	planach	jest	bu-
dowa	ok.	100	sztuk	wiat,	całkowity	
koszt	 przedsięwzięcia	wyniósłby	
więc	około	2,7	miliona	złotych.
	 Nawiązując	 jeszcze	do	 tematu	
odpadów,	 pragniemy	wyjaśnić,	
dlaczego	od	1	stycznia	2014	roku	
stawka	za	odbiór	śmieci	dla	miesz-
kańców	Pabianickiej	 Spółdzielni	
Mieszkaniowej	wynosi	 7	 złotych	
od	osoby.	Wysokość	kwoty	została	
ustalona	uchwałą	Rady	Miejskiej	
i	 jest	 jednakowa	dla	wszystkich	
mieszkańców	Pabianic.	

Zarząd PSM

	 Dz ięk i 	 p ien iądzom	 poz yskanym	
z	 Wojewódzkiego	 Funduszu	 Ochrony	
Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	Łodzi	
od	 dwóch	 lat	 Pabianicka	 Spółdzielnia	
Mieszkaniowa	dokonuje	nasadzeń	drzew	
i	 krzewów.	Do	 chwili	 obecnej	 udało	 się	
dokonać	kompleksowych	nasadzeń	na	te-
renie	Administracji	nr	1,	Administracji	nr	
2	i	Administracji	nr	5.	Łącznie	posadzone	
zostały	89.854	sztuki	drzew	 i	krzewów,	
m.in.	jodły	kalifornijskie,	świerki,	sosny,	
klony,	 berberysy,	 żywotniki,	 ligustry,	
bukszpany	i	tawuły.
	 	 	 	 	 	 	W	 	 2014	 roku	 spółdzielnia	 planuje	
zrealizować	 kolejne	 –	 czwarte	 zadanie	
przy	udziale	WFOŚiGW	w	Łodzi,	dotyczące	
nasadzeń.	
	 	Nasadzeniom	zostaną	poddane	tere-
ny	Administracji	nr	3.	Rozpoczęcie	prac	
planuje	się	na	przełom	marca	 i	 kwiet-
nia,	 zakończenie	 natomiast	 na	 koniec	
czerwca.	 Przewiduje	 się	 posadzenie	
drzew	 iglastych	oraz	drzew	 i	krzewów	
liściastych,	 różnorodnych	 gatunkowo,	
niewymagających	szczególnych	warun-
ków	glebowych.	

Plan remontów
zatwierdzony
	 Oddajemy	dziś	do	Państwa	dyspozycji	
ostateczną	wersję	Planu	Remontów	i	In-
westycji,	które	będą	prowadzone	w	naszej	
spółdzielni	w	2014	roku.	
	 Tegoroczny	plan	został	przygotowany		
–	po	raz	pierwszy	w	historii	Pabianickiej	
Spółdzielni	Mieszkaniowej	 –	 z	Państwa	
udziałem.	Większość	sugestii	mieszkań-
ców	dotyczyła	takich	prac,	jak	wymiana	
szyb	 i	 klamek	w	 drzwiach,	 oświetlenia	
oraz	zarówno	postawienia,	jak	i	usunięcia	
ławek.	Wszystkie	uwagi	zostały	uwzględ-
nione	w	ostatecznej	wersji	planu	i	zostaną	
wykorzystane	podczas	prac	remontowych	
finansowanych	z	naszego	Technicznego	
Utrzymania	Zasobów.
	 W	2014	roku	ponownie	rozpoczynamy	
termomodernizację	budynków	wysokich	
–	wieżowców.	Proces	ten	został	wstrzymany	
po	wypadku,	który	miał	miejsce	2	lata	temu	
w	Łodzi	podczas	prac	dociepleniowych	pro-
wadzonych	na	jednym	z	wieżowców.	Dziś	
spółdzielnie	dysponują	już	jednoznacznymi	
zaleceniami	przy	prowadzeniu	dociepleń	
budynków	wysokich	i	dzięki	temu	w	2014	
roku	termomodernizacji	zostanie	poddany	
kolejny	 z	najstarszych	wieżowców	w	Pa-
bianickiej	Spółdzielni	Mieszkaniowej	przy	
ul.	Wyspiańskiego	4.	Wszystko	wskazuje	
na	 to,	 że	kolejny	 zostanie	docieplony	 już	
w	2015	roku.
	 Prace	remontowe	powinny	rozpocząć	
się	pod	koniec	marca.	Została	już	powoła-
na	kilkunastoosobowa	komisja	przetargo-
wa,	która	w	najbliższych	dniach	rozpisze	
i	ogłosi	przetargi	na	poszczególne	rodzaje	
prac.
	 Obok	przedstawiamy	Państwu	szczegó-
łowy	zakres	remontów	i	inwestycji.

Ze spółdzielczym pozdrowieniem 
Zarząd PSM

Zazieleni się w tym roku 
w Administracji nr 3

	 Łącznie	na	powierzchni	blisko	13	ha	zo-
stanie	posadzonych	21.278	sztuk.	Będą	to:	
derenie,	forsycje,	irgi,	ligustry,	berberysy,	
pęcherznice,	 tawuły,	 jałowce,	 żywotniki,	
sosny,	świerki	i	krzewuszki.		
						W	2015	roku	spółdzielnia	planuje	do-

konać	 nasadzeń	 na	 terenie	Administracji	
nr	4.	Będzie	to	ostatnie	zadanie	z	dziedziny	
ochrony	powietrza,	 które	 zakończy	 kom-
pleksowy	projekt	nasadzeń	drzew	 i	 krze-
wów	na	 terenie	 Pabianickiej	 Spółdzielni	
Mieszkaniowej.
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Wykaz budynków planowanych

do termomodernizacji w roku 2014:

Moniuszki 77/81, Moniuszki 83/87, Tkac-
ka 20/22, Dąbrowskiego 30/32, Kocha-
nowskiego 13/19, Kochanowskiego 3/9, 
Łaska 42, Wyspiańskiego 4, Cicha 27, 
Bardowskiego 8, Dolna 21A, 20 Stycznia 
72, 20 Stycznia 72A, 20 Stycznia 74, 
Myśliwska 39.
     

Administracja nr 1
ROBOTY MALARSKIE:	ul.	Kochanowskiego	
3/9	(8	kl.)	–	malowanie	klatek	schodowych,	
piwnic,	pralni	i	suszarni.
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ:	 ul.	
Łaska	42,	ul.	Kochanowskiego	3/9,	Kocha-
nowskiego	 13/19,	 Dąbrowskiego	 30/32,	
Moniuszki	77/81,	Moniuszki	83/87,	Tkacka	
20/22.
ROBOTY DROGOWE:	 ul.	 Śniadeckiego	 2	
–	utwardzić	teren.
WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEJ 
CIEPŁEJ WODY W CZĘŚCIACH WSPÓL-
NYCH: Moniuszki	 114,	Moniuszki	 118,	
Niecała	1.

Administracja nr 2
ROBOTY DEKARSKIE: ul.	 Cicha	53 –	 re-
monty	kominów.    
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ: Wy-
spiańskiego	4,	Cicha	27,	Bardowskiego	8.
ROBOTY MALARSKIE –	malowanie	klatek	
schodowych,	 piwnic,	 pralni	 i	 suszarni:	
Wyspiańskiego	1,	Wyspiańskiego	4,	Skło-
dowskiej	17.
ROBOTY DROGOWE –	wymiana	chodnika:	
Broniewskiego	7/9,	Trębacka	6,	Jana	Pawła	
II	28.
WYMIANA PODESTÓW WEJŚCIOWYCH 
DO KLATEK SCHODOWYCH:	ul.	Broniew-
skiego	7/9.

Administracja nr 3
ROBOTY MALARSKIE	–	malowanie	klatek	
schodowych,	 pralni	 i	 suszarni:	 Bracka	
41/45,	20	Stycznia	18.
ROBOTY DROGOWE:	 20	 Stycznia	 49/51	
–	wymiana	chodników	i	dojść,	Żytnia	30/32	
–	wymiana	chodnika	w	szczycie	bloku,	osie-
dle	„Warszawska”	–	wymiana	chodników,	
20	Stycznia	18	–	utwardzenie	terenu	miejsc	
postojowych,	Bracka	7	–	wykonanie	placu	
zabaw,	Piotra	Skargi	46/52	 – 	 w ymi ana	
chodników,	Bracka	50	–	utwardzenie	terenu	
pod	wózki	wraz	z	pergolą.

Administracja nr 1:
od	3.02	do	14.02	–	ul.	Łaska	94
od	15.02	do	28.02	–	ul.	Łaska	96

Administracja nr 2:
od	3.02	do	12.02	–	ul.	Skłodowskiej	17
od	13.02	do	28.02	–	ul.	Skłodowskiej	19

Administracja nr 3:
od	3.02	do	7.02	–	ul.	Bracka	15/19
od	10.02	do	13.02	–	ul.	Bracka	41/45
od	14.02	do	19.02	–	ul.	N.	Gryzla	20/22
od	20.02	do	25.02	–	ul.	N.	Gryzla	24
od	26.02	do	28.02	–	ul.	N.	Gryzla	10/14

Administracja nr 4:
od	3.02	do	4.02	–	ul.	Smugowa	12
od	5.02	do	10.02	–	ul.	Podleśna	5
od	11.02	do	14.02	–	ul.	20	Stycznia	83
od	17.02	do	20.02	–	ul.	20	Stycznia	62
od	21.02	do	26.02	–	ul.	Podleśna	14A
od	27.02	do	28.02	–	ul.	Dolna	46

Administracja nr 5:
od	3.02	do	6.02	–	ul.	Gawrońska	10
od	7.02	do	13.02	–	ul.	Gawrońska	8
od	14.02	do	19.02	–	ul.	Bugaj	62
od	20.02	do	25.02	–	ul.	Bugaj	94
od	26.02	do	28.02	–	ul.	Bugaj	92

Plan remontów
na 2014 rok w PSM

Administracja nr 4
ROBOTY DEKARSKIE	–	krycie	dachu	papą	
termozgrzewalną:	Mokra	 17,	Mokra	 19,	
Mokra	21.
ROBOTY MALARSKIE: Ossowskiego	47/49	
–	malowanie	klatek	schodowych,		malowa-
nie	spoczników	i	wiatrołapów	wewnątrz	po	
wymianie	 okien	na	 klatkach	 schodowych	
i	pomieszczeniach	piwnicznych:	20	Stycz-
nia	72A,	20	Stycznia	72,	20	Stycznia	74,	
Myśliwska	39,	Dolna	21A.
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ:	 Dolna	
21A,	20	Stycznia	72A,	20	Stycznia	72,	20	
Stycznia	74,	Myśliwska	39.
ROBOTY DROGOWE	–	wykonanie	chodnika	
z	 kostki	 brukowej:	Mokra	 21,	Mokra	 23,	
Smugowa	21,	Smugowa	19,	Smugowa	16,	
Smugowa	18,	Podleśna	14,	Myśliwska	37.	
Ul.	 20	Stycznia	 93	 –	 utwardzenie	 terenu	
płytami	ażurowo–betonowymi.
WYMIANA PODESTÓW WEJŚCIOWYCH 
DO KLATEK SCHODOWYCH:	Smugowa	19,	
20	Stycznia	87,	Smugowa	16,	Smugowa	18,	
Podleśna	5,	Podleśna	10	B,	Podleśna	14.

Administracja nr 5
ROBOTY MALARSKIE	–	malowanie	klatek	
schodowych,	 piwnic,	 pralni	 i	 suszarni: 
Gawrońska	2	(6	kl.),	Gawrońska	8	(6	kl.),	
Gawrońska	10	(4	kl.),	Mokra	5	(3	kl.),	Waj-
sówny	5	(3	kl.).
ROBOTY DROGOWE –	wymiana	nawierzchni	

chodnika	wzdłuż	budynku	wraz	z	dojściami	do	
klatek	schodowych:	Roweckiego	9,	Rowec-
kiego	11,	Mokra	5,	Popławska	28,	Jankego	
52,	Jankego	56,	Wajsówny	5,	Wajsówny	11.
ROBOTY INSTALACYJNE –	remont	azart: 
Mokra	11a,	Jankego	58. 
WYMIANA PODESTÓW WEJŚCIOWYCH 
DO KLATEK SCHODOWYCH: Gawrońska	
2	 (II	 klatka	 wraz	 z	 dojściem	 do	 klatki	
schodowej).
WYMIANA DRZWI DO KLATEK SCHO-
DOWYCH: Gawrońska	 2,	 Gawrońska	

Przeglądy instalacji gazowej
W	lutym	przeglądy	instalacji	gazowej	w	poszczególnych	administracjach	
odbędą	się	w	terminach:

8,	Gawrońska	10,	Bugaj	80,	Bugaj	86,	
Bugaj	92,	Bugaj	94,	 Jankego	46,	Waj-
sówny	 1,	 Wajsówny	 3,	 Wajsówny	 4,	
Wajsówny	5,	Wajsówny	6,	Wajsówny	7,	
Wajsówny	 9,	Wajsówny	 11,	Wajsówny	
15,	Popławska	30/38.
WYMIANA PODESTÓW WEJŚCIOWYCH 
DO KLATEK SCHODOWYCH: Roweckie-
go	 9,	 Roweckiego	 11,	 Roweckiego	 17,	
Mokra	 5,	 Jankego	 46,	 Gawrońska	 8,	
Wajsówny	4,	Wajsówny	5,	Wajsówny	6,	
Wajsówny	7,	Wajsówny	8,	Wajsówny	9.
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Odczyty wodomierzy radiowych
	 Pabianicka	 Spółdzielnia	 Mieszkaniowa	 informuje,	 że	
w	związku	z	zamontowaniem	w	lokalach	wodomierzy	radio-
wych,	odczyt	będzie	odbywał	się	drogą	radiową	za	pośred-
nictwem	urządzenia	znajdującego	się	na	klatce	schodowej,	
bez	konieczności	wchodzenia	do	mieszkań.	Dane	do	odczytu	
będą	pobrane	na	31	stycznia	2014	r.	z	zapisu	wodomierza	
na	godz.	24.00.
	 Po	dokonanym	odczycie	rachunki	będą	dostarczone	w	ciągu	
14	dni	do	skrzynek	pocztowych.

Administracja nr 1
ul. Łaska 46/48
godziny pracy:	 poniedziałek	 i	 czwartek:	
7.00–17.00,	wtorek,	środa	i	piątek:	7.00–15.00.
tel.:	42	213	00	84,	215	75	47,	fax:	42	214	90	17.
e–mail:	adm1@psm–pabianice.pl
          
Administracja nr 2
ul. Zamkowa 42
godziny pracy:	 poniedziałek	 i	 czwartek:	
7.00–17.00,	wtorek,	środa	i	piątek:	7.00–15.00.
tel.:	42	215	59	90,	213	15	35,	fax:	42	215	59	28.
e–mail:	adm2@psm–pabianice.pl
          
Administracja nr 3
ul. 20 Stycznia 18
godziny pracy:	 poniedziałek	 i	 czwartek:	
7.00–17.00,	wtorek,	środa	i	piątek:	7.00–15.00.
tel.:	42	214	52	30,	215	01	57,	fax:	42	227	55	51.		
e–mail:	adm3@psm–pabianice.pl
          
Administracja nr 4
ul. Smugowa 25
godziny pracy:	 poniedziałek	 i	 czwartek:	
7.00–17.00,	wtorek,	środa	i	piątek:	7.00–15.00.
tel.:	42	214	64	70,	214	64	11,	fax:	42	226	02	58.
e–mail:	adm4@psm–pabianice.pl

Administracja nr 5
ul. Grota–Roweckiego 23
godziny pracy:	 poniedziałek	 i	 czwartek:	
7.00–17.00,	wtorek,	środa	i	piątek:	7.00–15.00.
tel.:	42	215	98	41,	215	09	48,	fax:	42	214	70	22.	
e–mail:	adm5@psm–pabianice.pl

Ważne dla
spółdzielców

Administracje

Biuro	Obsługi	Mieszkańców
ul.	Zamkowa	42/44
e-mail:	bom@psm-pabianice.pl

Biuro Obsługi Mieszkańców PSM
czynne	jest 

w	poniedziałki	i	czwartki	w	godz.	7.00–17.00, 
we	wtorki,	środy	i	piątki	w	godz.	7.00–15.00.

W	Biurze	Obsługi	Mieszkańców	 działają	 również	 dwie	 kasy,	
w	których	można	regulować	opłaty	do	spółdzielni,	jak	również	
płacić	rachunki	za	telefon	stacjonarny,	komórkowy,	gaz,	ener-
gię	elektryczną,	telewizję	kablową	i	inne.	Kasy	te	są	czynne	od	
poniedziałku	do	piątku	w	godz.	7.30–18.00.

CENTRALA:	42	215	21	84,	215	40	91,	215	71	18,	215	33	40,	215	38	09,	215	27	
06,	215	73	98.

SEKRETARIAT:	42	215	55	72	pok.	22,	fax:	42	215	59	28. 
e-mail:	sekretariat@psm–pabianice.pl.

Spółdzielcze Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami 
wewn.	58,	pok.	35.	e-mail:	biuro@psmnieruchomosci.pl.

	 Od	ponad	roku	działa	Spół-
dzielcze	 Biuro	 Pośrednictwa	
Obro tu 	 N i e r uchomośc i ami	
w	 Pab ian ick i e j 	 Spó ł dz i e ln i	
Mieszkaniowej	przy	Zamkowej	
42.	 Kierownikiem	 biura	 jest	
M a ł go r z a t a  K omo r o w s k a . 
Przez	rok	z	ofert	wygenerowa-
nych	przez	biuro	sprzedanych	
zostało	57	mieszkań.
	 –	W	 ofercie	 naszego	 biura	
pozostają	 32	 oferty	 –	 wylicza	
Anna Urbańczyk,	 radca	 praw-
ny.	–	W	sumie	podpisaliśmy	97	
umów	 pośrednictwa	 do	 końca	
grudnia.

57 mieszkań już sprzedali. 32 są w ofercie
	 Biuro	 może	 profesjonalnie	
i	szybko	sprawdzić,	czy	miesz-
kanie	 jest	 zadłużone	 i	 w	 jakiej	
kwocie.	Jest	 to	gwarancją	bez-
piecznie	 przeprowadzonej	 za-
miany	lub	sprzedaży	lokalu.	Jest	
to	 szczególne	 biuro,	 w	 którym	
nie	 tylko	w	 sposób	 bezpieczny	
można	przeprowadzić	transakcję	
związaną	ze	sprzedażą,	zamianą	
lub	wynajmem	 lokalu,	 ale	 rów-
nież	 uzyskać	 pomoc	 prawną.	
Między	innymi	w	zakresie	obrotu	
nieruchomościami,	 np.	 doty-
czącą	 ustalania	 i	 uregulowania	
stanów	prawnych	 nieruchomo-
ści,	zniesienia	współwłasności,	
zasiedzenia	 oraz	 w	 zakresie	
prawa	spadkowego	(testament,	
dział	spadku).
	 K l ientów	 pr z yciągają	 też	
stawki,	 bo	 dla	 członków	 spół-
dzielni	 opłaty	 są	 w	wysokości	
1	proc.,	a	dla	pozostałych	osób	
1,5	 proc.	 war tości	 zrealizo -
wanej	 umowy.	 Pomoc	 prawna	
dla	 członków	 spółdzielni	 jest	
bezpłatna,	a	poszukujący	lokalu	
mieszkalnego	nie	płacą	prowizji.
	 Biuro	 daje	 gwarancję	 bez-
piecznej	 transakcj i , 	 nie	 po -
bierając	 dodatkowych	 opłat.	

Oferty mieszkań są wywieszone na ścianie siedziby PSM przy ul. Zamkowej 42

Spółdzielcze Biuro
Pośrednictwa Obrotu
Nieruchomościami

ul.	Zamkowa	42,

tel.	42	215	21	84	w.	58

tel.	513	038	646

tel.	513	038	651

Godziny przyjęć:

poniedziałek	9.00–15.00

wtorek	7.00–13.00

środa	9.00–15.00

czwartek	12.00–18.00

piątek	8.00–14.00

Wszystkie	oferty	mieszkań	na	stronie:
www.psmnieruchomosci.pl

Tutaj	można	też	wypełnić	formularz	zgłoszeniowy.

Wszystkie	umowy	mają	charak-
ter	umów	otwartych,	to	znaczy,	
że	 klient	może	w	 każdej	 chwili	
się	 wycofać	 bez	 dodatkowych	
kosztów.	 Czyli	 jeśli	 sprzedamy	
sami	mieszkanie,	to	nie	musimy	
w	biurze	płacić	prowizji.


