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LINIA  CIEPŁOWNICZA  PLANOWANA  PRZEZ VEOLIĘ 

DLA  2  BUDYNKÓW  PRZY  UL.  MOKREJ 

NA  NIERUCHOMOŚCI  250 
o Na skutek protestów współwłaścicieli nieruchomości 250 wznowione  zostało  

      postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę. 

o W dniu 30.11.2018r. Prezydent M. Łodzi uchylił wydane pozwolenie na budowę  

       oraz odmówił udzielenia nowego pozwolenia na budowę.  

o Wojewoda Łódzki 03.01.2019r. utrzymał decyzję Prezydenta Łodzi w mocy.  

o Nowe pozwolenie na budowę wymagałoby od Veolii uzyskania zgody wszystkich  

      współwłaścicieli nieruchomości.  

o Umowa z Veolią na poprowadzenie sieci nie została przez nowy Zarząd Spółdzielni 

       wypowiedziana ze względu na ew. odszkodowanie dla Veolii, jednakże jest praktycznie 

       nie do wykorzystania ze względu na brak zgody współwłaścicieli nieruchomości. 

 

 



  
 

LINIA CIEPŁOWNICZA PLANOWANA PRZEZ VEOLIĘ 

DLA 2 BUDYNKÓW PRZY UL. MOKREJ 10 
NA DZIAŁCE NR EWID. 146/95 NALEŻĄCEJ DO SPÓŁDZIELNI 

 

o Veolia SA uzyskała decyzję Prezydenta Łodzi o lokalizacji inwestycji celu publicznego  

      dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci ciepłowniczej dla 2 budynków przy  

      ul. Mokrej na działce nr ewid. 146/95 należącej do Spółdzielni „Klonowa”. 

      Co prawda decyzja taka nie rodzi żadnych praw do terenu, jednakże dla rozpoczęcia takiej 

      inwestycji i uzyskania pozwolenia na budowę potrzebna jest zgoda właściciela tj. Spółdzielni. 

o  Zarząd Spółdzielni zdecydował o odwołaniu od powyższej decyzji do Samorządowego  

       Kolegium Odwoławczego.  

 

o Veolia wystąpiła do Spółdzielni z propozycją odpłatnego wykorzystania dla potrzeb 

       ww. inwestycji należącej do Spółdzielni działki przy ul. Mokrej.  Zarząd uznał, że  

       proponowana przez Veolię kwota jest dalece nieadekwatna do wartości działki, która 

       nie mogłaby już być wykorzystana przez Spółdzielnię.  

        

o  Instalacja Veolii  zablokowałaby część działki budowlanej, która mogłaby zostać  

      wykorzystana przez Spółdzielnię do celów komercyjnych, przynosząc członkom Spółdzielni  

      dodatkowe dochody.  

 

 



  
 

BUDOWA  WIEŻOWCA  PRZY  UL. WOLNEJ  
 

o Wydane zostały przez UMŁ na działce nr 215/6 przy ul. Wolnej 23 dwie decyzje  

       o warunkach zabudowy: 

         - dla budowy budynku o wys. 9 kondygnacji z garażami   

         - dla budowy 2 budynków z usługami 

          pomiędzy ulicami Wolną i  Obornicką. 

o W dniu 22.02.2019r. Spółdzielnia odwołała się od tych decyzji. 

o Akta spraw przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

o Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzjami z dnia 20.03.2019r. utrzymało w mocy  

       obie decyzje o warunkach zabudowy. 

o Zarząd SM Klonowa zdecydował o złożeniu zażalenia do Wojewódzkiego Sądu 

       Administracyjnego.  Skargi zostały złożone do SKO 06.05.2019r. 

 

Sprawa jest drobiazgowo monitorowana przez Zarząd Spółdzielni. Ze względu na fakt, że 

teren Spółdzielni przylega bezpośrednio do nieruchomości, na której planowana jest ww.  

inwestycja, będziemy informowani przez Wydział Urbanistyki i Architektury na każdym jej 

etapie, także w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę, z możliwością 

odwoływania się od wydanych decyzji. 



  
 

DOKUPIENIE  DZIAŁKI  I  OGRODZENIE 

DLA NIERUCHOMOŚCI przy ul. Sprawiedliwej 5/7 

 
o 05.12.2018r. odbyło się spotkanie Prezes SM „Klonowa” z Dyrekcją Wydziału 

       Dysponowania Mieniem UMŁ.  Urząd przekazał sprawę do Architekta Miasta,  

       który wydaje opinie w sprawie podziału miejskich nieruchomości.  

       Analiza wykonana przez Architekta Miasta i jego propozycja podziału nieruchomości 

       nie odpowiada intencjom Spółdzielni. 

o  W dniu 24.04.2019r. złożono podanie z nową propozycją podziału sąsiedniej  

       nieruchomości i odkupienia fragmentu działki od miasta. 

 

Jednakże z uwagi na fakt, że procedura podziału, wyceny i ostatecznej decyzji o sprzedaży 

części sąsiedniej nieruchomości potrwa w UMŁ wiele miesięcy (jeśli nie lat) – Zarząd  

proponuje wykonanie częściowego ogrodzenia nieruchomości przy ul. Sprawiedliwej 5/7 

i wykonanie szlabanu lub bramy przy wjeździe, w ścisłej współpracy z mieszkańcami 

nieruchomości.  



 

BUDOWA NOWEGO PAWILONU 

NA NIERUCHOMOŚCI LUTOMIERSKA 115 
 

o Na nieruchomości należącej do Spółdzielni między istniejącymi pawilonami,  

      na miejscu starego „blaszaka”,   powstanie parterowy obiekt handlowy o powierzchni  

      zabudowy ok. 400m2. 

 

      Umowa została podpisana w 2018r. Budowa pawilonu pozwoli na uporządkowanie  

      terenu należącego do Spółdzielni. Inwestor wykona na własny koszt zarówno budynek 

      handlowy jak i zjazd  

      na teren nieruchomości 

      oraz utwardzenie terenu. 

 

 

      



 

DOKUPIENIE  DZIAŁKI  

DLA  NIERUCHOMOŚCI  Obornicka 2 
 

 

 

 

 

o W dniu 05.12.2018r. złożono podanie z propozycją odkupienia lub dzierżawy  

      od miasta działki nr 208/67 (przy przedszkolu), na której można zlokalizować  

      dodatkowych  sześć miejsc postojowych. 

 

      Brak miejsc postojowych jest wielką bolączką Spółdzielni. 

W porozumieniu z mieszkańcami pobliskich nieruchomości Zarząd stara się  

rozwiązać ten problem. 

  

       



ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI  

DLA NIERUCHOMOŚCI 270 

ul. Limanowskiego 108 i 110,  ul. Sierakowskiego 12 i 14 

 
 

o  Zlikwidowany został stary plac zabaw na nieruchomości 270 (na wniosek 

       mieszkańców), którego urządzenia nie spełniały obecnie obowiązujących  

       wymogów bezpieczeństwa 

      Teren nieruchomości może zostać zagospodarowany w różny sposób: 

- Dla uzyskania dodatkowych miejsc postojowych w ilości ok. 30, przy założeniu 

      odgrodzenia go pasem wysokiej zieleni od budynków mieszkalnych; 

- Dla uzyskania terenów zieleni urządzonej (ogród rekreacyjny, plac zabaw); 

- Połączenie obu tych funkcji. 

 

 

Zarząd prowadzi prace nad skalkulowaniem kosztów tych rozwiązań i będzie  

rozmawiał na ten temat z mieszkańcami nieruchomości. 



 

LEGALIZACJA  WODOMIERZY 

ELEKTRONICZNYCH   ETWECO  

UŻYWANYCH W BUDYNKACH SM KLONOWA 

 
       Legalizacja części mechanicznej wodomierza wymagana jest co 5 lat.  

       W przypadku wodomierzy z modułem radiowym po pięciu latach następuje wymiana (legalizacja) 

części mechanicznych, co przeprowadzane jest w taki sposób, że zdemontowany jest cały wodomierz i 

zamontowany typu ETW ECO DN 15Q31,6m3/h R80 a firma obciąża Spółdzielnię tylko za część 

mechaniczną oraz przemontowuje i przeprogramowuje moduł radiowy FRMIEC. 

 

      W Spółdzielni wykorzystywany jest od 5 lat sprzęt i program do zdalnego samodzielnego   

odczytywania wskazań wodomierzy, dostarczony przez firmę SAN-ECO i będziemy wykorzystywać go 

przez następne 5 lat. Zarząd uznał, że przetarg mógłby wyłonić firmę, od której zmuszeni bylibyśmy 

zakupić nowy  program i sprzęt lub też – co praktykuje większość firm – płacić za dokonywane przez nią 

odczyty. 

   Przeprowadzono analizę rynku, z której wynikało, że koszt powyższych elementów zaproponowany 

przez  SAN-ECO jest w dodatku najniższy. 

       Zarząd mając na uwadze te okoliczności zwrócił się z wnioskiem do Rady Nadzorczej o zgodę na    

odstąpienie od procedury przetargu. Rada Nadzorcza uznając argumenty Zarządu wyraziła zgodę. 

       Po następnych 5-ciu latach wymienione zostaną wodomierze W CAŁOŚCI i na takie prace  

zostanie ogłoszony przetarg. 

   

   



  
II  PRZETARG  NA  REMONT   

WEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJĄCYCH 

W BUDYNKACH: 
 W dniu 19.03.2019 r. został ogłoszony II przetarg na wykonanie prac remontowych 

polegających na wymianie wewnętrznych linii zasilających (WLZ)  

w następujących budynkach: 

- ul. Limanowskiego 152, 

- ul. Limanowskiego 108, 

- ul. Lutomierska 125, 

- ul. Obornicka 4, 

- ul. Obornicka 15. 

  Przetargiem zainteresowało się 7 firm, których przedstawiciele zapoznali się szczegółowo 

z zakresem prac w poszczególnych budynkach.  Ostatecznie wpłynęły oferty od 2 firm. 

  Przetarg rozstrzygnięto. Prace będą wykonywane w budynkach: ul. Limanowskiego 152,  

ul. Obornicka 4, ul. Obornicka 15 i ul. Lutomierska 125. Termin wykonania – 6 miesięcy. 

  W przypadku budynku przy ul. Limanowskiego 108 przetarg unieważniono. 

 

 

      

 

 

 

  



  
PRZETARG  NA  WYKONANIE 

PRZEGLĄDÓW KOMINIARSKICH 

W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI: 
W dniu 26.02.2019 r.  został ogłoszony przetarg na wykonanie przeglądów kominiarskich  

i gazowych  w budynkach Spółdzielni. 

W przetargu wzięło udział 5 firm. 

Wybrano ofertę firmy najtańszej -  WOD - GAZ. 

 

     Ponadto, ze względu na docierające do Zarządu liczne sygnały o nieprawidłowym 

działaniu pionów instalacji dymowej i wentylacyjnej, Zarząd zdecydował o wykonaniu  

specjalistycznych ekspertyz kominiarskich w budynkach,  których mieszkańcy korzystają  

z pieców gazowych do podgrzewania wody, tj. przy ul. Hipotecznej 18/22 oraz  

Wojska Polskiego 108A.   

   Wyniki ekspertyz wykazały liczne nieszczelności pionów dymowych i wentylacyjnych, co 

stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. 

   Zarząd postanowił o natychmiastowym wyłączeniu z użytkowania pieców gazowych  

i pilnym wykonaniu uszczelnienia ww. pionów.  

   Prace te zostały już wykonane na nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 108A a następnie  

zostaną wykonane w nieruchomości przy ul. Hipotecznej 18/22. 

 

 

      

 

 

 

   



  
 

SPRAWA POZYSKANIA BUDYNKU 

BROWARÓW ŁÓDZKICH 

 
o Spółdzielnia prowadzi postępowanie przeciwko Browarom Łódzkim  

     o odzyskanie należności za lata ubiegłe i ew. przejęcie niszczejącego budynku 

     Browarów.  

o Do tej pory postępowanie sądowe nie zostało rozstrzygnięte na korzyść Spółdzielni 

o Celem Zarządu jest przejęcie budynku, jego remont a następnie jego wykorzystanie 

      - dla uzyskania dodatkowych środków dla Spółdzielni poprzez wynajmowanie 

         pomieszczeń; 

      - dla pozyskania dodatkowej powierzchni dla spotkań z mieszkańcami. 

 

 

 



  
 

REGULAMIN  OPŁAT  ZA 

CENTRALNE  OGRZEWANIE 

 
o Zarząd, zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne, podjął działania  

      zmierzające do skorygowania używanych w Spółdzielni współczynników LAF. 

      W tym celu zwrócono się do Politechniki Łódzkiej, firmy ISTA oraz firmy  

      TECHEM o wycenę prac związanych z takimi obliczeniami. 

      Zarząd wybierze najtańszą ofertę; prace powinny zostać zakończone przed 

       następnym sezonem grzewczym. 

 

 

 

 



 

 SEGREGACJA  ODPADÓW 
 

o W związku z podwyżką kosztów za odbiór odpadów Zarząd wprowadził  akcję 

      informacyjną dotyczącą prawidłowej segregacji śmieci. 

      Stopniowo będą wprowadzone w każdej nieruchomości kolorowe pojemniki 

      na odpady, zgodnie z wymaganiami, jakie nałożyły na nas nowe przepisy. 

      Koniec okresu przejściowego nastąpi w 2022 roku. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ROZBUDOWA PAWILONU „PEPCO” 

 
o Do Spółdzielni wpłynęło zawiadomienie o toczącym się postępowaniu  

      administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy  

      dla inwestycji rozbudowy pawilonu „PEPCO”. 

      Rozbudowa ma odbywać się w kierunku ul. Lutomierskiej i w żaden 

      sposób nie powinna naruszyć interesów Spółdzielni. 

 

      Zarząd będzie monitorował tę sprawę na każdym etapie. 

 

 

 

 



  
 

REORGANIZACJA W SPÓŁDZIELNI 

 

 

 
o Zarząd wprowadził nowy Regulamin Organizacyjny, ze szczegółowymi zakresami 

     obowiązków pracowników Spółdzielni oraz  nowy Regulamin Wynagradzania,  

     umożliwiający motywowanie pracowników do lepszej, skuteczniejszej pracy. 

     Wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego było wymogiem postawionym 

     w wyniku lustracji. 

 

 

 

 



  
 

PIELĘGNACJA  TERENÓW  ZIELONYCH 

 

 
o Zarząd podjął działania mające na celu znalezienie firmy ogrodniczej, 

która podjęłaby się współpracy ze Spółdzielnią i zajęła się profesjonalną 

pielęgnacją zieleni na naszym terenie. 

 

     W Spółdzielni tereny zielone zajmują kilka hektarów.  

W większości zieleń wymaga zaprojektowania roślinności w taki sposób,  

by cieszyła oko i stanowiła dla mieszkańców obszar wytchnienia i rekreacji.  

Potrzeba pilnego odnowienia zieleni, nowych nasadzeń, korekty drzewostanu. 

 

 

 

 

 



PLANY  NA  ROK 2019 

DOTYCZĄCE 

POSZCZEGÓLNYCH  NIERUCHOMOŚCI 
 

 

 



Ul. Sprawiedliwa 5/7 

 
o Zakup części działki nr ewid. 175/6 od miasta. Złożony został odpowiedni 

     wniosek dla wydzielenia fragmentu nieruchomości. Podział musi zostać  

     zaakceptowany przez Architekta Miasta. Jeśli osiągniemy zgodę, co do     

     terenu do sprzedaży,  Urząd powoła biegłego do wyceny wydzielonej  

     działki. Następnie geodeta przeprowadzi procedurę  wydzielenia. 

     Cała procedura może potrwać ok. 2-3 lat. 

o Ogrodzenie częściowe terenu, wykonanie szlabanu lub bramy. 

o Regulacja korony drzewa na parkingu. 

o Uregulowanie spraw związanych z węzłem c.o.  

                   (razem z Ogniwem) 



Ul. Hipoteczna 18/22 (211) 
o Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej. 

o Wykonanie ekspertyzy kominiarskiej dot. przewodów wentylacyjnych i 

spalinowych oraz term gazowych. 

o Remont przewodów spalinowych i wentylacyjnych. 

o Wystąpienie o warunki techniczne do PGE a następnie wymiana przyłącza 

energetycznego napowietrznego na ziemne,. 

o Wykonanie poręczy przy wejściu.   

 

Ze względu na brak środków na funduszu remontowym w tej nieruchomości Zarząd 

czyni starania pozyskania ich z funduszy pozaspółdzielczych. 



  Ul. Wojska Polskiego 96      (212) 

 

 
o Docieplenie pionów windowych. 

 

o Remont balkonów.   

      W przygotowaniu 

      jest przetarg na wykonanie napraw 

      balkonów (logii) w budynku.  

  

       Przetarg zostanie ogłoszony w maju 2019 r. 

 



Ul. Wojska Polskiego 108A                       

                                        (213) 
o Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej 

o Projekt przebudowy węzła cieplnego 

o Wykonanie ekspertyzy kominiarskiej 

dot. przewodów wentylacyjnych i 

spalinowych oraz term gazowych. 

o Uszczelnienie przewodów spalinowych 

      i wentylacyjnych. 

o Malowanie klatki schodowej 

o Uporządkowanie instalacji elektrycznej 

 

Ze względu na brak środków na funduszu 

remontowym w tej nieruchomości, 

Zarząd czyni starania pozyskania ich z 

funduszy pozaspółdzielczych. 

 



Ul. Obornicka 2, Limanowskiego 118-120 (220) 

 
o Oznaczenie numerów budynków i mieszkań.   

o Uporządkowanie znaków drogowych i namalownie miejsc dla osób niepełnosprawnych. 

o Zakup lub dzierżawa działki miasta nr 208/67 przy przedszkolu dla ew. budowy 

dodatkowych 6 miejsc postojowych. 



Ul. Obornicka 4 (232) 

 

 

 
o Wymiana drzwi zewnętrznych. 

o Przycięcie gałęzi drzew. 

o Remont wewnętrznych linii 

zasilających (WLZ) 

 

W wyniku ogłoszonego II przetargu 

wpłynęła do Spółdzielni oferta 

wykonania remontu WLZ za kwotę 

97.200zł tj. o 16.800zł niższa od kwoty 

zapisanej w planie i wynikającej z I 

przetargu. Rada Mieszkańców 

nieruchomości wyraziła zgodę na 

wykonanie remontu za powyższą cenę. 

Termin wykonania: 6 miesięcy. 

 

 



Ul. Obornicka 8 (243) 

 

 

 

 

 
o Wymiana drzwi zewnętrznych. 

o Likwidacja agencji towarzyskiej. 

o Budowa 2 dodatkowych miejsc 

parkingowych. 

o Trwają prace nad analizą finansową 

wykonania platformy schodowej dla 

osób niepełnosprawnych. 



Ul. Obornicka 15 (244) 

 
o Remont wewnętrznych linii 

zasilających (WLZ).  

o Pielęgnacyjne cięcie drzew. 

o Czyszczenie pionów kanalizacji w 

łazienkach. 

o Remont klatek schodowych 

       i zsypów – jeśli środki na to pozwolą. 

 

W wyniku ogłoszonego II przetargu 

wpłynęła do Spółdzielni oferta wykonania 

remontu WLZ za kwotę 226.800zł tj. o 

43.200zł niższa od kwoty zapisanej w 

planie i wynikającej z I przetargu. Rada 

Mieszkańców nieruchomości wyraziła 

zgodę na wykonanie remontu za powyższą 

cenę. 

Termin wykonania: 6 miesięcy. 

 



Ul. Obornicka 17        (245) 

 

 

 

 

 

 
Prace planowane w 2019r.: 

o Remont balkonów   (1 klatka schodowa) 

      Przetarg na remont balkonów   

      zostanie ogłoszony w maju 2019r. 

 



Ul. Klonowa 13 i 15                                                                 (250) 

Ul. Lutomierska 121, 123 i 125 
Prace planowane na 2019r.: 
o Remont wewnętrznych linii zasilających (WLZ)  w bud. Lutomierska 125  

W wyniku ogłoszonego II przetargu wpłynęła do Spółdzielni oferta wykonania remontu WLZ za kwotę 334.800zł tj. o 

21.200zł niższa od kwoty zapisanej w planie i wynikającej z  

I przetargu. Rada Mieszkańców nieruchomości wyraziła zgodę na wykonanie remontu za powyższą cenę.  Termin 

wykonania: 6 miesięcy. 

o Zatrudnienie profesjonalnej firmy ogrodniczej dla uporządkowania terenów zielonych. 

o Czyszczenie pionów kanalizacji w łazienkach. 

o Oznaczenie miejsc dla osób niepełnosprawnych na terenie nieruchomości. 

o Naprawa zapadliska przed budynkiem ul. Klonowa 15. 

o Odnowienie wnęk wejściowych. 

o Wykonanie utwardzenia terenu przy pergoli. 



Ul. Limanowskiego 152                   

(262) 

 
Prace do wykonania w 2019r. 
o Planowany jest remont wewnętrznych linii 

zasilających (WLZ).  

W wyniku ogłoszonego II przetargu wpłynęła do 

Spółdzielni oferta wykonania remontu WLZ za kwotę 

367.200zł tj. o 62.800zł niższa od kwoty zapisanej w 

planie i wynikającej z I przetargu. Rada Mieszkańców 

nieruchomości wyraziła zgodę na wykonanie remontu 

za powyższą cenę. 

Termin wykonania: 6 miesięcy. 

o Z uwagi na znaczne oszczędności rozważane jest 

wprowadzenie do planu 

      prace dot. malowania klatek schodowych. 

o Ew. czyszczenie lastriko w klatkach schodowych 

(po malowaniu) 

o Oznaczenie miejsc dla osób niepełnosprawnych 

oraz uporządkowanie parkingu 

o Uporządkowanie wespół z „Ogniwem” terenów 

zielonych między budynkami 

o Likwidacja koszy w zsypach 
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 Prace w planach na 2019r. i 2020r.: 

o Remont wewnętrznych linii zasilających 

(WLZ) – przetarg w sierpniu 2019r.  

o Uporządkowanie i wymiana znaków drogowych  

na parkingu (z nieruchom. 267) 

o Prawidłowe oznaczenie miejsc dla osób 

niepełnosprawnych. 

o Czyszczenie/wymiana pionów kanalizacji. 
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o Wykonano ekspertyzę i projekt remontu  

     ściany szczytowej budynku. 

o Złożono ww. dokumentację w Urzędzie Miasta Łodzi 

      dla uzyskania pozwolenia  na budowę. 

o Trwają prace nad porządkowaniem i wymianą 

      znaków  drogowych na parkingu oraz  

       prawidłowym oznaczeniem miejsc dla osób  

       niepełnosprawnych. 

 

      W planach na 2019r.: 

o Remont wewnętrznych linii zasilających w 2 klatkach 

      (przetarg zostanie ogłoszony w lipcu - sierpniu) 

o Remont ściany szczytowej budynku  

o Wykonanie muralu finansowanego  przez  

      Fundację Urban Forms 
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o W wyniku ponownie ogłoszonego przetargu na remont WLZ wpłynęła oferta na    

      wykonanie prac w budynku Limanowskiego 108 za kwotę  144.720zł tj. o 40.280zł  

      niższą, niż w I przetargu, zapisana w planie na rok 2019. Rada Mieszkańców  

      nieruchomości nie wyraziła zgody na remont za proponowaną w przetargu kwotę. 

      Przetarg  dotyczący budynku Limanowskiego 108 został unieważniony. 

o Zlikwidowano przestarzały plac  

      zabaw, z zabawkami bez odpowiednich 

      atestów. 

o Wykonano malowanie suszarni 

o Oznakowano pojemniki na  śmieci 

 

    Trwają prace nad poszukiwaniem 

profesjonalnej  firmy ogrodniczej za  

rozsądną cenę dla uporządkowania 

terenów zielonych nieruchomości. 

 


