


 
Powierzch
nia w m
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Stawka: 
śmieci 

segregowane 
zł/m

2 

Opłata 
miesięczna: 

segregowane 
zł 

Stawka: 
niesegregowane 

zł/m
2 

Opłata 
miesięczna: 

niesegregowane 
zł 

Różnica między 
opłatami: 

niesegregowane 
i segregowane 

M2 32 0,38 12,16 0,76 24,32 12,16 

M3 51 0,38 19,38 0,76 38,76 19,38 

M4 67 0,30 20,10 0,60 40,20 20,10 

M5 75 0,30 22,50 0,60 45,00 22,50 

 





















Lp. Treść wniosku 
Część 
WZ 

Adresat  Uwagi 

1. 
Żaden z proponowanych wniosków nie uzyskał 
większości. 

I  
 

2. 
Sukcesywnie wymieniać oświetlenie klatek 

schodowych na oświetlenie LED z czujnikami. 
II 

RN, 

Zarząd 

Realizacja możliwa od 2018 r. po umieszczeniu zadania 

w planie remontów. 

3. 

Wyznaczyć linie parkingowe wzdłuż ul. Andersa 

i powiększyć parking kosztem częściowej likwi-
dacji trawnika. 

II 
RN, 

Zarząd 

Powiększono parking w sierpniu 2017 r., powstało 15 

nowych miejsc parkingowych. Do rozważenia pozostaje 
narysowanie linii parkingowych. 

4. 

Przeanalizować możliwość powiększenia parkingu 
przy ul. Kozielskiej 95 – 97. 

III 
RN, 

Zarząd 

Zlecono wykonanie projektu parkingu.  Realizacja 
możliwa w miarę posiadanych środków, po uzyskaniu 
pozwolenia na budowę i wycinkę drzew i umieszczeniu 

zadania w planie remontów na 2018 r.  

5. 

Wnioskuje się o komisyjną weryfikację rzetelności 

przeglądów technicznych i realizacji wynikających 
z procedury zgłaszania i usuwania usterek (przyjęto 

na podstawie interwencji dotyczących klatek 
Kozielska 105, Kozielska 91, Kozielska 97). 

III RN 

Komisja GZM RN przeprowadziła kontrolę przeglądów i 

przekazała Zarządowi zalecenia do wykonania przy 
następnych przeglądach w tym przegląd wszystkich 

mieszkań na ostatnich kondygnacja pod kątem 
ewentualnych przecieków z dachu. 

6. 
Wnioskuje się aby RN na bieżąco przedstawiała na 
stronie internetowej sprawozdanie ze swej dzia-
łalności. 

III RN 
RN zobowiązała Zarząd do umieszczania na stronie 
internetowej porządku obrad posiedzeń RN. 

7. 
Wnioskuje się o rozpoczęcie wymiany oświetlenia 
klatek schodowych na LED z czujnikami ruchu. 

III Zarząd 
Rozpoczęcie realizacji w 2018 r. 

8. 

Zobligować Zarząd do wystąpienia z wnioskiem o 
budowę stacji rowerowej przy przystanku auto-

busowym przy ulicy Kozielskiej 79 - 81. 
IV Zarząd 

Zarząd wystąpił z pismem do UM otrzymał negatywną 
odpowiedź. Budowa stacji jest możliwa wyłącznie na 

terenie Gminy. Ponad to Rada Osiedla  Wojska  
Polskiego wystąpiła o budowę stacji rowerowej przy 

skrzyżowaniu ulic Okulickiego i Kozielskiej. 
Członkowie RN pilotują sprawę. 

9. 
Zobowiązać Zarząd do zamontowania słupków 
zapobiegających wjazdowi samochodów na chod-
niku jezdni przy ulicy Kozielskiej 79-81. 

IV Zarząd 
RN ponownie rozważy po zwiększeniu ilości miejsc 
parkingowych przy ul. Kozielskiej. 

10. 
Rozważyć możliwość dokonywania oprysków 
przeciw kleszczom. 

IV 
RN, 

Zarząd 
Oprysk wykonano w lipcu br. 

11. 
Rozważyć możliwość zamontowania śluz dla 
kotów w okienkach piwnicznych w wyznaczonych 

przez mieszkańców bloków. 

IV 
RN, 

Zarząd 

Możliwe do realizacji Pilotażowo podjęto decyzję 
wykonania w bloku przy ul. Czwartaków 6-10. 

12. 

Rozważyć możliwość przesunięcia chodnika, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, za żywopłot 
przy ul. Kozielskiej 75-77. 

IV 
RN, 

Zarząd 

Realizacja w 2018 r. po umieszczeniu w planie 

remontów. 

 







Klub Osiedlowy „Chatka” 
w roku szkolnym 2017/2018  

proponuje następujące zajęcia 
 

- Aikido – poniedziałek i środa 16:30 –18:30, 

- J. angielski – spotkanie organizacyjne 7.09.2017r. godz. 17:00, 

- Warsztaty plastyczne – środa i piątek 16:45 – 17:45, 

- Zajęcia muzyczno-ruchowe – czwartek i piątek 16:00 – 16:45, 

- Szachy – do uzgodnienia z prowadzącym, 

- Nauka  gry na instrumencie oraz śpiewu  – do uzgodnienia  
z prowadzącym, 

- Judo – wtorek i czwartek 16:45,  

- Centrum Rozwoju Dziecka - do uzgodnienia z prowadzącym, 

- Wczesna nauka czytania metodą sylabową - poniedziałek i środa, 

 

 

Klub Seniora - pierwsze spotkanie 11.09.2017r. godz. 17:00. 

 

 

Szczegółowe informacje i zapisy w Klubie Osiedlowym „Chatka” 

Tel.: 32  238-31-93 




