


Krystyna  Ziemlańska                                                          Dnia 24  czerwca   2021
ul.  Paderewskiego 4- 179                                                    Dnia 7  lipca 2021 -  pocztą 
20- 860  Lublin

                                                                                Prokuratura  Rejonowa 
                                                                                  Lublin -  Pólnoc
                                                                               rejlpn@lublin.po.gov.pl
                                                                                   ul.  Narutowicza 32
                                                                                  20- 016  Lublin 

ZAŻALENIE 
NA BRAK  ODPOWIEDZI 
NA ZAWIADOMIENIE  O  PRZESTĘPSTWIE

Zgodnie z art. 306 § 3 k.p.k., w wypadku gdy osoba lub instytucja, która złożyła zawiadomienie o 
przestępstwie, nie zostanie w ciągu 6 tygodni powiadomiona o wszczęciu albo odmowie wszczęcia 
śledztwa, może wnieść zażalenie do prokuratora nadrzędnego albo powołanego do nadzoru nad 
organem, któremu złożono zawiadomienie. 

Zażalenie dotyczy  Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów w  Lublinie  oraz  podmiotów  
powiązanych  jak MPWiK  , ISTA  oraz  PGE.

W  sprawie  PGE  załączony  plik zawiera  pisma do  PGE  oraz  udzielone odpowiedzi  które  
wskazują na  wyłudzanie  nienależnych  opłat  przez  PGE na zasadzie tworzenia słowotwórstwa  
podobnie jak w  przypadku wyłudzanych   i zawyżanych  opłat za wodę.

Od ponad  dwóch miesięcy  nie otrzymałam  z  Prokuratury żadnej  odpowiedzi w sprawie  
wszczęcia śledztwa w  powyższej  sprawie. Być może  dlatego, że  Prokuratura  nie była w stanie  
przenieść  zawiadomienia  do  V  Komisariatu  do   aspirantów  czyli  osób  bez  określonej funkcji 
służbowej w  Policji  . Ale   to nie znaczy,że  prokurator  nie jest w stanie  sam  prowadzić śledztwa 
które  wymaga właściwie tylko powołania niezależnych    biegłych  rewidentów    oraz  audytu  
finansowego.
                                                                                            Mgr  Krystyna  Ziemlańska

                                                                                      

Razem    Stron A- 4  52 wraz z poprzednim zawiadomieniem i  dokumentami. 

https://www.gov.pl/web/gov/zglos-przestepstwo

Napisz własnoręcznie zawiadomienie o przestępstwie. Wyślij je mailem, faksem lub pocztą na adres
jednostki policji albo prokuratury. 



Krystyna  Ziemlańska                                                          Dnia 21  maja  2021
ul.  Paderewskiego 4- 179
20- 860  Lublin
SM Czechów 

                                                                           Prokuratura  Rejonowa 
                                                                              Lublin -  Południe

                                                                        ul. Chmielna 10, 20-938 Lublin 

Zawiadomienie  o  przestępstwie  ciągłym  -  
nie o podejrzeniu popełnienia  przestępstw-
 z wnioskiem  o ściganie  i  ukaranie sprawców.

Sprawcy  przestępstwa  ciągłego :

1.  Cały zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów w  Lublinie,  wszystkie  rady nadzorcze  , 
biegli rewidenci, księgowi,  oraz  lustratorzy.

Adres  SM Czechów   ul.  Choiny 57, 20-816 Lublin 

Podstawa  prawna  przestępstw  ogólnie  to wyłudzanie  od mieszkańców  nienależnych  kwot  
poprzez  prowadzenie  przestępczości zorganizowanej polegającej na : 

-  zawyżaniu  opłat  czynszowych za  lokale  mieszkalne  od początku istnienia  SM Czechów
- fałszowaniu sprawozdań  finansowych
-  fałszowaniu  danych do    regularnych  nieuzasadnionych podwyżek  opłat  za  lokale  oraz  wodę
-  zatwierdzaniu  tych fałszerstw  przez  podstawiane  rady nadzorcze
- fałszowaniu  opinii  biegłych  rewidentów
- fałszowaniu  całej księgowości  przez  księgowych  tej spółdzielni
- zainstalowaniu  atrapy  urządzenia  pomiarowego  ISTA  oraz  fałszowanie  danych  i  faktur 
związanych z  tym  urządzeniem
-  wyłudzenie nienależnych  kwot  na podstawie  spreparowanych danych  dotyczących  
wyodrębnionej własności  lokalu
-  odmawianie  należnych  remontów  mieszkań – dotyczy  mojego  i mojej  mamy mieszkania, ale 
na pewno także  innych  mieszkań (u nas  jest cała  ściana  zagrzybiona od  szybu windy) 

Ponieważ  analogiczne  zawiadomienie  zostało oddalone  kilka  lat temu  przez  aspiranta  V
Komisariatu   Policji  w   Lublinie  na  zlecenie  Prokuratury   Rejonowej   Lublin   Północ,  która
zatuszowała  sprawę  i nie chciała  przeprowadzić  śledztwa  co do  finansów  SM Czechów, wnoszę
niniejsze  zawiadomienie   do  Prokuratury  Rejonowej Lublin  Południe. 

Należy  się   zapoznać  z   załączonymi  pismami   oraz   danymi  dotyczącymi  działalności   tej
spółdzielni  . Na  ich  podstawie  wnoszę  o  wyznaczenie  niezależnego  biegłego  rewidenta  do
oceny    prawdziwych danych  finansowych  tej spółdzielni.   Zwracam  jednak  uwagę na  fakt, że
dane w  bazach  komputerowych  SM Czechów  mogą  być  nieprawdziwe,  zniekształcane  czyli
fałszowane. 
                                                                             
Załączono  stron A- 4  materiałów:96.                               Mgr  Krystyna  Ziemlańska



                                                                                                                  

Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych 
prokuratury

Rozdział 2

Wszczęcie śledztwa i dochodzenia
§ 119. 1. Prokurator – niezależnie od właściwości miejscowej i rzeczowej – przyjmuje ustne
zawiadomienie o przestępstwie w sprawach, o których mowa w art. 309 pkt 2 i 3 k.p k. W 
pozostałych sprawach prokurator przyjmuje zawiadomienie o przestępstwie osobiście, jeżeli
osoba zgłaszająca wyrazi taką wolę, lub poucza tę osobę o możliwości złożenia ustnego 
zawiadomienia o przestępstwie do innego organu uprawnionego do prowadzenia 
postępowania przygotowawczego

lub złożenia w prokuraturze zawiadomienia o przestępstwie w formie pisemnej.

2. Jeżeli okoliczności przytoczone w zawiadomieniu o przestępstwie nie wymagają 
bezzwłocznego podjęcia czynności, prokurator jest obowiązany nadać bieg sprawie 
najpóźniej w terminie 7 dni od dnia sporządzenia protokołu lub otrzymania pisemnego 
zawiadomienia o przestępstwie.

§ 120. Czynności, o których mowa w art. 307 § 1 k.p k., mogą polegać w szczególności na:
1) żądaniu od zawiadamiającego przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji 
niezbędnych dla prawidłowej oceny zdarzenia, którego dotyczy zawiadomienie;

5) przesłuchaniu w charakterze świadka osoby, która złożyła pisemne zawiadomienie o
przestępstwie.

Jest to  celowo dodany  punkt zwalany   na aspirantów  którzy  umarzają   i odmawiają  
wszczęcia  śledztwa  lub dochodzenia  i tylko pobierają  dodatkowo  te  same  fakty i dane  z
zawiadomienia  o  przestępstwie do  protokołu  żeby mieli co  robić czyli pozorować  pracę 

A  kim jest  świadek  ?  To  nie jest  pokrzywdzony tylko świadek, czyli osoba, która  była  
świadkiem  przestępstwa  , nie jest to osoba  pokrzywdzona.

Dlatego  nie będę się stawiać w żadnym komisariacie.

Zawiadomienie  zostało  przekazane    pismem z dnia  26  kwietnia  do Prok.  Rej. Lublin 
Północ  przez  prokuratora  Bartosza  Frąka.

                                                            2.



                          JAK NAS  OKRADAJĄ SM CZECHÓW  ORAZ MPWiK

Pełnomocnik                                                                                   Dnia 5  maja 2021
Krystyna  Ziemlańska 
ul.  Paderewskiego 4- 179
20- 860  Lublin
kod  lokalu 630401790

Pismo 1. 

                                                                Administracja Osiedla  Paderewski 
                                                                     SM Czechów w  Lublinie 
                                                                  ul.  Śliwińskiego 1 , 20- 860  Lublin

Powołując się  na  prawo do  reklamacji  -   uprzejmie proszę o  nadesłanie  mi   uzasadnienia  do  
rozliczenia  wody  i  odprowadzania ścieków z dnia  22. 04.2021.

W  rozliczeniu tym jest  wymieniona kwota   158, 17 zł  za  podgrzanie wody ,drugi raz  woda do  
pogrzania i kanalizacja  kwota   63, 08 -

 oraz  kwota  177,  40  gr  za  zimną wodę i kanalizację.

Proszę  o wyjaśnienie    wg    kolejności  punktów  :

1. skąd się wzięło  podwójne naliczenie za podgrzanie   wody

2. skąd się  wzięło podwójne  naliczenie  kanalizacji

3.  jaki  był  odczyt  wodomierzy  dla  tej  wody    wymienionej powyżej

4.   czy nasze  mieszkanie  jest mieszkaniem  opomiarowanym czy nieopomiarowanym  i na czym 
polega  opomiarowanie

5. co to jest  koszt  uzupełniający na tym rozliczeniu z  czego  się składa

6. komu płacimy za  tę wodę  czy Spółdzielni czy  innemu zakładowi i od  jak  dawna

Dopóki nie  będą  nadesłane  odpowiedzi na  powyższe  pytania  informuję, że  wstrzymujemy 
się z  płaceniem  opłat  mieszkaniowych  oraz  za  wodę.

W  załączeniu  :
Pełnomocnictwo  oraz  załączniki do  pełnomocnictwa
 Kserokopia  w.w rozliczenia  z dnia  22.04.2021 

                                                                       Krystyna  Ziemlańska           
                                                      Pełnomocnik   oraz  córka  Pani  Mieczysławy Fruzińskiej 



Pełnomocnik                                                                                Dnia 5  maja 2021
Krystyna  Ziemlańska 
ul.  Paderewskiego 4- 179
20- 860  Lublin
kod  lokalu 630401790

Pismo 2.

                                                                Administracja Osiedla  Paderewski 
                                                                     SM Czechów w  Lublinie 
                                                                  ul.  Śliwińskiego 1 , 20- 860  Lublin

Powołując się  na  prawo do  reklamacji  -   uprzejmie proszę o  nadesłanie  mi   uzasadnienia  do  
zawiadomienia z dnia  22. 04.2021 o zmianie  stawek opłat  należnych  od Spółdzielni  dla  lokali 
mieszkalnych   wg załączonej xerokopii  tego zawiadomienia.  

Proszę  o wyjaśnienie    wg    kolejności  punktów  :

1.    Jakie  opłaty należą  mi się od  Spółdzielni i od  kiedy

2.  na  czym polega  eksploatacja lokalu,

3.  na czym  polega  administrowanie , czego oraz  kogo dotyczy 

4. na czym  polega zarządzanie ,czego oraz  kogo dotyczy

5.  czy można  dostać  do wglądu  lub xerokopię  planu  działalności  gospodarczej  SM Czechów 
na rok 2021 -  kto ten plan  opracował , kiedy  i  co zawiera  ten plan.

6.  o co  chodzi w  tym zawiadomieniu w  zdaniu:   podstawa  do zmiany  wysokości  stawki 
eksploatacja,  administrowanie  i zarządzanie  lub stawki    utrzymania mienia  Spółdzielni- wynika 
w planu itd.
Pytanie: 
 jak rozumieć  to zdanie- czy chodzi  o  eksploatację,  administrowanie  i zarządzanie
czy  też o  stawkę    utrzymania  mienia Spółdzielni,
- na  czym  polega różnica-co to jest utrzymanie  mienia  Spółdzielni - jakie  mienie  chodzi
-  jaka  jest analiza  kosztów  i  przychodów  za   rok 2020- czy można  tę analizę  otrzymać do 
wglądu  lub xerokopię

7. -  na  podstawie  załączonego  wyciągu z  Prawa  Spółdzielczego- jest  w nim pytanie o 
dokumenty, proszę na to pytanie udzielić  odpowiedzi  jak też w  sprawie  uchwał   Walnego 
Zgromadzenia .

Dopóki nie  będą  nadesłane  odpowiedzi na  powyższe  pytania  informuję, że  wstrzymujemy 
się z  płaceniem  opłat  mieszkaniowych  oraz  za  wodę.

W  załączeniu  :   Kserokopia  zawiadomienia   z dnia  22.04.2021 

                                                                           Krystyna  Ziemlańska           
                                                         Pełnomocnik   oraz  córka  Pani  Mieczysławy Fruzińskiej 

       NIE  ODPOWIEDZIELI  TAKŻE Z  ZARZĄDU  SM CZECHÓW                                             



WYCIĄG Z  PRAWA  SPÓŁDZIELCZEGO   

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze
CZĘŚĆ  I SPÓŁDZIELNIE  TYTUŁ  I PRZEPISY WSPÓLNE
DZIAŁ  I Spółdzielnia i jej statut
Art.  1.  [Definicja spółdzielni]
§  1. 
Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie 
osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi 
wspólną działalność gospodarczą.
§  2. Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich 
członków i ich środowiska.

Art.  2.  [Podstawy prawne działalności spółdzielni]
Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie niniejszej ustawy, innych ustaw oraz 
zarejestrowanego statutu.
Art.  3.  [Majątek spółdzielni]
Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.

Art.  15.  [Osoby mogące być członkami spółdzielni]
§  1.   Spółdzielnia liczy co najmniej dziesięciu członków, a spółdzielnia produkcji rolnej oraz 
spółdzielnia, o której mowa w art. 6 § 2a, co najmniej pięciu członków, o ile statut nie wymaga 
liczby większej.

Art.  17.  [Nabycie członkowstwa spółdzielni]
§  1. 
Założyciele spółdzielni, którzy podpisali statut, stają się członkami spółdzielni z chwilą jej 
zarejestrowania. Przystępujący do spółdzielni po jej zarejestrowaniu stają się członkami 
spółdzielni z chwilą przyjęcia ich przez spółdzielnię.

Art.  18.  [Prawa i obowiązki członków spółdzielni]
§  1. 
Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w spółdzielni są dla wszystkich członków równe.
§  2. 
Członek spółdzielni ma prawo:
1) uczestniczenia w walnym zgromadzeniu lub zebraniu grupy członkowskiej;
2) wybierania i bycia wybieranym do organów spółdzielni;
3) otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, 
protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami 
finansowymi, umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi, z zastrzeżeniem art. 
81 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1465 i 2127 oraz z 2021 r. poz. 11);
4) żądania rozpatrzenia przez właściwe organy spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności;
5) udziału w nadwyżce bilansowej;



Art. 81. spół. mieszk.

Uprawnienia członka spółdzielni mieszkaniowej

1. 
Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz 
kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów 
lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez 
spółdzielnię z osobami trzecimi. 

2. 
Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów 
uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.

3. 
Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, 
a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na 
stronie internetowej spółdzielni.

                               GDZIE  SĄ  TE  DOKUMENTY  ? 
Ostatnie sprawozdanie  z działalności  SM Czechów   pochodzi z    roku 2018:

          http://www.sm-czechow.lublin.pl/index.php/sprawozdania-2018                                          

 Zwracam  uwagę, że uchwała Walnego Zgromadzenia z  roku 2018  jest nieważna- 
                             podobnie jak  inne  poprzednie uchwały.

REGULAMIN SM CZECHÓW  jest sprzeczny z  Prawem  Spółdzielczym – nie  określa zebrania
przedstawicieli  oraz  zasad  przepisów  Rozdziału  1  Prawa  Spółdzielczego  o   Walnym  
Zgromadzeniu.

Regulamin SM Czechów   A. Walne Zgromadzenie
§ 28. 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Walne Zgromadzenie jest podzielone na części, gdy liczba członków przekroczy 500.
3. Rada Nadzorcza ustala zasady podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych 
częściach Walnego Zgromadzenia uwzględniając zasadę wspólnoty
interesów w określonym zespole nieruchomości. Jeżeli członek uprawniony jest, ze
względu na wspólnotę interesów w nieruchomości, do udziału w kilku częściach
Walnego Zgromadzenia, wybiera jedna z tych części, a o dokonanym wyborze informuje Zarząd. 
Dotyczy to równie członków spółdzielni, którzy uzyskali członkostwo w trybie art. 3 ust. 2 ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych. Członkowie nie posiadający prawa do lokalu są wydzieleni w 
odrębną część Walnego Zgromadzenia.
4. Rada Nadzorcza dokonuje podziału Walnego Zgromadzenia na części zgodnie
z zapisami pkt 3 na okres trwania kadencji Rady Nadzorczej.

                                                                       



Prawo spółdzielcze

Rozdział  1 Walne zgromadzenie

Art.  36.  Zasady funkcjonowania walnego zgromadzenia

§  10.   Uchwała walnego zgromadzenia może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie zostali 
zawiadomieni o głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo 
oddanych na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość.
§  11.  Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków uczestniczących przez oddanie głosu na 
piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Art.  37.  [Zebranie przedstawicieli]
§  1.    Statut może postanowić, że jeżeli ilość członków przekroczy liczbę w nim określoną, walne 
zgromadzenie członków zostaje zastąpione przez zebranie przedstawicieli. W takim wypadku statut 
powinien określać zasady ustalania liczby przedstawicieli i ich wyboru oraz czas trwania 
przedstawicielstwa

Pytanie: 
czy wszyscy  członkowie  Spółdzielni  byli  zawsze  zawiadamiani o  głosowaniu na  piśmie  albo 
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

I dalej  wg  Art.  36   Zasady funkcjonowania walnego zgromadzenia.

                                                              
                                                                      Krystyna  Ziemlańska           
                                                         Pełnomocnik   oraz  córka  Pani  Mieczysławy Fruzińskiej 
 
                                                             

                                                                 



Pełnomocnik                                                                                Dnia 12  maja 2021
Krystyna  Ziemlańska 
ul.  Paderewskiego 4
20- 860  Lublin
kod  lokalu 630401790

                                                                    ZARZĄD  SM CZECHÓW
                                                                    Choiny 57, 20-816 Lublin - 179

Uprzejmie proszę  przekazać  załączoną  kopertę  białą  format  A- 4  do  Rady Nadzorczej SM 
Czechów  na adres   Przewodniczącej Rady  Pana  Tadeusza  Kupczaka, którego adresu nie  chciano
mi udostępnić w  biurze  zarządu SM Czechów.

Adres  należy  napisać  na  załączone kopercie  ze znaczkiem  i wysłać  kopertę.

Jednocześnie informuję  o  przepisach  Kodeksu Karnego: Art. 267

§ 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając 
zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając 
elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

oraz  o odpowiedzialności z Art. 284  KK za  niedoręczenie  koperty  

 czyli  jej  przywłaszczenie  poprzez  zatrzymanie 

§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3.

  Art. 276 Kodeksu karnego: „Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa 
dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”  polegające na  uczynieniu  bezużytecznym  
ważnych dokumentów    przeznaczonych dla  przewodniczącej Rady  Nadzorczej .

    
                                                                     
                                                                        Krystyna  Ziemlańska           
                                                         Pełnomocnik   oraz  córka  Pani  Mieczysławy Fruzińskiej 
                                                                      prawnik, historyk, naukowiec,
 
                                                                    

W  załączeniu  xerokopia  pełnomocnictwa z  załącznikami, oryginał   pełnomocnictwa  został  
złożony w  biurze administracji osiedla  Paderewski   wraz   aktem  notarialnym  o spadku  
mieszkania  przy  pismach z dnia  5  maja  2021.



Pełnomocnik                                                                                Dnia  11  maja 2021
Krystyna  Ziemlańska 
ul.  Paderewskiego 4- 179
20- 860  Lublin

tel. 729 975  115

email:  wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

                                                                           Pan  Tadeusz  Kupczak 
                                                                     Przewodniczący  Rady Nadzorczej
                                                                              SM  CZECHÓW
                                                                         oraz  cała  Rada  Nadzorcza

Informuję  Pana  jako  Przewodniczącego  Rady Nadzorczej  SM Czechów, że  członkowie  tej 
Rady razem z Panem  mogą  być pociągnięci  do karnej   odpowiedzialności za  uchwały  sprzeczne
z  prawem, które  zatwierdzają  sfałszowane  sprawozdania  zarządu  Spółdzielni  Mieszkaniowej  
Czechów 

  Albo  Państwo  nie umiecie  czytać  albo  nie  znacie  się na finansach  i nie wiecie   co 
zatwierdzacie.

W  załączeniu  ostatnie dwa  pisma    do Administracja Osiedla  Paderewski  z dnia  5 maja 2021  
oraz  informacja   Jak jesteśmy okradani.

Proszę  te dokumenty  przekazać  sekretarzowi  RN do  skserowania  i  wysłania do wszystkich 
członków  Rady.

Uprzejmie  oczekuję  odpowiedzi  pisemnie lub   emailem.  

Pismo  oraz  załączniki  do pisma  przekazane  za pośrednictwem  administracji Osiedla  
Paderewski  SM Czechów.

                                                                        Krystyna  Ziemlańska           
                                                         Pełnomocnik   oraz  córka  Pani  Mieczysławy Fruzińskiej 
                                                                      prawnik, historyk, naukowiec,
 
                                                                    
Wysłane do  Przewodniczącego  RN SM Czechów dodatek.Wysłane do  Przewodniczącego  RN SM Czechów dodatek.
Słoneczna  dolina a w  środku  melina….Słoneczna  dolina a w  środku  melina….  Osiedle  Czechów w  Lublinie jest  bardzo Osiedle  Czechów w  Lublinie jest  bardzo
ładnie położone,  ma piękny drzewostan  ,który  można  obejrzeć w  opracowaniu  Bawoły ,ładnie położone,  ma piękny drzewostan  ,który  można  obejrzeć w  opracowaniu  Bawoły ,
drzewa  i ludzie .Ale co z  tego. drzewa  i ludzie .Ale co z  tego. 



Polacy w komunie  jałtańskiej  byli zmuszeni  zbierać  pieniądze na  wkłady mieszkaniowePolacy w komunie  jałtańskiej  byli zmuszeni  zbierać  pieniądze na  wkłady mieszkaniowe
zamiast  odszkodowań  za  zniszczenia i   straty  wojenne i  zmuszeni  byli   mieszkać wzamiast  odszkodowań  za  zniszczenia i   straty  wojenne i  zmuszeni  byli   mieszkać w
kołchozowych  komunistycznych blokowiskach i krzywostanach  które  od razu  trzebakołchozowych  komunistycznych blokowiskach i krzywostanach  które  od razu  trzeba
było wykańczać i remontować po wprowadzeniu się,   zamiast  mieszkać w  eleganckichbyło wykańczać i remontować po wprowadzeniu się,   zamiast  mieszkać w  eleganckich
apartamentowcach , jakie były budowane  przed  II  wojną światową.A nie  wszystkich byłoapartamentowcach , jakie były budowane  przed  II  wojną światową.A nie  wszystkich było
stać na  remont  krzywostanów, które  celowo  były takie oddawane do użytku w  PRL-u.   stać na  remont  krzywostanów, które  celowo  były takie oddawane do użytku w  PRL-u.   

Na przykład w  naszym mieszkaniu, od  wielu  lat zagnieździł się  grzyb na ścianie wNa przykład w  naszym mieszkaniu, od  wielu  lat zagnieździł się  grzyb na ścianie w
łazience z powodu  wad  budowlanych,  prawie cała  ściana  jest spryszczona przynajmniejłazience z powodu  wad  budowlanych,  prawie cała  ściana  jest spryszczona przynajmniej
raz do  roku i na własny koszt  trzeba ją   odgrzybiać  ,co nie pomaga,  ponieważ  wymagaraz do  roku i na własny koszt  trzeba ją   odgrzybiać  ,co nie pomaga,  ponieważ  wymaga
to  zastosowania  specjalistycznej  metody na całą ścianą  wraz  z  szybem  windy,  do którejto  zastosowania  specjalistycznej  metody na całą ścianą  wraz  z  szybem  windy,  do której
ścian ta  przylega , ale zarządu SM Czechów to  nie obchodziło. Stara  wykładzina  PCV zścian ta  przylega , ale zarządu SM Czechów to  nie obchodziło. Stara  wykładzina  PCV z
którą  mieszkania były oddane do  użytku ( pod  którą  zostawiono grudy i doły  z betonu ,którą  mieszkania były oddane do  użytku ( pod  którą  zostawiono grudy i doły  z betonu ,
podobnie na ścianach ) jak też  stylowe  komunistyczne drzwi w mieszkaniach, obecniepodobnie na ścianach ) jak też  stylowe  komunistyczne drzwi w mieszkaniach, obecnie
zabytkowe,  takie   białe   ordynarne,   ale   które   posiada   nadal   wielu  niezamożnychzabytkowe,  takie   białe   ordynarne,   ale   które   posiada   nadal   wielu  niezamożnych
mieszkańców, były wymieniane  tylko  dla   niektórych członków spółdzielni.  mieszkańców, były wymieniane  tylko  dla   niektórych członków spółdzielni.  
Ale  za  to  nowoczesne  liczniki na  wodę,  gaz i ogrzewanie,  zainstalowano  przymusowoAle  za  to  nowoczesne  liczniki na  wodę,  gaz i ogrzewanie,  zainstalowano  przymusowo
wszystkim.wszystkim.

Na osiedlu Czechów w  Lublinie  nie udało się zaktywizować  ludzi w roku 2015  w sprawieNa osiedlu Czechów w  Lublinie  nie udało się zaktywizować  ludzi w roku 2015  w sprawie
zawyżonych  opłat mieszkaniowych .Jak  przyślą   albo coś zainstalują  i każą  płacić  takzawyżonych  opłat mieszkaniowych .Jak  przyślą   albo coś zainstalują  i każą  płacić  tak
trzeba było płacić,  bo nie było   jak poinformować  11 tys.  800  mieszkań o  okradaniu.trzeba było płacić,  bo nie było   jak poinformować  11 tys.  800  mieszkań o  okradaniu.

 Wynika to  ze  statutu  PRL-owskiej  spółdzielni,  który  bazuje  na    pierwszych starych Wynika to  ze  statutu  PRL-owskiej  spółdzielni,  który  bazuje  na    pierwszych starych
członkach, ludziach starszych wiekiem   i  niedopuszczaniu nowych młodych ludzi. członkach, ludziach starszych wiekiem   i  niedopuszczaniu nowych młodych ludzi. 
 A tylko członek spółdzielni  mógł  się zwracać do różnych organów  spółdzielni  oraz A tylko członek spółdzielni  mógł  się zwracać do różnych organów  spółdzielni  oraz
podmiotów  kooperujących     o  wydanie   dokumentów   których  mnie  nie   chcianopodmiotów  kooperujących     o  wydanie   dokumentów   których  mnie  nie   chciano
udostępnić.   Podwyżki czynszów  stały się  już  normą  czyli okradanie  co  kwartał i niktudostępnić.   Podwyżki czynszów  stały się  już  normą  czyli okradanie  co  kwartał i nikt
nie może  nic zrobić  tej mafii,  bo prokuratura w Lublinie  oddaliła  zawiadomienie  w rokunie może  nic zrobić  tej mafii,  bo prokuratura w Lublinie  oddaliła  zawiadomienie  w roku
2015 i skończyło się na spreparowanym umorzeniu  aspiranta z V Komisariatu w Lublinie.2015 i skończyło się na spreparowanym umorzeniu  aspiranta z V Komisariatu w Lublinie.
Tak  właśnie  wygląda   rozpatrywanie  zawiadomień  o   przestępstwie  .   Na   stronieTak  właśnie  wygląda   rozpatrywanie  zawiadomień  o   przestępstwie  .   Na   stronie
internetowej  SM Czechów w  Lublinie  nie  ma  nawet  informacji   o   liczbie  członkówinternetowej  SM Czechów w  Lublinie  nie  ma  nawet  informacji   o   liczbie  członków
spółdzielni  oraz  kto jest członkiem, żeby ludzie nie  mogli się    kontaktować    orazspółdzielni  oraz  kto jest członkiem, żeby ludzie nie  mogli się    kontaktować    oraz
organizować, a  do rady  osiedla  u nich pisze się  przez  administrację osiedla, która  czytaorganizować, a  do rady  osiedla  u nich pisze się  przez  administrację osiedla, która  czyta
korespondencję, bo  nie udostępniają  adresów ani nawet  telefonów do  rad  osiedla.korespondencję, bo  nie udostępniają  adresów ani nawet  telefonów do  rad  osiedla.

‘  Uporczywe  odmawianie  dostępu  do  dokumentów,  brak  odpowiedzi  na  pisma  od
lokatorów, brak uzasadnień i kalkulacji podwyżek opłat czy wreszcie poczucie bezkarności i
nieusuwalności  -  to  grzechy wielu prezesów,  członków rad nadzorczych i  pracowników
części  spółdzielni  mieszkaniowych.   19  marca  2014.I trzeba przyznać,  że spółdzielnieI trzeba przyznać,  że spółdzielnie
mieszkaniowe nie zmarnowały ostatnich 20 lat ( żeby  tylko  20  ostatnich  lat, od początkumieszkaniowe nie zmarnowały ostatnich 20 lat ( żeby  tylko  20  ostatnich  lat, od początku
tak było).  Konsekwentnie okradały, naciągały lokatorów na zbędne koszty – pisał  redaktortak było).  Konsekwentnie okradały, naciągały lokatorów na zbędne koszty – pisał  redaktor
naczelny "Dziennik Gazeta Prawna " Tomasz Wróblewski.’  naczelny "Dziennik Gazeta Prawna " Tomasz Wróblewski.’  

W  dodatku  nikt   nie  sprząta  tych   bloków,  administracje  zwalają  na   mieszkańcówW  dodatku  nikt   nie  sprząta  tych   bloków,  administracje  zwalają  na   mieszkańców
organizowanie  firm  sprzątających we własnym  zakresie,  a  mają  pracowników.  Nieorganizowanie  firm  sprzątających we własnym  zakresie,  a  mają  pracowników.  Nie
można  się  nawet  zorganizować,  bo zostały   celowo  zlikwidowane listy  lokatorów  imożna  się  nawet  zorganizować,  bo zostały   celowo  zlikwidowane listy  lokatorów  i



mieszkańcy  nie wiedzą  nawet , jakich mają sąsiadów , w  związku z czym  brudy  zalegająmieszkańcy  nie wiedzą  nawet , jakich mają sąsiadów , w  związku z czym  brudy  zalegają
na klatkach  i w zsypach. na klatkach  i w zsypach. 

  E-MAIL DO   ZARZĄDU   SM  CZECHÓW   24  kwietnia 2021 

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: INFORMACJA DLA ZARZĄDU SM CZECHÓW 24.04.2021
Data: 2021-04-24 15:09
Nadawca: wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl
Adresat: "biuro@sm-czechow.lublin.pl" <biuro@sm-czechow.lublin.pl>; 

W  imieniu mojej  niepełnosprawnej   matki  staruszki,  która nie  jest  w  stanie sporządzić
samodzielnie pisma,( jest w  bardzo złym stanie  fizycznym  oraz  psychicznym   i ma
orzeczenie  o  niepełnosprawności   w   stopniu  znacznym  ),    informuję   Zarząd   SM
Czechów  ,  że   będzie  wniesione   zawiadomienie   o   przestępstwie   do   właściwej
prokuratury  przeciwko  Zarządowi  SM Czechów za  notoryczne naruszanie  Kodeksu
Karnego  -  przestępstwa  przeciwko  zdrowiu  i  życiu  za  spowodowanie  ciężkiego
rozstroju zdrowia  wg   
Art.  160.§  1.
Kto  naraża  człowieka  na  bezpośrednie  niebezpieczeństwo  utraty  życia,  ciężkiego
uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia,podlega karze pozbawienia wolności do
lat  3.§  2.  Jeżeli  sprawca  ma  obowiązek  troszczenia  się  o  osobę  narażoną  na
niebezpieczeństwo,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

UZASADNIENIE

Od  wielu  lat   administracja  Osiedla  Paderewski odmawia  odgrzybienia  szybu  windy na
naszym  piętrze  w  bloku  przy  ul. Paderewskiego  4/ 179  klatka  IX  piętro  I,  który
powoduje   systematyczne   poważne   zagrzybienie   całej   ściany  łazienki  w   naszym
mieszkaniu  oraz  konieczność remontowania  spryszczonej  ściany  regularnie  nawet  com
pół  roku na własny koszt, co  nic  nie daje.   Ściana  jest  dosłownie  cała  spryszczona ,
odpada z niej kawałkami  farba  oraz  tynk  i tak jest od   wielu lat.  Jest to wina  wadliwej
budowy  bloku  oraz  braku  właściwej izolacji  ścian  i fundamentów. 

Odpowiedzialność  za  ten  stan  techniczny  ponosi  SM  Czechów  a nie  mieszkańcy.
Kilkakrotnie do mojej  chorej matki  przychodziły  jakieś   ekipy z  administracji osiedla  i
wmawiały jej  bezczelnie,że   grzyb w łazience  rzekomo  jest wynikiem  kąpania się  oraz
suszenia  mokrych rzeczy, ale  niestety,   nie suszymy  nic   w  łazience  poza  bielizną  na
kaloryferze  czyli  majtkami  etc. 

                                                               



Obecnie  jak co roku i nawet  co   pół  roku  cała  ściana w naszej łazience    jest potwornie
spryszczona i nie pomaga regularne odgrzybianie  różnymi środkami na ten grzyb, który
wyłazi  poprzez  przylegającą ścianę z  szybu windy.   Grzyb powoduje  różne  zdrowotne
dolegliwości  , alergię  oraz  inne  problemy.

Wobec  powyższego  albo  SM Czechów  przeprowadzi  wreszcie  odgrzybianie  szybu
windy   oraz   naszej   łazienki   na  koszt   SM  Czechów   albo  będzie   wniesione
zawiadomienie   o   przestępstwie.  Ponieważ   jestem  mieszkanką   waszego  osiedla   i
mieszkam z  matką,  mam  prawo do  interweniowania  także  we  własnym imieniu  jako
osoba narażona na skutki zagrzybienia łazienki, jakimś toksycznym  grzybem.

Korzystam  codziennie z  tej łazienki  i  ściana  sypie  mi się dosłownie do wanny  .Dłużej
tak nie  będzie,  o  czym zawiadamiam  Zarząd  SM Czechów.  W  przypadku nie udzielenia
odpowiedzi w ciągu  kilku dni  będzie wniesione  zawiadomienie  o  przestępstwie.

Dodatkowo  informuję, że z  tego powodu  na  mc  kwiecień  nie został  opłacony czynsz
364  złoty   36 gr   tytułem powetowania kosztów   regularnych remontów tej łazienki i nie
będzie  on zapłacony właśnie z  tego powodu. Innymi słowy, nie będziecie  lecieć z  nami w
huja  bo inne  słowa do was  nie docierają ani grzeczne prośby  ani inne  pisma.   Nie
będziecie z  mojej matki robić   idiotki i wmawiać  jej, że  grzyb to jej wina  lub nasza.
Prośby się skończyły.  Ta  jest ostatnia czyli  informacja  o karnej  odpowiedzialności.

Jakakolwiek  grożba  lub   próba  zastraszenia  mojej  matki  lub wywierania  presji  na nią
będzie  także  zaskarżona.
Do tej pory  mogła  być  tak traktowana  bo  jest  starym  schorowanym człowiekiem i  nie
miała siły z  wami walczyć,  ale  to się skończyło. 
 Wasze    komunistyczne rządy też  mogą  się  niebawem skończyć  o czym pisałam  w  roku
2014.
Wreszcie  czas  i    na to nadejdzie. 

Koszt  remonty  oraz  odgrzybiania  łazienki   to wydatek  około  50  zł  razy  7  do tej pory
=  nie zapłacony  czynsz  za  kwiecień. 

Dodam  jeszcze  na zakończenie, że  nie wystarczy  pomalować ścianę samym  środkiem
odgrzybiającym. Grzyb w  naszej łazience  obejmuje  także  sufit.  Sąsiadka  mieszkając
kilka  pięter  nad  nami kilka  lat temu musiała  wynająć specjalistów,  którzy  kuli  ściany w
łazience,   robili   nawierty  i  wpuszczali  środek   odgrzybiający.  Wiąże  się  to  ze
zdejmowaniem   glazury   oraz   jej   ponownym   nałożeniem.  Przeprowadziła   takie
odgrzybianie  na własny koszt, była  to  spora  kwota  i my nie będziemy za  to płacić . 

Mgr  Krystyna  Ziemlańska
córka  Pani Mieczysławy Fruzińskiej 

                                                         



Odpadający tynk w  łazience  z  zagrzybionej ściany  - spryszczona  pod  całą  szafką  
łazienkową ściana  obok  oraz  sufit i ściana  przylegająca do  szybu  windy.

                                                               



………………………..
Lokatorzy  mają  problemy z  realizacją  swoich  uprawnień,  mimo że  działają  zgodnie  ze
statutami  i  regulaminami.  Administracje  nie  uznają  pełnomocnictw,  a  stanowiska  w
organach,  w  skład  których  wchodzą  mieszkańcy,  zajmują  osoby  sprzyjające  władzom
spółdzielni. 

Zgodnie  z  ustawą  Prawo  spółdzielcze  spółdzielnia  jest  dobrowolnym  zrzeszeniem
nieograniczonej  liczby  osób,  o  zmiennym  składzie  osobowym  i  zmiennym  funduszu
udziałowym,  które  w  interesie  swoich  członków  prowadzi  wspólną  działalność
gospodarczą.  Dlatego  też  nie  jest  prawdą,  że  istnieje  stosunek  nadrzędności  pomiędzy
władzami  a  członkami  spółdzielni.Warto  także  wiedzieć,  że  właściwymi  przepisami  w
sprawach  związanych  ze  spółdzielniami  są  przepisy  prawa  cywilnego,  nie  zaś
administracyjnego. Władze spółdzielni nie są organem administracji publicznej.

W sejmie  trwały   prace  nad  nowelizacją  ustawy  Prawo  spółdzielcze.  Planowane   było
jmiędzy innymi uproszczenie postępowań spornych. Obecnie członkowie spółdzielni często
są zmuszeni do uczestniczenia w żmudnym postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, zanim
skierują sprawę do sądu. Ponadto posłowie chcieli  umożliwić członkom szerszy dostęp do
dokumentacji.  Obecnie  do  większości  dokumentów,  w  tym  sprawozdań  finansowych,
istnieje jedynie prawo wglądu, zaś nie można otrzymać kopii.Propozycje zmian wynikają po
części z tego, że spółdzielnie mieszkaniowe potrafią swobodnie podchodzić do przepisów.
Popularna jest praktyka nieuznawania pełnomocnictw. Argumentem za tym jest twierdzenie,
iż wszelkie uprawnienia przysługują członkom, nie zaś osobom trzecim. Podejście to, w
świetle przepisów, jest nieuprawnione. 

W Polsce od 1990 roku jedyną instytucją, w której  można się poskarżyć na  spółdzielnie
mieszkaniowe, jest sąd. 

 Poniższe  wyjaśnienie  to zupełna  fikcja i oszukiwanie  ludzi  :  
Każda spółdzielnia raz na trzy lata musi się poddać lustracji. Jeśli jest zrzeszona, może o to
poprosić  swój  związek rewizyjny,  jeśli  nie  -  Krajową Radę  Spółdzielczą  w Warszawie.
Lustrator sporządza po kontroli zalecenia, które przekazuje zarządowi spółdzielni. On jest
zobowiązany do przedstawienia ich na walnym zgromadzeniu członków spółdzielni. To oni
decydują,  które z zaleceń wprowadzić w życie,  a które odrzucić.  Jeżeli  spółdzielnia nie
poddaje się raz na trzy lata lustracji, każdy spółdzielca może o tym poinformować Krajową
Radę Spółdzielczości -   która  jest taka sama  jak zarządy  PRLowskich spółdzielni
mieszkaniowych.

                                                             



Prawo  spółdzielcze  :   Lustracja

Art.  91.  [Obowiązek poddania się lustracji; cel lustracji; lustrator]

§  1.  Każda  spółdzielnia  obowiązana  jest  przynajmniej  raz  na  trzy  lata,  a  w  okresie
pozostawania w stanie likwidacji corocznie, poddać się lustracyjnemu badaniu legalności,
gospodarności i rzetelności całości jej działania. Lustracja obejmuje okres od poprzedniej
lustracji.§  11.  W  spółdzielniach  mieszkaniowych  w  okresie  budowania  przez  nie
budynków  mieszkalnych  i  rozliczania  kosztów  budowy  tych  budynków,  a  także  w
spółdzielniach w stanie likwidacji, lustrację przeprowadza się corocznie.

Jeżeli  działalność  lustratora  jest  niezgodna  z  prawem,  Jeżeli  działalność  lustratora  jest  niezgodna  z  prawem,  a  także  jeżeli  lustrator  niea  także  jeżeli  lustrator  nie
zachowuje  w  tajemnicy  wiadomości  o  działalności  spółdzielni  uzyskanych  przyzachowuje  w  tajemnicy  wiadomości  o  działalności  spółdzielni  uzyskanych  przy
lustracji,  lustracji,  Krajowa  Rada  Spółdzielcza  z  własnej  inicjatywy  lub  na  wniosek  związkuKrajowa  Rada  Spółdzielcza  z  własnej  inicjatywy  lub  na  wniosek  związku
rewizyjnego,  w  którym  spółdzielnia  jest  zrzeszona,  może  go  pozbawić  uprawnieńrewizyjnego,  w  którym  spółdzielnia  jest  zrzeszona,  może  go  pozbawić  uprawnień
lustratora .lustratora .



------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Re: Wiadomość dla Przewodniczącego RN SM Czechów
Data: 2021-05-18 17:57
Nadawca: rn@sm-czechow.lublin.pl
Adresat: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>; 
DW: RN@sm-czechow.lublin.pl; 

Szanowna Pani!

W okresie pandemii, która mocno ograniczyła mozliwość kontaktów bezpośrednich, może 
Pani kontaktować się z członkami Rady Nadzorczej SM Czechów w Lublinie (w tym ze 
mną) w sposób e-mailowy na ten własnie adres, lub pisemnie na adres SM Czechów w 
Lublinie, tak jak to Pani uczyniła kilka dni temu.

Oświadczam również zdecydowanie, że nie wyrażam zgody na używanie moich prywatnych
danych osobowych, w tym prywatnych adresów e-mailowych i pocztowych oraz numerów 
telefonów do kontaktowania się w sprawach spółdzielczych i innych.
Po ustaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego i ukazaniu się odpowiednich przepisów w 
tej sprawie, zostaną wznowione cotygodniowe dyżury członków Rady Nadzorczej i będzie 
możliwy kontakt bezpośredni. 

Na otrzymane kilka dni temu Pani pismo odpowiem po zapoznaniu się z jego bardzo 
obszerną, wielowątkową treścią.

Z poważaniem - Tadeusz Kupczak - Przewodniczący RN SM Czechów w Lublinie 

……………………..
Cytowanie Krystyna Ziemlańska <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>:

W  jaki sposób  można się  skontaktować  bezpośrednio z Przewodniczącym  RN  SM 
Czechów   ?  Czy można   drogą emailową  bezpośrednio nam jego  email  ?
Mieszkanka osiedla Paderewski SM Czechów,.
--
Krystyna Ziemlańska  Lublin

Re;  Adresat: RN@sm-czechow.lublin.pl  18 maja  2021 

Wątek – ciąg zdarzeń o więzi przyczynowo-skutkowej, skupionych wokół jednej postaci 
bądź więcej, dotyczących ich wzajemnych relacji. Jest to część składowa fabuły utworu 
literackiego, filmowego itp. (przy czym sama fabuła może być jedno- lub wielowątkowa). 
W utworze może występować wątek główny i poboczne, ale może też być układ kilku 
równoległych wątków głównych. Pojedynczy wątek może dotyczyć np. miłości, zdrady, 
rywalizacji, przyjaźni , pieniędzy , biznesu itp.

A  wykształcenie jakie  Pan ma  ?  Przewodniczący Rady Nadzorczej nie może  być 
anonimowy.  Reprezentuje  Pan wszystkich mieszkańców  i  ludzie mają  prawo wiedzieć  
kim Pan  jest.
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------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Odpowiedź na pismo z 11.05.2021
Data: 2021-05-20 9:20
Nadawca: rn@sm-czechow.lublin.pl
Adresat: wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl; 

> Lublin 20.05.2021
> 
> Adresat:
> Pani Krystyna Ziemlańska
> Pełnomocnik Pani Mieczysławy Fruzińskiej
> ul. Paderewskiego 4/179, 20-860 Lublin
> > 
> Dotyczy pisma z 11.05.2021 do Przewodniczącego i Rady Nadzorczej SM  
> Czechów w Lublinie.
> > 
> Szanowna Pani.
> > W odpowiedzi na złożone pismo j/w informuję co następuje:
> 
> 1. Treść reklamacji z 05.05.2021 (pismo nr. 1 i 2), adresowanych do  
> "Administracji Osiedla Paderewskiego SM Czechów 1, 20-860 Lublin",  
> będących załącznikami do pisma j/w, nie leży w kompetencji Rady   Nadzorczej.
> Nie mogę więc udzielić Pani merytorycznej odpowiedzi.
> Pismo Pani zostanie przekazane do Zarządu SM Czechów w Lublinie w celu  
> rozpatrzenia.> 
> 2. Pozostałe treści Pani wywodów pozostawiam bez komentarza. 

> 3. Zapewniam Panią, ze Rada Nadzorcza SM Czechów w Lublinie działa w  
> ramach obowiązującego prawa i podejmuje decyzji zgodnie z prawem.

> Tadeusz Kupczak - Przewodniczący Rady Nadzorczej SM Czechów w Lublinie

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Fwd: Odpowiedź na pismo z 11.05.2021
Data: 2021-05-20 13:48
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: RN@sm-czechow.lublin.pl; 

Pana  odpowiedź  będzie  opublikowana  online  a  wasz  rada    we  właściwym czasie  
wyląduje w więzieniu  jak też  wszystkie  poprzednie  rady  i mafie obstawa  w  SM 
Czechów.  Wasze  miejsce  jest za  kratami  i tam się  NA PEWNO  znajdziecie, ty  
fałszerzu, oszuście  i złodzieju,  na pewno dobrze  opłacany  przez  zarząd  SM Czechów.

Krystyna  Ziemlańska

                                                                                                              



                                                    WODA  MPWiK

Pełnomocnik                                                                       Dnia 28   maja 2021, piątek,
Krystyna  Ziemlańska 
ul.  Paderewskiego 4- 179
20- 860  Lublin
kod  lokalu 630401790

                                       wysłano e-mailem  do :   biuro@sm-czechow.lublin.pl 

                                              SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  CZECHÓW
                                                                ul.  Choiny  57
                                                              20- 816  Lublin

Dotyczy  pisma z dnia  26  maja  2021  od  Z-cy Prezesa  Zarządu  ds.ekonomiczno-  finansowych
głównego  księgowego  mgr  inż.  Piotra  Torunia.

Znak  pisma  FF /689 /2021.

W  odpowiedzi na pismo    informuję  , że  :

Po pierwsze :   wszelkie  pisma  należy adresować na  pełnomocnika  czyli  na moje nazwisko a nie
na nazwisko  mojej  chorej mamy.  Pomijanie  mojej osoby jest nie  tylko  chamstwem  i brakiem  
kultury  osobistej  ale także  naruszaniem  przepisów  o pełnomocnikach, czyli  bezczelnością  i    
przekroczeniem  uprawnień.  Na przyszłość  należy o  tym  pamiętać.  
Moja  mama nie  odbiera  żadnych pism i  nie udziela  na żadne pismo samodzielnie odpowiedzi,  
dlatego  ustanowiła córkę  jako  pełnomocnika. 

Po  drugie  :  udzielona  mi  odpowiedź dotyczy  tylko jednego  pisma  to  jest Pisma  nr  1 – 
z  pominięciem  Pisma  nr  2. W  tej odpowiedzi  uniku,  jest  mowa o  odczytach wodomierzy.

Brak  jest jednak  informacji o sposobie odczytywania  tych wodomierzy,  stosowanej  technice  
oraz  metodzie  naliczania  kosztów  zużycia  wody  wg tej metody. Należy  to uzupełnić.

W  tym samym  piśmie, jest także  mowa o ciepłej wodzie, naliczanej  w  dwóch pozycjach  jako 
ciepła  woda do  podgrzania + kanalizacja  , oraz  podgrzanie wody  czyli czynnik  grzewczy.

Brak jest jednak do  tego twierdzenia   wyjaśnienia  oraz  informacji, w  jaki sposób, gdzie, przez  
kogo  jest ta  woda  podgrzewana  , oraz w  jaki sposób  jest  rozliczane  to podgrzanie,   przez  
kogo  i gdzie  oraz  jakimi  metodami.   Należy  to uzupełnić.

 Jak też- brak  jest   wyjaśnienia  i informacji,  co  to jest czynnik  grzewczy, na czym  on polega,   
dlaczego  jest łączony z  drugim podgrzaniem  wody.Należy  to uzupełnić. 

Powinno chyba wystarczyć jedno  podgrzanie a nie  dwa, w dodatku z  tym czynnikiem  grzewczym
który nie wiadomo na czym  polega,  jak jest rozliczany  i tak dalej.  
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Po trzecie  :   w tym samym  piśmie, jest mowa   o  kosztach kanalizacji,  które  są  łączone z  
kosztami  z  kosztami wody do pogrzania.

 Wydaje się, że  jest to  nielogiczne,    podgrzanie  wody jest  czymś  innym a  kanalizacja  czymś  
innym.    Dlaczego koszty  te  są  łączone,  na jakiej  podstawie, i w jaki sposób  są rozliczane. 
Należy  to uzupełnić.   

Wg mnie-  kanalizacja dotyczy   innych czynności oraz  innych rozliczeń.
Kanalizacja- jak  wynika z definicji  tego  określenia  jest to :

Kanalizacja, system kanalizacyjny – infrastruktura, która jest zbiorem wszystkich elementów 
służących do zbierania, transportu, unieszkodliwiania oraz odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych oraz ścieków deszczowych za pomocą kanałów ściekowych. System kanalizacyjny 
składa się z następujących elementów: 

• instalacje kanalizacyjne w budynkach; 
• przykanaliki łączące instalacje kanalizacyjne z sieciami; 
• sieci kanalizacyjne, a w tym system rur, koryt, kolektorów, studzienek rewizyjnych itp.; 
• oczyszczalnie ścieków; 
• wyloty kanalizacyjne, które wprowadzają oczyszczone ścieki do odbiornika.

Gdzie  tu jest  mowa o  podgrzaniu wody  ? W  jaki sposób i którym kanałem  ? 
                    I dlaczego te  koszty  nie są rozłączne  ale  są łączone?  

Po  czwarte:   w  w.w  piśmie  jest mowa  o kosztach zużycia zimnej wody.

Brak  jest jednak  informacji o sposobie odczytywania  tych  kosztów,   stosowanej  technice  oraz  
metodzie  naliczania  kosztów  zużycia  wody  wg tej metody. Należy  to uzupełnić.

Po  piąte  : w  w.w  piśmie  jest mowa  w sposób bardzo  pokrętny, o   tym, że  opłata za  
kanalizacje jest  pobierana w pozycji  zimna woda  +  kanalizacja - co jest niedopuszczalne- 
 oraz   woda do  podgrzania  +  ponownie  ta sama  kanalizacja, ponieważ,   wody  te są 
odprowadzane do  kanalizacji.  Jest to  piękny bełkot,  mający na celu  zmylenie  przeciwnika i 
zamydlenie  mu oczu nadmiarem słów   i kanałów.

Niestety,   takie  wyliczenie  jest  nie tylko, że  niewłaściwe  ale  wręcz  oszukańcze !

Na  stronie  https://www.mpwik.com.pl/    są  inne  informacje  i  dane. Oto one  : 

Jak naliczane są płatności za nasze usługi?

Sposób rozliczania należności za nasze usługi szczegółowo określają umowy zawarte z naszymi
Klientami. Jest to : 

• usługa  zaopatrzenia  w  wodę  -  dostarczoną  wodę  rozliczamy  na  podstawie  wskazania
wodomierza głównego; 

• usługa odprowadzania ścieków - jeżeli odpowiadamy tylko za odprowadzanie ścieków, a
w nieruchomości  nie  ma urządzania  pomiarowego,  ,  to  ich  ilość  ustalamy na  podstawie
średniej normy zużycia wody 
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Jak naliczane są faktury zaliczkowe?

Pomiędzy odczytami wystawiamy faktury zaliczkowe za usługi,  które zostały już zrealizowane.
Naliczamy  je  na  podstawie  zebranych  danych  dotyczących  dotychczasowego  zużycia  wody  i
odebranych ścieków. Po dokonaniu odczytów wodomierzy głównych rozliczamy pobrane zaliczki
w  fakturze  rozliczeniowej.  Zaliczki  rutynowe  nie  są  wystawiane  w  przypadku  nieruchomości
rozliczanych na podstawie wodomierza z funkcją zdalnego odczytu.

Jest to jak widać, bardzo  proste. 

 Nie ma  mowy o jakimś  podgrzaniu wody i innych  wyżej  wymienionych  kombinacjach  i 
manipulacjach, jakie widnieją na  rozliczeniach  wysyłanych do mieszkańców  SM Czechów  przez 
Zarząd  tej spółdzielni. 

Po szóste :  w w.w  piśmie jest mowa o  kontrowersyjnym  koszcie  uzupełniającym w  odniesieniu 
do  zużycia  wody w   I  kwartale 2021  roku w zajmowanym  lokalu  , wyniósł  on  05, m3 tj.  4,50 
zł.Brak  jest jednak  informacji o tym koszcie  uzupełniającym, co to jest  za  koszt,  jak jest 
naliczany,w  jakim  celu,   dla kogo  i  przez  kogo  i jakimi  metodami. Należy  to uzupełnić  .

Po siódme : w  tym samym piśmie, jest mowa  o  tym, że podstawą   do rozliczania  wody jest  
Regulamin  rozliczania kosztów  zużycia  wody w SM Czechów w  Lublinie,  stanowiący  załącznik
do  Uchwały Rady Nadzorczej ze  zmianami  i tak dalej  ,  oraz  Taryfy dla zbiorowego  
zaopatrzenia w  wodę  i zbiorowego  odprowadzania ścieków.

Brak  jest jednak  informacji o tych  taryfach,   stosowanej  technice  oraz  metodzie  naliczania  
kosztów  zużycia  wody  wg tych  taryf. Powinny być  jawne i dostępne  na  stronie internetowej  
SM Czechów.   Należy  to uzupełnić  oraz  przysłać  mi  je w  odpowiedzi  na powyższe  pismo.

Na zakończenie, odnosząc się do  wspomnianych uchwał  Rady Nadzorczej,  należy  skomentować  
ten fakt  w   następujący sposób:
Rada  nadzorcza  nie jest  w  żadnym  przedsiębiorstwie  lub każdej innej  firmie  organem  do
podejmowania  takich uchwał. 
Jak sama  nazwa  wskazuje:

Rada nadzorcza – organ osoby prawnej powołany do wykonywania czynności nadzoru, działający
w oparciu o właściwe przepisy regulujące funkcjonowanie osoby prawnej . Do obowiązków rady
nadzorczej należy pełnienie funkcji nadzoru – rozumianego zazwyczaj jako sprawowanie bieżącej
pieczy  nad  funkcjonowaniem  osoby  prawnej,  nie  może  jednak  bezpośrednio  ingerować  w
kompetencje zarządu. 
Rada nadzorcza swoją funkcję realizuje poprzez podejmowanie uchwał, wydawanie opinii,  ocen
odnoszących się do konkretnych sfer działania nadzorowanego oraz poleceń. Rada nadzorcza może
posiadać dodatkowo kompetencje reprezentacyjne w stosunkach wewnętrznych i, w szczególnych
wypadkach, zewnętrznych.   Pomimo posiadania przez radę nadzorczą szerokich uprawnień, nie
można przyjmować, że jest ona organem współzarządzającym podmiotem nadzorowanym

                                                                          3.



Rada nadzorcza kontroluje i nadzoruje działalność spółdzielni. 
Czuwa nad pracą zarządu, koryguje nieprawidłowości, a w szczególnych przypadkach zastępuje 
zarząd.  Jest także instancją odwoławczą od decyzji zarządu w sprawach dotyczących praw 
członków. 

Ale  nie może  podejmować  uchwał w  sprawie    kosztów  wody  , ich naliczania  oraz  rozliczania,
niestety.  Wasze  rady  nadzorcze to wasza  mafia  czyli wasza  obstawa  i  ta  sama  spółka    
mafijna,  do  okradania mieszkańców. 

Inny  przykład  działania  prawidłowego  rady nadzorczej  jakiej nie ma od  samego  początku w 
SM Czechów  :  

https://mojafirma.infor.pl/nieruchomosci/prawo/691158,Rada-nadzorcza-w-spoldzielni-
mieszkaniowej.html

Rada nadzorcza kontroluje i nadzoruje działalność spółdzielni. Czuwa nad pracą zarządu, koryguje
nieprawidłowości, a w szczególnych przypadkach zastępuje zarząd. Jest także instancją 
odwoławczą od decyzji zarządu w sprawach dotyczących praw członków. 
Zadania kontrolno-nadzorcze

Zadania kontrolne i nadzorcze rada realizuje przez:

• badanie okresowych sprawozdań finansowych spółdzielni pod względem rzetelności i 
prawidłowości;
• dokonywanie okresowych ocen wykonania przez spółdzielnię zadań gospodarczych z 
uwzględnieniem przestrzegania praw jej członków, np. ocena wykonania planów remontowych i 
modernizacyjnych lub ocena efektywności inwestycji i eksploatacji w świetle skarg i wniosków 
członków;
• kontrolowanie sposobów załatwiania przez zarząd wniosków organów spółdzielni i ich członków 
tzn. wniosków zebrań grup członkowskich, rad mieszkańców, osiedli i innych organów;
• rozpatrywanie skarg na działalność zarządu m.in. pism, wniosków, odwołań od decyzji, przy czym
rada powinna przestrzegać statutowych terminów na ich rozpatrzenie;
• składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań zawierających wyniki kontroli oraz ocenę 
sprawozdań finansowych;
• czuwanie, aby przynajmniej raz na 3 lata, a w okresie budowy budynków mieszkalnych lub 
likwidacji corocznie, spółdzielnia została poddana lustracji.

Kompetencje zarządzające rady:
• podejmowanie i zatwierdzanie programów inwestycyjnych, planów wydatków i dochodów 
spółdzielni, proporcji rozłożenia kosztów działalności spółdzielni na różne grupy członków;
• podejmowanie uchwał dotyczących nabycia i obciążenia nieruchomości (ustanowienie hipoteki 
oraz oddanie w długoletnią dzierżawę lub najem nieruchomości);
• uchwalanie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowanie z nich;
• zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni;
• wyrażanie zgody na obciążenie właścicieli lokali użytkowych kosztami utrzymania nieruchomości
wspólnej;
• zgoda na wystąpienie do sądu przez zarząd spółdzielni o nakazanie sprzedaży spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu przysługującego członkowi spółdzielni;
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Brak uchwały rady nadzorczej upoważniającej zarząd do nabycia danej nieruchomości na własność 
lub wieczyste użytkowanie albo obciążenie hipoteką nieruchomości spółdzielni powoduje ich 
bezskuteczność lub też względną lub bezwzględną nieważność, jeżeli zarząd podjął takie czynność 
bez wcześniejszego upoważnienia rady.  Rada reprezentuje spółdzielnię w czynnościach prawnych 
dokonywanych między spółdzielnią a członkiem zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w 
interesie członka zarządu. Ponadto, jeżeli zarząd spółdzielni wniósł powództwo o uchylenie 
uchwały walnego zgromadzenia, rada może zadecydować o uchyleniu takiej uchwały. 

W imieniu  spółdzielni  rada  nadzorcza  zwołuje  walne  zgromadzenie  na  wniosek  uprawnionych
podmiotów, w sytuacji gdy zarząd nie wykona tego obowiązku. 

Jeżeli statut tak stanowi,  rada nadzorcza ma prawo powołać lub odwołać członków zarządu
lub też ich zawiesić w związku z działalnością prowadzoną niezgodnie z prawem lub statutem.

A  jak  stanowi  wasz statut  ?
I  co zatwierdzają wasze  rady  nadzorcze  ?  Sfałszowane  i spreparowane  sprawozdania .

I na koniec-  pytanie,  gdzie  jest  odpowiedź na email w  sprawie  remontu  i odgrzybiania  szybu
windy w naszej  klatce  Paderewskiego  4?   Kiedy  będzie  przeprowadzony remont naszego
mieszkania  oraz  całego pionu ?  Zapewne  nigdy  . I dlatego  zgodnie z  zapowiedzią  zostało
wniesione  zawiadomienie  o  przestępstwie  do prokuratury  ; cytat z  zawiadomienia  poniżej  ,a
do  czasu    uzyskania  wymaganych  odpowiedzi na wyżej wymienione   braki oraz  Pismo  nr  2-
nie  mamy zamiary płacić    za   mieszkanie  w dodatku własnościowe,   nazwane  przez  Pana
‘zajmowaniem  lokalu.’ 

My nie ‘zajmujemy ‘ waszych  lokali  ,ale mieszkamy w   naszych  mieszkaniach,  zbudowanych za
nasze  pieniądze, z  których  jest utrzymywana wasza  mafia,  wasze  administracje  i  inne  wasze
biznesy.     Zajmuje   to  się   zarząd   SM  Czechów   okradaniem  mieszkańców  za   pomocą
fałszowanych   wyliczeń   ,  wymyślonych kosztów  oraz za   pomocą  słowotwórstwa  czyli
mydleniem  oczu  fałszywą  terminologią  i    wymyślonym nazewnictwem.  Za  co płacić  nie
zamierzamy i nie  będziemy.  Należy się na zwrot  kilkadziesiąt  tysięcy wyłudzonych kosztów
przez  40  lat istnienia  SM Czechów.

Cytat z zawiadomienia  o  przestępstwie -  sądził  Pan,że  się  mnie pozbędzie  jakoś ,ale  się  nie
udało:   
Podstawa  prawna  przestępstw  ogólnie  to wyłudzanie  od mieszkańców  nienależnych  kwot
poprzez  prowadzenie  przestępczości zorganizowanej polegającej na : 

-  zawyżaniu  opłat  czynszowych za  lokale  mieszkalne  od początku istnienia  SM Czechów
- fałszowaniu sprawozdań  finansowych
-  fałszowaniu  danych do    regularnych  nieuzasadnionych podwyżek  opłat  za  lokale  oraz  wodę
-  zatwierdzaniu  tych fałszerstw  przez  podstawiane  rady nadzorcze
- fałszowaniu  opinii  biegłych  rewidentów
- fałszowaniu  całej księgowości  przez  księgowych  tej spółdzielni
- zainstalowaniu  atrapy  urządzenia  pomiarowego  ISTA  oraz  fałszowanie  danych  i  faktur 
związanych z  tym  urządzeniem
-  wyłudzenie nienależnych  kwot  na podstawie  spreparowanych danych  dotyczących  
wyodrębnionej własności  lokalu
-  odmawianie  należnych  remontów  mieszkań – dotyczy  mojego  i mojej  mamy mieszkania, ale
na pewno także  innych  mieszkań (u nas  jest cała  ściana  zagrzybiona od  szybu windy)
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Odpadający tynk w  łazience  z  zagrzybionej ściany  - spryszczona  pod  całą  szafką  łazienkową 
ściana  obok  oraz  sufit i ściana  przylegająca do  szybu  windy.
                                 I tak  jest  co kilka  miesięcy po  każdym  odgrzybieniu.

                                                           Mgr  Krystyna  Ziemlańska  
                                       Córka  i Pełnomocnik  Pani  Mieczysławy  Fruzińskiej 
        Kopia  pisma  załączona dla  prokuratury do  wniesionego zawiadomienia  o  przestępstwie. 

ZARZĄD  NIE  UDZIELIŁ  ODPOWIEDZI  ANI  MPWiK NA   KOPIĘ  PISMA
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Krystyna  Ziemlańska                                                          Dnia 31  maja  2021
ul.  Paderewskiego 4- 179
20- 860  Lublin

                                                                           Prokuratura  Rejonowa 
                                                                              Lublin -  Południe
                                                                        ul. Chmielna 10, 20-938 Lublin 

W  ślad  za Zawiadomieniem o  przestępstwie  ciągłym  - z dnia  21  maja  2021  
przeciwko SM Czechów w  Lublinie, załączam  pismo do  SM Czechów z dnia  28  maja  oraz  
udzieloną  mi  odpowiedź z dnia  26  maja  od   Z-cy Prezesa  Zarządu  ds.
ekonomiczno-  finansowych głównego  księgowego  mgr  inż.  Piotra  Torunia.

Należy  odnieść  się szczegółowo do  mojego pisma  oraz  zawartych w nim danych  i braków.

                                                              Mgr  Krystyna  Ziemlańska

                                                 
                                                               





Krystyna  Ziemlańska                                                       Lublin, dnia 31  maja  2021
20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego  4- 179
email  :
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

                                                              Miejskie  Przedsiębiorstwo 
                                                   Wodociągów  i Kanalizacji w  Lublinie 
                                                         Dyrekcja Aleja  Piłsudskiego 15
                                                                       20 - 407 Lublin
                                                        sekretariat@mpwik.lublin.pl

Pismo w  sprawie  jakości  wody w wodociągu  Bursaki  oraz  w  sprawie  opłat za  wodę  
pobieranych  przez  zarząd  SM Czechów.

1.  Uprzejmie  proszę, jako  mieszkanka SM Czechów  osiedla  Paderewski w  Lublinie,  o 
wyjaśnienie,  czy  woda na naszym  osiedlu może  być  miękka a  nie  taka  twarda  czyli około  400
jednostek  wg tabeli  jakości  tej wody    zamieszczonej na   stronie  MPWK w  Lublinie.

Co to  jest twarda  woda  : 

Twarda woda zawiera znaczące ilości minerałów, takich jak wapń i magnez. Zmiękczanie jej polega
na usunięciu tych minerałów i zastąpieniu ich jonami sodu. Warto wiedzieć, że woda deszczowa 
jest naturalnym źródłem wody miękkiej i dopiero po kontakcie z glebą, nabiera właściwości wody 
twardej.

Badania w laboratorium pozwalają na szczegółowe „rozpracowanie” wody. Można dokładnie 
rozpoznać źródło jej pochodzenia oraz smaku, a także reakcję na kontakt mydłem i na podgrzanie. 
Wszystkie wody głębinowe zawierają minerały, więc jest duże prawdopodobieństwo, że to twarda 
woda. Każda woda uzdatniona będzie z kolei wodą miękką. Charakterystyczny smak i zapach może
pochodzić z zawartości żelaza, manganu, czy siarkowodoru. Co do reakcji z mydłem – woda 
miękka tworzy z mydłem puszystą pianę, natomiast woda twarda nie rozpuszcza wystarczająco 
mydła, czego efektem jest tylko nieestetyczny osad. Podgrzewanie wody twardej skutkuje podobnie
– jasnymi, trudnymi do usunięcia plamami na kabinie, kafelkach, naczyniach… W wodzie miękkiej
ten negatywny efekt nie zachodzi. A jak przekłada się to na nasze życie? Rozpocznijmy bitwę woda
twarda vs miękka.

Woda twarda vs miękka – która jest lepsza do picia?
 Woda miękka zawiera więcej minerałów, dlatego sporo osób uważa ją za smaczniejszą do picia. 
Trzeba jednak wiedzieć, że zawartość magnezu i wapnia w twardej wodzie jest znikoma i stanowi 
jedynie znikomy procent dziennego zapotrzebowania na te minerały – ich usunięcie z wody w 
wyniku zmiękczania można łatwo zrekompensować. Jedno jest pewne – dodatkowe jony sodu w 
wodzie miękkiej nie zmieniają jej smaku na bardziej słony. 
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To częsty mit powtarzany o zmiękczaniu. Aby woda nabrała słonego smaku, konieczne byłyby 
jeszcze dodatkowe chlorki, a te procesie zmiękczania nie biorą udziału. Skład wody po zmiękczaniu
różni się jedynie zwiększoną ilością sodu, co nie ma wpływu na smak. Dodatkowy sód muszą mieć 
na uwadze osoby będące np. na diecie niskosodowej.

Woda twarda vs miękka 

A jeśli już jesteśmy przy praniu – nierozpuszczalne osady szkodzą Twojej garderobie. Ubrania nie 
są dokładnie umyte w twardej wodzie, pozostają na nich resztki detergentu, nawet po płukaniu. 
Przez to Twoje ubrania tracą kolor, niszczą się i są nieprzyjemne w dotyku. Woda miękka jest dla 
ubrań dużo łagodniejsza, ponieważ dokładnie je pierze, a następnie usuwa z ich powierzchni całość 
użytego detergentu podczas płukania.

Woda twarda vs miękka – jak wpływa na skórę i włosy?

Szukasz przyczyny suchej i szorstkiej skóry? Winowajczyni jest jedna. Twarda woda może być
jedną z najważniejszych przyczyn złej  kondycji skóry.  Tak jak w instalacjach, nierozpuszczalne
związki, które powstały w wyniku reakcji z mydłem, mogą blokować pory w skórze. To z kolei
powoduje  uwięzienie  bakterii  i  łoju  wewnątrz  mieszków włosowych.  Skutkiem są  zakażenia  i
powstawanie wyprysków.Twarda woda wpływa nie tylko na skórę, ale również na włosy. Może
spowodować, że będą suche, matowe i bez objętości. Żaden kosmetyk nie zniweluje trwale tego
efektu. W miękkiej wodzie szampon dobrze się rozpuszcza i ma dobroczynne właściwości, tak jak
wynika z jego składu. Lepiej  się rozpuszcza = używasz go zdecydowanie mniej,  niż w wodzie
twardej  i  nie  ma  ryzyka,  że  nie  spłuczesz  go  dokładnie.  W  skrajnych  przypadkach  zatkanie
mieszków  włosowych  na  głowie  przez  niespłukane  osady,  powoduje  nawet  przerzedzanie  się
włosów.

Stopień twardości wody
Rozróżnia się kilka stopni twardości wody. Za bardzo miękką wodę uznaje się taką, która zawiera 
mniej niż 100 mg CaCO3 w 1 litrze.

Woda średnio  miękka zawiera od 100 do 200 mg CaCO3/litr.

Woda średnio twarda będzie zawierać 200-350 mg CaCO3/litr.
Woda twarda zawiera od 350 do 550 mg CaCO3/litr.
Woda bardzo twarda to woda o zawartości powyżej 550 mg CaCO3/litr.
Twardość wody pitnej według norm – czyich ?-  -  powinna wynosić od 60 do 500 mg CaCO3/litr  -
czyli  dużo za  dużo  !!!!

Zdecydowana większość wody w naszym kraju to woda twarda i średnio twarda. Warto jednak 
wiedzieć, że woda, którą użytkuje 4-osobowa rodzina może zawierać rocznie nawet 70 kg 
kamienia!
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Tak  wygląda    armatura  łazienkowa   oraz zatkana  słuchawka  prysznicowa 
                                             czyli skutek  twardej wody w  naszej   łazience.

Po czym rozpoznać, że mamy do czynienia z twardą wodą?

1. Osad kamienny w czajniku

Można go zobaczyć po nalaniu przegotowanej wody do przezroczystej szklanki. Wystarczy 
podnieść ją na wysokość wzroku i skierować w stronę światła. Jeśli w czajniku znajduje się osad 
kamienny będzie on być widoczny w wodzie w formie niewielkich pływających w niej jasnych 
drobinek – fragmentów kamiennych osadów.

Osad kamienny o wiele łatwiej dojrzymy w samym czajniku. Osadza się na jego dnie i ściankach,
jako  twardy  jasny  nalot,  z  czasem  tworzący  swego  rodzaju  skorupy.  Taki  osad  może  się
uwidaczniać również na innych drobnych AGD, w których wykorzystuje się wodę kranową, np. w
zbiorniku znajdującym się w ekspresie do kawy.

2. Osad kamienny na bateriach łazienkowych

Twarda  woda  powoduje  powstawanie  jasnego  kamiennego  osadu  również  na  bateriach
łazienkowych i urządzeniach sanitarnych. Ponieważ te ostatnie mają zwykle biały kolor kamień jest
na nich mniej widoczny. Uwidacznia się za to dobrze m.in. na chromowanych bateriach i szklanych
ściankach kabin prysznicowych. Osad ten jest trudny do usunięcia. Nie poradzi sobie z nim łagodny
środek czyszczący. Do usuwania osadów kamiennych przeznaczone są specjalne preparaty – mają
one jednak często mocny,  nieprzyjemny zapach.  Powodują też nierzadko podrażnienia skóry w
bezpośrednim  kontakcie.  Żrące  środki  chemiczne  mogą  też  uszkodzić  warstwę  ochronną  na
kranach lub ceramice łazienkowej. Po jej usunięciu kamień łatwiej się osadza i trudniej go usunąć,
ponieważ wżera się w powierzchnię.
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3. Uporczywe zacieki na naczyniach

Sygnałem świadczącym o twardej wodzie w domowej instalacji są także jasne osady i zacieki na
naczyniach. Twarda woda zmniejsza rozpuszczalność środków myjących, naczynia po umyciu nie
wyglądają na zupełnie czyste, bez względu na to, jak wiele razy zostaną wymyte.

4. Wysuszona skóra po kąpieli

Jeśli z baterii wannowej lub prysznicowej wypływa twarda woda, odczujesz to na własnej skórze.
Dosłownie. Będzie ona po kąpieli wysuszona i napięta, niezbyt przyjemna w dotyku. Twarda woda
może też powodować nasilanie się problemów dermatologicznych, wysuszone pięty,    przesuszone
dłonie   ,  swędzenie i  inne dolegliwości  w  tym rogowacenie naskórka.   Skutki twardej  wody
wyczujesz  również  dotykając  włosów  –  myte  w  takiej  wodzie  stają  się  bardziej  przesuszone,
sztywne, pozbawione blasku i trudne do ułożenia.

5. Mała skuteczność środków czyszczących

Twarda woda zmniejsza  rozpuszczalność  środków myjących i  detergentów.  Jeśli  taka  płynie  w
twojej  instalacji  możesz  zauważyć,  że  trudniej  jest  doczyścić  urządzenia  sanitarne,  na  praniu
osadzają się środki myjące, ubrania są niedokładnie wyprane i nieprzyjemne w dotyku, nawet po
zastosowaniu  płynów zmiękczających.  Ubrania  po  kilku  praniach  także  zbyt  szybko  niszczeją,
materiały  płowieją  i  szarzeją.  Trudniej  jest  też  opłukać  naczynia  z  płynu  czyszczącego.

1.  Dwa.

Uprzejmie  proszę  o   ustosunkowanie  się  do   kwestii  opłat   za  wodę   w  SM Czechów  wg
poniższego  pisma w  tej  sprawie.

Zacytowane pismo   z  dnia  28 maja   oraz  pismo  nr 1  w  sprawie  opłat  za wodę.

                          ZŁODZIEJE z  MPWiK NIE UDZIELILI  MI  ODPOWIEDZI
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Dotyczy  zawiadomienia  o  przestępstwie  przeciwko  ZUS  Oddział w  Lublinie
  z dnia  17  maja  2021
oraz
zawiadomienia  przeciwko  zarządowi SM Czechów  z dnia  21  maja  2021.

W  dniu wczorajszym 31  maja   2021r.  dzwoniła do  mnie   jakaś   funkcjonariuszka z
Komisariatu IV w Lublinie  celem  umówienia się  na tak  zwane  formalne pobranie zeznań
do protokołu.   Zgodnie  z   moimi  zawiadomieniami,     odmówiłam  stawienia  się   w
komisariacie  i kazałam  tej  kobiecie odesłać  akta  z  moim zawiadomieniem.

 Formalne  zawiadomienia  zostały wniesione,  wg zacytowanych  przepisów  i  nie ma
obowiązku  fatygowania się do  jakiegoś  komisariatu  po to  tylko, żeby jakiś  aspirant
wklepał  to samo  zawiadomienie na swój  protokół. 
Aspiranci w Polsce  nie prowadzą  ani śledztw  ani  dochodzeń,  nie mają  uprawnień do
powoływania  biegłych  ani  rzeczoznawców  , to samo dotyczy  innych  funkcjonariuszy,
chyba, że   chodzi o  CBŚ  lub wydziały śledcze.W  przypadku ZUS  nie jest  potrzebne
żadne  dochodzenie w  sprawie  dowodów z  dokumentu  ale w  przypadku SM Czechów
potrzebni  są  biegli. 

W  związku z  tym  informuję ponownie, że  nie będę się  stawiać  na wezwania  żadnych
komisariatów w  tych  dwóch sprawach  i  proszę   aby prokuratura   uwzględniła   moje
stanowisko,   tym  bardziej,  że   już  zostały  wysłane dwa  załączniki  do  tych dwóch
zawiadomień  do  prokuratury i będą  następne  w sprawie  SM Czechów.

Ponadto  , chcę  wyjaśnić,  co to  jest  aspirant.
Aspiranci w  ogóle nie  ruszają się z   komisariatów  tylko wklepują zeznania do  protokołu,
które  potem przekazują  do prokuratury ,  i w dodatku    trzeba  zgłosić się do  komisariatu
nawet po 4  lub  5  tygodniach od  dnia  wniesienia  pisemnego zawiadomienia. A  protokół
zgłoszenia przestępstwa  lub inny formularz powinien  być  dostępny  online , w dobie
informatycznej nie  jest to problemem.



POLICJA

Inspektor  Mo(j)żejko w  serialu Ojciec  Mateusz,  który wciska  bezczelnie ludziom  kit o
pracy policji w Polsce ( mozes  wszystko).  W  którym komisariacie  są  inspektorzy policji
w Polsce  ? Są sami aspiranci.

I jeszcze  do  tego ksiądz  hulajnoga   detektyw  , z  której  parafii  ? 

Czym  się  zajmują   inspektorzy   inspektorzy   policji  w  Polsce  i  gdzie   oni  są   oraz
komisarze?    Ale    jest  komisarz   Alex   od  wciskania  ciemnoty  ,  tylko  z   którego
komisariatu  ? 

Komisariat kojarzy się z  komisarzem, ale  takich tam nie znajdziecie.
 Inspektor  Policji  (insp.)  –  najwyższy  stopień  oficerów  starszych  w  polskiej  Policji.
Niższym  stopniem  jest  młodszy  inspektor,  a  wyższym  nadinspektor.  Podobnie  jak   i
komisarz  stanowią korpus  oficerski  - gdzie  się mieszczą i czym  się  zajmują  ? 
Komendantem  Wojewódzkim Policji    w  Lublinie jest  inspektor   czyli,że  Mojżejko
powinien  być komendantem  wojewódzkim,  czy tak ?  Nadkomisarz  także  urzęduje w
KWP  i  zajmują  się  ci  panowie   biurokracją,a   jak  sama   nazwa  wskazuje   -   czyli
komisariat,  powinni tam pracować  komisarze  policji  ani aspiranci aspirujący do zawodu,
zgodnie z nazwą. A  tymczasem dzielnicowymi i przełożonymi  komisariatów są  aspiranci
a  sami aspiranci w Policji  bardzo  długo tkwią na tych  stanowiskach. 

Aspirant  to kandydat,zainteresowany  który  aspiruje do czegoś.  Chyba wystarczy  ? 

Kilkadziesiąt  tysięcy takich aspirantów w całej  Polsce,  nawet  po 20 lat na tej  fikcyjnej
funkcji  , daje do myślenia.

Niestety,  etymologia oraz  słownik  języka polskiego wskazują  na inne  znaczenie słowa  
aspirant. Aspirant  to kandydat,zainteresowany , który  aspiruje do czegoś.  

Synonimy aspiranta  : chętny,   kandydat,  pretendent,  reflektant,   zainteresowany,

I na pewno nie  jest   policjant  ani   funkcjonariusz.

Z  wyrazami szacunku

Mgr  Krystyna  Ziemlańska 

                                                                      



------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Odpowiedzialność karna
Data: 2021-06-06 13:29
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: sekretariat@mpwik.lublin.pl; 

Uznaję  brak  odpowiedzi  za  współdziałanie  w  przestępczości  zorganizowanej,  
zostaliście  zaskarżeni do właściwej prokuratury.   To  nie są żarty    tylko  układ  sprawczy 
między  zarządem  SM  Czechów  a  MPWIK  w   okradaniu  mieszkańców  na 
słowotwórstwie  i  sztucznych  opłatach  wymyślonych  do spółki  przez  waszą  mafię. 
No  comment.  
Gdybyście  nie  brali  w  tym  udziału  to  odpowiedź  byłaby  natychmiastowa   z
wyjaśnieniem  jak   się  tego  domagam  w  moim  piśmie  na  które  nie  udzieliliście
odpowiedzi.

Krystyna Ziemlańska    Lublin

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Krystyna Ziemlańska i Mieczysława Fruzińska 21.06.2021
Data: 2021-06-21 8:44
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: biuro@sm-czechow.lublin.pl;

W   związku z pismem do  nas z dnia  16  czerwca  2021  od  zarządu SM Czechów w  
sprawie  niedopłaty  , uprzejmie informuję, że   często na  odpowiedź na  zawiadomienie  o  
przestępstwie  jakie  zostało wniesione  przeciwko  zarządowi  SM Czechów  czeka się  do  
6  tygodni. W  razie  braku  odpowiedzi  można wnieść  zażalenie na brak odpowiedzi  i  
także  trzeba  czekać  na  odpowiedź.  Od udzielonej  odpowiedzi w  sprawie  wszczęcia  lub
odmowy śledztwa  lub dochodzenia zależy  dalsze  postępowanie  o czym  na pewno  
zostaniecie  Państwo powiadomieni. Na dzień dzisiejszy   to nie po naszej  stronie  jest 
zaległość ale  SM Czechów  jest  nam winna  około  200 000  tysięcy nadpłaty  za  czynsze 
od  roku 1980.

W  związku z czym  należy  poczekać  na  działania prokuratury  o czym  będziecie Państwo
na pewno powiadomieni.  W  razie  odpowiedzi  na  naszą  niekorzyść  może  być 
wniesiony pozew  przeciwko  SM Czechów.

W  poważaniem.
Mgr  Krystyna  Ziemlańska 
pełnomocnik  mamy  Pani  Mieczysławy   Fruzińskiej 
kod lokalu  630401790  
20-  860  Lublin
ul. Paderewskiego  4- 179 



  Dwieście  tysięcy może nie ale  100 000  na  pewno – bez wody.

100 000 podzielić na  40  lat  =  2.500  tys   na  rok - podzielić na  12  mcy=  208, 33 złote,  
w  miarę realny czynsz , ale  z  wodą.

             I ta  kwota   nie ma  być  odjęta od  czynszu ale  ma być zwrócona  !
            Do czyich kieszeni  szły te  wielomilionowe  wyłudzane nadpłaty  ? 

Kolejna podwyżka  zawiadomienie  mafii  zarządu SM Czechów odebrane 24  czerwca 2021.





Krystyna  Ziemlańska                                                     
ul.  Paderewskiego 4- 179                                                    Dnia 14  lipca 2021 -  nadane pocztą 
20- 860  Lublin

                                                                                   Prokuratura  Rejonowa 
                                                                                        Lublin -  Pólnoc                                              
                                                                                     ul.  Narutowicza 32
                                                                                    20- 016  Lublin 

DO  ZAŻALENIA  
NA BRAK  ODPOWIEDZI 
NA ZAWIADOMIENIE  O  PRZESTĘPSTWIE

w  sprawie  Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów w  Lublinie  oraz  podmiotów  powiązanych  jak 
MPWiK  , ISTA  oraz  PGE załączam  pismo z  PGE z dnia 7 lipca  2021  od kierownika  J.  
Gomółki  oraz  moją   odpowiedź na   to pismo które  udowadnia  okradanie    nas  czyli 
mieszkańców   SM Czechów w  Lublinie  ( i nie tylko SM Czechów)  przez  PGE  za  pomocą   
wymyślonego słowotwórstwa  czyli sztucznej  terminologii   . 

                                                                                            Mgr  Krystyna  Ziemlańska

                                                                                     . …………………………….                            
    

Do wiadomości :

 PGE  OBRÓT  SA

Oddział z siedzibą w  Lublinie

 Salon  sprzedaży i obsługi klienta

ul.Tomasza  Zana  32 B 

  20- 601  Lublin 

                                                               









Pełnomocnik                                                                                               Dnia  1  .10. 2021
Krystyna  Ziemlańska 
ul.  Paderewskiego 4- 179
20- 860  Lublin
kod  lokalu 630401790

                                                                           Zastępca  Prezesa  Zarządu
                                                                                   Piotr  Toruń

                                                                         ZARZĄD  SM CZECHÓW
                                                                         Choiny 57, 20-816 Lublin 

Dotyczy  pisma z dnia 28.09.2021  znak FF/1334/2021.

W   związku z udzieloną mi bezczelną  odpowiedzą   na nazwisko mojej mamy informuję, 
że  po raz  kolejny odmawiamy płacenia wam złodziejom  opłat  lokalowych. Będzie także  
wniesiony pozew  przeciwko SM Czechów w najbliższym czasie.  Chyba, że zarząd  SM 
Czechów  zwoła  Walne  Zgromadzenie  członków  SM Czechów w  celu    głosowania nad 
nowym  statutem  opracowanym  przeze  mnie dla  SM Czechów, który jest  opublikowany 
na moim  portalu  internetowym w  menu  Prawo.

                                            Adres  mojej  strony  internetowej 

                                                     www.bialy-orzel.edu.pl 

                                   oraz  email:    redakcja@bialy-orzel.edu.pl

W  menu  Prawo  znajdziecie szczegółowe  dane  dla  mieszkańców  SM Czechów

‘Jak  jesteśmy  okradani  ‘oraz  nowy  statut opracowany  przeze  mnie.  Uczciwy  zarząd  
powiadomiłby  mieszkańców o  portalu  aby sobie poczytali w  tym nowy  statut.

W  załączeniu  artykuł o  spółdzielniach  mieszkaniowych, który  dotyczy  także  waszej  
złodziejskiej  spółdzielni.

I na koniec-  wszelkie  pisma  do mnie  adresowane na nazwisko  mojej  matki  będą 
zwracane   nadawcy.

                                                                      Mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                      Redaktor Naczelna  Wydawnictwa oraz   portalu  Biały Orzeł, 
                                          niezależny naukowiec,  historyk , prawnik  ustrojowy. 

                                                

mailto:redakcja@bialy-orzel.edu.pl
http://Www.bilay-orzel.edu.pl/


--- Wiadomość oryginalna --------
Temat: Do  Pana  Piotra  Torunia  Krystyna   Ziemlańska 5.10.2021
Data: 2021-10-05 14:04
Od: Wydawnictwo Biały Orzeł <redakcja@bialy-orzel.edu.pl>
Do: biuro@sm-czechow.lublin.pl

W  nawiązaniu do mojego pisma do pana z dnia 1.10.2021  w którym jest mowa o pozwie  
przeciwko SM Czechów ,  informuję,że pozew  został  wniesiony do  SO w Lublinie w dniu  
wczorajszym z  datą 04.10.2021.

-- 
Wydawnictwo  Biały Orzeł-blog i portal
Krystyna  Ziemlańska
Redaktor Naczelna
redakcja@bialy-orzel.edu.pl
20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

………………………………………………………………………………………………………

-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Do  Pana  Piotra  Torunia  Krystyna  
Ziemlańska 5.10.2021
Data: 2021-10-06 08:29
Od: biuro <biuro@sm-czechow.lublin.pl>
Do: Wydawnictwo Biały Orzeł <redakcja@bialy-orzel.edu.pl>

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres biuro@sm-
czechow.lublin.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona
na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub 
zrozumiana.

-- 
Wydawnictwo  Biały Orzeł-blog i portal
Krystyna  Ziemlańska
Redaktor Naczelna
redakcja@bialy-orzel.edu.pl

mailto:redakcja@bialy-orzel.edu.pl


ZAŁĄCZNIK DLA  RZECZNIKA  O WODZIE DO  PISMA Z DNIA  28.09.2021.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
jest od r.1998 spółką prawa handlowego, będącą własnością gminy Lublin. 

Prezes Zarządu

Sławomir Matyjaszczyk

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Wójtowicz

Zgromadzenie Wspólników
Gmina Lublin, w imieniu której działa Prezydent Miasta Lublin

Głównym przedmiotem działalności jest produkcja, dystrybucja i sprzedaż wody oraz usługi
w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków. 
Przyjrzymy się  temu słowotwórstwu :

1. produkcja  wody- na czym  tak naprawdę polega 
2. dystrybucja wody- na czym  tak naprawdę polega 
3. sprzedaż wody -  na czym  tak naprawdę polega 

Ad 1.  Produkcja  wody .
W MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie pobór wód odbywa się poprzez system studni głębinowych

tworzących jedno- lub wielootworowe ujęcia wody rozlokowane na terenie miasta i  jego

obrzeżach, co zapewnia korzystny rozkład ujmowania wód podziemnych .

Czyli, że nie ma żadnej  produkcji wody  tylko  jest pobieranie  wody ze  studni 
głębinowych.

Ze  strony www  MPWIK: 

Produkcja wody i proces uzdatniania
Eksploatacja ujęć wody przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. 
z o.o. w świetle ustawy "Prawo wodne" jest korzystaniem z wód wgłębnych. Wiąże się to ze 
szczególnymi obowiązkami przedsiębiorstwa, takimi jak:

• wnoszenie opłat za każdy m3 wydobytej wody,
• prowadzenie dokładnej ewidencji i opomiarowania ujęć,
• konieczność uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i eksploatację stacji 

wodociągowych,
• prowadzenie badań i obserwacji hydrogeologicznych w celu określenia zasięgu 

oddziaływania ujęć,
• właściwe zagospodarowanie stref ochronnych ujęć dla utrzymania dobrej jakości wody w 

źródle.
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MPWiK realizuje dostawę wody dla około 360 tys. mieszkańców Lublina. Wydział Produkcji 
Spółki eksploatuje:

• 66 zakwalifikowanych do eksploatacji studnie głębinowych
• 10 pompowni wody ("Zemborzycka", "Dziesiąta", "Sławinek", "Centralna", "Wrotków", 

"Bursaki", "Felin", "Mełgiewska", "Ruta", "Beskidzka"),
• 19 zbiorników wody czystej, w tym Wieża Ciśnień, o łącznej pojemności V = 41,6 tys. m3,
• 2 stacje uzdatniania wody o łącznej wydajności ok. 900 m3/h,
• 7 chlorowni wody (5 na chlor gazowy oraz 2 na podchloryn sodu),

• 6 urządzeń do dezynfekcji wody promieniami UV.

W niektórych  studniach  ujęć  "Centralna"  i  "Sławinek"  woda  zawiera  ponadnormatywną  ilość
związków żelaza (powyżej 0,2 mg/l) i przed dostarczeniem do sieci dystrybucyjnej poddawana jest
procesowi  odżelaziania  na  stacjach  uzdatniania.  Na  stacji  "Sławinek"  prowadzony  jest  proces
odżelaziania  poprzez  utlenianie  związków  żelaza  tlenem  z  powietrza,  a  następnie  filtrację  na
czterech filtrach pospiesznych otwartych. Na stacji "Centralna" odżelazianie realizowane jest przez
system czterech filtrów ciśnieniowych zamkniętych, z utlenianiem związków żelaza wodą chlorową
z chlorowni. Zastosowane nowoczesne złoża filtracyjne pozwalają na stosowanie dużych prędkości
filtracji.

MPWiK dla zaopatrzenia miasta Lublina w wodę korzysta wyłącznie z wód podziemnych zlewni
rzeki  Bystrzycy.  Najbardziej  zasobny  poziom  wodonośny  znajduje  się  głównie  w  skałach
węglanowych wieku kredowego. Szczelinowo-porowe skały węglanowe górnej kredy wykształcone
są jako opoki, margle, gezy, wapienie. Zasoby wodne pochodzą z wieloletniej infiltracji opadów
atmosferycznych. Woda, powoli krążąc w porach i szczelinach skalnych, potrzebuje średnio 30 lat
na  przepływ od  obszarów zasilania  do  stref  poboru.  Dobre  zawodnienie  użytkowego  poziomu
wodonośnego występuje maksymalnie do głębokości 120-150 m, średnio do 70 m. Zwierciadło
wody  podziemnej  kształtuje  się  na  poziomie  od  kilku  (w  dolinach)  do  kilkudziesięciu  (na
wysoczyznach)  metrów  pod  powierzchnią  terenu.  Jego  przebieg  nawiązuje  do  ukształtowania
terenu,  z pochyleniem ku dolinom rzek. Jest  to z  reguły zwierciadło swobodne, a  lokalnie pod
niewielkim napięciem rzędu kilku metrów.

W MPWiK pobór wód odbywa się poprzez system studni wierconych, zgrupowanych w ujęciach
rozlokowanych na terenie miasta i jego obrzeżach, co zapewnia korzystny rozkład ujmowania wód
podziemnych. Duże ujęcia wody i stacje wodociągowe znajdują się: na południu Lublina - ujęcia
"Wilczopole", "Prawiedniki", "Dąbrowa" ze stacją "Zemborzycka", na płd.-wsch. – "Dziesiąta" i na
płn.-zach.  –  "Sławinek".  Zaopatrują  one  największe systemy  strefowego  zasilania,  obejmujące
pierścieniowo większość obszarów miasta.  Pozostałe ujęcia i  stacje,  tj.  "Wrotków", "Centralna",
"Bursaki", "Felin", przepompownia "Ruta" oraz pojedyncze studnie dostarczają wodę lokalnie. Dla
ochrony  zasobów  wodnych  wyznaczane  są  strefy  ochronne  ujęć:  bezpośrednio  przy  studniach
istnieją zagospodarowane tereny ochrony bezpośredniej, a wokół ujęć funkcjonują strefy ochronne
pośrednie, obejmujące obszar napływu wód podziemnych.

W niektórych studniach ujęć "Centralna" i "Sławinek" woda zawiera ponadnormatywną ilość 
związków żelaza (powyżej 0,2 mg/l) i przed dostarczeniem do sieci dystrybucyjnej poddawana jest 
procesowi odżelaziania na stacjach uzdatniania. 
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Na stacji "Sławinek" prowadzony jest proces odżelaziania poprzez utlenianie związków żelaza 
tlenem z powietrza, a następnie filtrację na czterech filtrach pospiesznych otwartych. Na stacji 
"Centralna" odżelazianie realizowane jest przez system czterech filtrów ciśnieniowych 
zamkniętych, z utlenianiem związków żelaza wodą chlorową z chlorowni. Zastosowane 
nowoczesne złoża filtracyjne pozwalają na stosowanie dużych prędkości filtracji.

Ze względu na rozległy system wodociągowy, woda dostarczana do sieci poddawana jest ciągłej 
dezynfekcji chlorem bądź podchlorynem sodu. Stosowane dawki są minimalne i dozowane tak, aby 
stężenie chloru w wodzie pompowanej do sieci miejskiej wynosiło maksymalnie 0,3 mg Cl2/dm3. 
Dążąc do obniżenia dawek stosowanego chloru, sukcesywnie od roku 2001 wprowadza się 
dodatkowo procesy dezynfekcji wody promieniowaniem UV. 

Na stacjach wodociągowych stopniowo przeprowadzane są modernizacje pod kątem 
technologicznym i budowlanym. Stosowane są nowoczesne, energooszczędne pompy pracujące w 
pełnej automatyce. Regulacja wydajności pomp odbywa się za pomocą zmiennej prędkości 
obrotowej silników pomp. W dyspozytorniach wykorzystuje się nowoczesne tablice synoptyczne 
oraz komputerowy system nadzoru nad pracą systemu poboru wody. Unowocześniana jest 
infrastruktura i wygląd stacji.

UZDATNIANIE I CHLOROWANIE WODY JAKO   Produkcja wody  czyli wymyślona 
usługa  i słowotwórstwo 

Produkcja wody  w latach 1981-1992 była bardzo wysoka i wynosiła ponad 40 mln m3rocznie. Od
1993 r. obserwuje się stałą tendencję spadkową. Obecnie, w porównaniu do roku 1990, spadek ten 
wynosi 50%. Jest to spowodowane takimi czynnikami jak:

•zmniejszenie ilości dużych odbiorców w następstwie przemian gospodarczych,
•oszczędne gospodarowanie poborem wody w związku z opomiarowaniem przyłączy i 
wzrostem opłat za wodę,
•stosowanie nowoczesnej armatury przez mieszkańców,
•wprowadzenie rozwiązań oszczędnościowych, np. komputerowy system nadzoru pracy 
systemu wodociągowego,
•płynna regulacja wydajności pompowni.

Komentarz: 

Już same opłaty za m  sześcienny wydobycia wody są zawyżane  przez  złodziejską spółkę.

Do tego spółka  jedzie na słowotwórstwie  takim  jak dystrybucja  i  sprzedaż,  na takiej samej
zasadzie  jak  złodzieje w PGE.

Woda  jest dostarczana i odprowadzana kanalizacją  miejską a nie  dystrybuowana  i jest podwójnie 
rozliczana za  wydobycie  i  dystrybucję  czyli  dostarczenie.Samo słowo produkcja  także  jest 
słowotwórstwem,  ponieważ  wodę  produkuje  Pan  Bóg  który stworzył całą NATURĘ w  tym 
wodę dla  ludzi a  złodziejskie spółki  opracowały sobie złodziejskie  naliczanie  opłat  za wodę  
Pana  Boga. 

                                                       3.



 MPWIK  nie produkuje żadnej  wody tylko ją wydobywa  i  doprowadza  do  mieszkań i domów  
oraz  innych budynków i  po drodze  tę wodę podgrzewa się .

Ciepła woda użytkowa to zawsze woda wodociągowa – tyle, że ogrzana przez ciepło systemowe w 
węźle cieplnym zamontowanym w budynku. 

Za jakość wody wodociągowej, którą użytkujemy, odpowiedzialny jest dostawca wody zimnej  
czyli  MWPIK. A  ich  woda  jest  bardzo droga i bardzo  twarda i w dodatku chlorowana  ! 

Znaczenie ma także stan instalacji wewnętrznej, za którą odpowiada właściciel budynku. Dlatego 
jeśli masz wątpliwości co do jakości wody, zgłoś tę kwestię do zarządcy obiektu.         
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Ostatnia nieuzasadniona podwyżka opłat  w  SM Czechów 

           



                                            



Pełnomocnik                                                                                Dnia  18.10.2021
Krystyna  Ziemlańska 
ul.  Paderewskiego 4-179
20- 860  Lublin
kod  lokalu 630401790

                                                                     ZARZĄD  SM CZECHÓW
                                                                    ul. Choiny 57, 20-816 Lublin 

Działając  jako pełnoprawny Pełnomocnik  mojej mamy Pani Mieczysławy Fruzińskiej na 
podstawie  udzielonego pełnomocnictwa, oraz  w  związku z  pozwem  przeciwko  Zarządowi  SM 
Czechów zwracam się do  Zarządu  SM Czechów z wnioskiem o nadesłanie  szczegółowej 
odpowiedzi   wg  poniższych  punktów w sprawie  naliczeń opłat  czynszowych za  nasze  
mieszkanie    określanego jako lokal  mieszkalny  wraz z  wyjaśnieniem  kwot w  rachunku  zysków
i strat za  okres  01.01.2019- 31.12.2019.
  

W  piśmie od SM Czechów z dnia 24.09.2021 z  nową  kwotą   opłaty za  używanie  lokalu  są 
wymienione zaliczki  :

1. na  zimną wodę  i  odprowadzanie ścieków
2.  na  podgrzanie zimnej wody  
3.  na centralne ogrzewanie    bardzo  wysoka zaliczka w kwocie   126, 21 
4. na gaz 

Uprzejmie proszę  o wyjaśnienie  podwójnego nazewnictwa w  tym piśmie  :  
1. czy zaliczka na  zimną wodę oraz  odprowadzanie ścieków  to jest to samo co  wywóz  

nieczystości  stałych wg    dwóch  określeń w  tym piśmie ,
2.   kto zajmuje się wywozem  tych  nieczystości
3.   jakie  to są nieczystości i na czym polegają
4.  jaki podmiot  pobiera  od  SM  Czechów opłaty za  ten wywóz 

Następnie w  w.w  piśmie w składnikach  niezależnych do  SM Czechów :
1. jak jest rozliczana   bardzo wysoka CO zaliczka
2.   jaką  kwotę pobiera  SM Czechów z  tej zaliczki
3. jaki podmiot    pobiera od  SM Czechów  tę zaliczkę i  następnie  dalsze  kwoty które  są 

dopisywane do  opłat  lokalowych , na jakiej podstawie  prawnej oraz  na podstawie  jakich 
wyliczeń i urządzeń pomiarowych 

4. jak jest rozliczana  zaliczka na podgrzanie wody, jaki podmiot  zajmuje się podgrzaniem 
wody, na podstawie  jakich  uprawnień lub  przepisów,  jak jest  rozliczane  to podgrzanie 
wody z  SM Czechów  i na czym to podgrzanie wody polega w sensie  technicznym

5. jak jest rozliczana  zimna woda  plus  kanalizacja   jako zaliczka-  czy  kanalizacja  to jest to
samo  co wywóz  nieczystości  stałych  czy coś  innego i co to  jest,

6. jaki podmiot    jest odpowiedzialny za  dostarczenie zimnej wody  oraz  za  tę  kanalizację
7. w  jaki sposób  są rozliczane z  tym  podmiotem  koszty  zimnej  wody  oraz  kanalizacji 

poza  zaliczką  czyli  koszty dodatkowe do zaliczki , na podstawie  jakich  wyliczeń oraz  
urządzeń 

8.  czy zaliczka  na zimną wodę oraz  kanalizację   jest pobierana od  SM Czechów  przez  ten 
podmiot  czy  środki te  pobiera  SM Czechów
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9.   To samo dotyczy  CO podgrzanie wody zaliczka  : 

• co  to znaczy  CO podgrzanie wody
•  jaki  podmiot  oraz na podstawie  jakich  uprawnień  zajmuje się podgrzaniem wody  na 

potrzeby  CO
•  jak jest rozliczana  ta zaliczka  oraz z  kim
•  na jakiej podstawie  są potem doliczane  koszty dodatkowe    do  tej zaliczki  oraz  przez  

kogo 
• na podstawie  jakich   urządzeń pomiarowych

          10.   To samo dotyczy  rozliczenia  zaliczki na  gaz.
•  jaki  podmiot  oraz na podstawie  jakich  uprawnień  zajmuje się dostarczaniem  gazu do  

naszego mieszkania 
•  jak jest rozliczana  zaliczka   na gaz  oraz z  kim
•  na jakiej podstawie  są potem doliczane  koszty dodatkowe    do  tej zaliczki  oraz  przez  

kogo 
• na podstawie  jakich   urządzeń pomiarowych

Następnie-  na podstawie w.w  pisma z dnia  24.09.2021  domagam się  wyjaśnienia  
szczegółowego kosztów  składników  zależnych od  SM Czechów  takich  jak :

11.   eksploatacja  administracja  i zarządzanie w  kwocie  bardzo  wysokiej  134, 62  zł

Jakie  są  poszczególne koszty  na :
• eksploatację
•  administrację
•  zarządzanie 

12. Na czym  polega eksploatacja  i  jak jest  szczegółowo  rozliczana  oraz  przez  kogo w  SM 
Czechów.

13.  Ile z  kwoty  134, 62  zł wynoszą  koszty na  administrację w  całej  SM Czechów,  jakie są 
pensje  dla administracji na poszczególnych osiedlach  ,  ile jest pracowników  tej administracji.

14. Na czym  polega zarządzanie ,  kto się  zajmuje  tym zarządzaniem  ,  należy  podać  liczbę osób
oraz  wyjaśnić  to zarządzanie  wraz z  pensjami  za   to zarządzanie.

15.  Następnie  proszę o   szczegółowe    wyjaśnienie  comiesięcznych  kwot na  fundusz 
remontowy-  wg w.w  pisma  jest to  wysoka  kwota   96,  16 złotych, na co   ta kwota   była  jest 
przeznaczana co  miesiąc w  naszym  budynku. W  ciągu roku  l daje  to  kwotę  96 , 16  razy 12 
mcy na rok  = 1153, 92  złote na jedno mieszkanie  razy 30 mieszkań = 34 000,  61.  1153,92 zł na  
rok  razy 205 mieszkań w  całym  bloku =  236 tysięcy 55  złote. Kiedy i w  jaki sposób  taka kwota
była co  roku wydatkowana  oraz na   co w naszym  budynku.

 Następnie na podstawie  Rachunku  strat  i zysków  za  rok  2019  domagam się  
szczegółowego wyjaśnienia:

15. w  Punkcie  A-  na  czym polegają  przychody  netto ze sprzedaży w  kwocie 75, 737, 585, 50
•    o jaką sprzedaż  chodzi
•    kto jest  nabywcą  oraz  jakich towarów  lub usług  
• na czym polega działalność własna 
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16. Kosztów  działalności  operacyjnej  punk B  w  kwocie   74  miliony  180  tys  530  tys  41  gr.

• na czym  polega    zużycie  materiałów i  energii,  o jakie  materiały  chodzi  oraz  o jaką  
energię

•   co to są  usługi obce, kto je wykonuje o na czym polegają
• wynagrodzenia-  dla ilu osób  oraz  jaka  jest wysokość  tych  wynagrodzeń i dla  kogo
•   co to są pozostałe  koszty rodzajowe i na czym polegają 
• jak jest  szczegółowo  rozliczana  eksploatacja   i utrzymanie nieruchomości  , na czym 

polega   to utrzymanie  ,  kto się  tym zajmuje,   kiedy  oraz  jakie pobiera  za  to kwoty

17.  Następnie na podstawie  Bilansu z roku 31.12. 2019 domagam się :

•  okazania  właściwej dokumentacji  która dotyczy  w  aktywach bardzo  wysokich wyliczeń 
cyfr / kwot  za  Rzeczowe aktywa  trwałe  w  p. II  a ) grunty w tym  prawo do  użytkowania
wieczystego  gruntu w  cyfra/  kwota  28 , 028 , 984, 08  zł -   jaki  organ oraz  kiedy ustalił 
taką opłatę  czy jest to opłata  stała  i    kto ją pobiera od SM Czechów

• to samo   dotyczy cyfry /kwoty 115, 708,809, 88  lub  opłat za  budynki, lokale, prawa do  
lokali,oraz  obiekty inżynierii lądowej  i wodnej – kto te  opłaty pobiera  , na jakiej 
podstawie prawnej

•   na czym polegają  Aktywa  obrotowe w  kwocie  w  p. B cyfra/ kwota 34 047 609,83

Majątek trwały, aktywa trwałe – część aktywów jednostki gospodarczej o przewidywanym 
okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok obrotowy.
Aktywa trwałe charakteryzują się tym, że wykorzystywane są do realizacji wielu cykli 
operacyjnych, zużywając się stopniowo. Zgodnie z artykułem 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o 
rachunkowości przez aktywa trwałe rozumie się aktywa jednostki, które nie są zaliczane 
do aktywów obrotowych. Inna definicja aktywów trwałych to: kontrolowane przez jednostkę 
zasoby majątkowe powstałe w wyniku zdarzeń przeszłych, o wiarygodnie określonej wartości, o 
okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż jeden rok, które w przyszłości spowodują wpływ 
do jednostki korzyści ekonomicznych.
W skład majątku trwałego wchodzą:
•wartości niematerialne i prawne,
•rzeczowe aktywa trwałe: środki trwałe, środki trwałe w budowie, zaliczki na środki trwałe w 
budowie,
•należności długoterminowe,
•inwestycje długoterminowe,
•długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Na  podstawie  powyższego wyjaśnienia  terminu  aktywa  trwałe  domagam się    okazania 
dokumentacji  oraz  wyjaśnienia  kwot  które dotyczą należności z  majątku trwałego. 

Powyższe  pismo  stanowi  załącznik do pozwu   SYGN  AKT I C 1463/21   Sądu  Okręgowego w  
Lublinie  wraz z  udzieloną mi  odpowiedzią, która  będzie dołączona do  akt.

                                                                        Mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                                                         www.bialy-orzel.edu.pl
                                                                         redakcja@bialy-orzel.edu.pl

                                                                       …………………………
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Krystyna Ziemlańska                                                             Dnia  18.10.2021
Pełnomocnik mamy Pani  Mieczysławy Fruzińskiej
20o- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

                                                                                   MPW IK
                                                Miejskie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów i Kanalizacji
                                                                Aleja Józefa Piłsudskiego 15
                                                                               20-407 Lublin 

Działając  jako pełnoprawny Pełnomocnik  mojej mamy Pani Mieczysławy Fruzińskiej na 
podstawie  udzielonego pełnomocnictwa( kopia w załączeniu)  oraz  w  związku z  pozwem  
przeciwko  Zarządowi  SM Czechów zwracam się do  Zarządu MWIK  z wnioskiem o nadesłanie  
szczegółowej odpowiedzi   wg  poniższych  punktów w sprawie  naliczeń opłat  czynszowych za  
wodę  szczegółowo  wg  punktów:

1. - jaki jest  sposób  odczytywania   wodomierzy,  stosowana  technika   oraz  metoda 
naliczania  kosztów  zużycia  wody  wg tej metody. 

2. - o ciepłej wodzie, naliczanej  w  dwóch pozycjach  jako ciepła  woda do  podgrzania + 
kanalizacja  , oraz  podgrzanie wody  czyli czynnik  grzewczy.

3. - w  jaki sposób, gdzie, przez  kogo  jest ta  woda  podgrzewana  , oraz w  jaki sposób  jest 
rozliczane  to podgrzanie,   przez  kogo  i gdzie  oraz  jakimi  metodami.

4. - co  to jest czynnik  grzewczy, na czym  on polega,   dlaczego  jest łączony z  drugim 
podgrzaniem  wody.

Powinno chyba wystarczyć jedno  podgrzanie a nie  dwa, w dodatku z  tym czynnikiem  grzewczym
który nie wiadomo na czym  polega,  jak jest rozliczany  i tak dalej.  

5. -   o  kosztach kanalizacji,  które  są  łączone z  kosztami  z  kosztami wody do pogrzania.

 Wydaje się, że  jest to  nielogiczne,    podgrzanie  wody jest  czymś  innym a  kanalizacja  czymś  
innym.    Dlaczego koszty  te  są  łączone,  na jakiej  podstawie, i w jaki sposób  są rozliczane. 
 
Wg mnie-  kanalizacja dotyczy   innych czynności oraz  innych rozliczeń.
Kanalizacja- jak  wynika z definicji  tego  określenia  jest to :

Kanalizacja, system kanalizacyjny – infrastruktura, która jest zbiorem wszystkich elementów 
służących do zbierania, transportu, unieszkodliwiania oraz odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych oraz ścieków deszczowych za pomocą kanałów ściekowych. System kanalizacyjny 
składa się z następujących elementów: 
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• instalacje kanalizacyjne w budynkach; 
• przykanaliki łączące instalacje kanalizacyjne z sieciami; 
• sieci kanalizacyjne, a w tym system rur, koryt, kolektorów, studzienek rewizyjnych itp.; 
• oczyszczalnie ścieków; 
• wyloty kanalizacyjne, które wprowadzają oczyszczone ścieki do odbiornika.

Gdzie  tu jest  mowa o  podgrzaniu wody  ? W  jaki sposób i którym kanałem  ? 
                    I dlaczego te  koszty  nie są rozłączne  ale  są łączone?  

6.  - o kosztach zużycia zimnej wody.

Brak  jest   informacji o sposobie odczytywania  tych  kosztów,   stosowanej  technice  oraz  
metodzie  naliczania  kosztów  zużycia  wody  wg tej metody. 

7 -  o   tym, że  opłata za  kanalizacje jest  pobierana w pozycji  zimna woda  +  kanalizacja - co jest
niedopuszczalne-   oraz   woda do  podgrzania  +  ponownie  ta sama  kanalizacja, ponieważ,   wody
te są odprowadzane do  kanalizacji.  Jest to  piękny bełkot,  mający na celu  zmylenie  przeciwnika i
zamydlenie  mu oczu nadmiarem słów   i kanałów.

Niestety,   takie  wyliczenie  jest  nie tylko, że  niewłaściwe  ale  wręcz  oszukańcze !

Na  stronie  https://www.mpwik.com.pl/    są  inne  informacje  i  dane. Oto one  : 

Jak naliczane są płatności za nasze usługi?

Sposób rozliczania należności za nasze usługi szczegółowo określają umowy zawarte z naszymi
Klientami. Jest to : 

• usługa  zaopatrzenia  w  wodę  -  dostarczoną  wodę  rozliczamy  na  podstawie  wskazania
wodomierza głównego; 

• usługa odprowadzania ścieków - jeżeli odpowiadamy tylko za odprowadzanie ścieków, a
w nieruchomości  nie  ma urządzania  pomiarowego,  ,  to  ich  ilość  ustalamy na  podstawie
średniej normy zużycia wody 

Jak naliczane są faktury zaliczkowe?

Pomiędzy odczytami wystawiamy faktury zaliczkowe za usługi,  które zostały już zrealizowane.
Naliczamy  je  na  podstawie  zebranych  danych  dotyczących  dotychczasowego  zużycia  wody  i
odebranych ścieków. Po dokonaniu odczytów wodomierzy głównych rozliczamy pobrane zaliczki
w  fakturze  rozliczeniowej.  Zaliczki  rutynowe  nie  są  wystawiane  w  przypadku  nieruchomości
rozliczanych na podstawie wodomierza z funkcją zdalnego odczytu.

Jest to jak widać, bardzo  proste. 

 Nie ma  mowy o jakimś  podgrzaniu wody i innych  wyżej  wymienionych  kombinacjach  i 
manipulacjach, jakie widnieją na  rozliczeniach  wysyłanych do mieszkańców  SM Czechów  przez 
Zarząd  tej spółdzielni. 
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8. -  o  kontrowersyjnym  koszcie  uzupełniającym w  odniesieniu  do  zużycia  wody w   I  kwartale
2021  roku w zajmowanym  lokalu  , wyniósł  on  05, m3 tj.  4,50 zł.Brak  jest jednak  informacji o 
tym koszcie  uzupełniającym, co to jest  za  koszt,  jak jest naliczany,w  jakim  celu,   dla kogo  i  
przez  kogo  i jakimi  metodami. Należy  to uzupełnić  .

9. -   o  tym, że podstawą   do rozliczania  wody jest  Regulamin  rozliczania kosztów  zużycia  
wody w SM Czechów w  Lublinie,  stanowiący  załącznik do  Uchwały Rady Nadzorczej ze  
zmianami  i tak dalej  ,  oraz  Taryfy dla zbiorowego  zaopatrzenia w  wodę  i zbiorowego  
odprowadzania ścieków.

Brak  jest jednak  informacji o tych  taryfach,   stosowanej  technice  oraz  metodzie  naliczania  
kosztów  zużycia  wody  wg tych  taryf. Powinny być  jawne i dostępne  na  stronie internetowej  
MPWIK   oraz  SM Czechów.  

W  piśmie od SM Czechów z dnia 24.09.2021 – które  załączam  -  z  nową  kwotą   opłaty za  
używanie  lokalu  są wymienione zaliczki  :

1. na  zimną wodę  i  odprowadzanie ścieków
2.  na  podgrzanie zimnej wody  
3.  na centralne ogrzewanie    bardzo  wysoka zaliczka w kwocie   126, 21 
4. na gaz 

Uprzejmie proszę  o wyjaśnienie  podwójnego nazewnictwa w  tym piśmie  :  
1. czy zaliczka na  zimną wodę oraz  odprowadzanie ścieków  to jest to samo co  wywóz  

nieczystości  stałych wg    dwóch  określeń w  tym piśmie ,
2.   kto zajmuje się wywozem  tych  nieczystości
3.   jakie  to są nieczystości i na czym polegają
4.  jaki podmiot  pobiera  od  SM  Czechów opłaty za  ten wywóz 

Następnie w  w.w  piśmie w składnikach  niezależnych do  SM Czechów :

1. jak jest rozliczana   z  MWIK  zaliczka na podgrzanie wody, jaki podmiot  zajmuje się 
podgrzaniem wody, na podstawie  jakich  uprawnień lub  przepisów,  jak jest  rozliczane  to 
podgrzanie wody z  SM Czechów  i na czym to podgrzanie wody polega w sensie  
technicznym

2. jak jest rozliczana  zimna woda  plus  kanalizacja   jako zaliczka-  czy  kanalizacja  to jest to
samo  co wywóz  nieczystości  stałych  czy coś  innego i co to  jest,

3. jaki podmiot    jest odpowiedzialny za  dostarczenie zimnej wody  oraz  za  tę  kanalizację
4. w  jaki sposób  są rozliczane z  tym  podmiotem  koszty  zimnej  wody  oraz  kanalizacji 

poza  zaliczką  czyli  koszty dodatkowe do zaliczki , na podstawie  jakich  wyliczeń oraz  
urządzeń 

5.  czy zaliczka  na zimną wodę oraz  kanalizację   jest pobierana od  SM Czechów  przez  ten 
podmiot  czy  środki te  pobiera  SM Czechów

6. co  to znaczy  CO podgrzanie wody
7.  jaki  podmiot  oraz na podstawie  jakich  uprawnień  zajmuje się podgrzaniem wody  na 

potrzeby  CO
8.  jak jest rozliczana  ta zaliczka  oraz z  kim
9.  na jakiej podstawie  są potem doliczane  koszty dodatkowe    do  tej zaliczki  oraz  przez  

kogo  oraz  na podstawie  jakich   urządzeń pomiarowych
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Dalej -  uprzejmie proszę o  komentarz  do  poniższych danych:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
jest od r.1998 spółką prawa handlowego, będącą własnością gminy Lublin. 

Prezes Zarządu

Sławomir Matyjaszczyk

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Wójtowicz

Zgromadzenie Wspólników
Gmina Lublin, w imieniu której działa Prezydent Miasta Lublin

Głównym przedmiotem działalności jest produkcja, dystrybucja i sprzedaż wody oraz usługi
w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków. 
Przyjrzymy się  temu słowotwórstwu :

4. produkcja  wody- na czym  tak naprawdę polega 
5. dystrybucja wody- na czym  tak naprawdę polega 
6. sprzedaż wody -  na czym  tak naprawdę polega 

Ad 1.  Produkcja  wody .
W MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie pobór wód odbywa się poprzez system studni głębinowych

tworzących jedno- lub wielootworowe ujęcia wody rozlokowane na terenie miasta i  jego

obrzeżach, co zapewnia korzystny rozkład ujmowania wód podziemnych .

Czyli, że nie ma żadnej  produkcji wody  tylko  jest pobieranie  wody ze  studni 
głębinowych.

Ze  strony www  MPWIK: 

Produkcja wody i proces uzdatniania
Eksploatacja ujęć wody przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. 
z o.o. w świetle ustawy "Prawo wodne" jest korzystaniem z wód wgłębnych. Wiąże się to ze 
szczególnymi obowiązkami przedsiębiorstwa, takimi jak:

• wnoszenie opłat za każdy m3 wydobytej wody,
• prowadzenie dokładnej ewidencji i opomiarowania ujęć,
• konieczność uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i eksploatację stacji 

wodociągowych,
• prowadzenie badań i obserwacji hydrogeologicznych w celu określenia zasięgu 

oddziaływania ujęć,
• właściwe zagospodarowanie stref ochronnych ujęć dla utrzymania dobrej jakości wody w 

źródle.

                                                                  4.



MPWiK realizuje dostawę wody dla około 360 tys. mieszkańców Lublina. Wydział Produkcji 
Spółki eksploatuje:

• 66 zakwalifikowanych do eksploatacji studnie głębinowych
• 10 pompowni wody ("Zemborzycka", "Dziesiąta", "Sławinek", "Centralna", "Wrotków", 

"Bursaki", "Felin", "Mełgiewska", "Ruta", "Beskidzka"),
• 19 zbiorników wody czystej, w tym Wieża Ciśnień, o łącznej pojemności V = 41,6 tys. m3,
• 2 stacje uzdatniania wody o łącznej wydajności ok. 900 m3/h,
• 7 chlorowni wody (5 na chlor gazowy oraz 2 na podchloryn sodu),

• 6 urządzeń do dezynfekcji wody promieniami UV.

W niektórych  studniach  ujęć  "Centralna"  i  "Sławinek"  woda  zawiera  ponadnormatywną  ilość
związków żelaza (powyżej 0,2 mg/l) i przed dostarczeniem do sieci dystrybucyjnej poddawana jest
procesowi  odżelaziania  na  stacjach  uzdatniania.  Na  stacji  "Sławinek"  prowadzony  jest  proces
odżelaziania  poprzez  utlenianie  związków  żelaza  tlenem  z  powietrza,  a  następnie  filtrację  na
czterech filtrach pospiesznych otwartych. Na stacji "Centralna" odżelazianie realizowane jest przez
system czterech filtrów ciśnieniowych zamkniętych, z utlenianiem związków żelaza wodą chlorową
z chlorowni. Zastosowane nowoczesne złoża filtracyjne pozwalają na stosowanie dużych prędkości
filtracji.

MPWiK dla zaopatrzenia miasta Lublina w wodę korzysta wyłącznie z wód podziemnych zlewni
rzeki  Bystrzycy.  Najbardziej  zasobny  poziom  wodonośny  znajduje  się  głównie  w  skałach
węglanowych wieku kredowego. Szczelinowo-porowe skały węglanowe górnej kredy wykształcone
są jako opoki, margle, gezy, wapienie. Zasoby wodne pochodzą z wieloletniej infiltracji opadów
atmosferycznych. Woda, powoli krążąc w porach i szczelinach skalnych, potrzebuje średnio 30 lat
na  przepływ od  obszarów zasilania  do  stref  poboru.  Dobre  zawodnienie  użytkowego  poziomu
wodonośnego występuje maksymalnie do głębokości 120-150 m, średnio do 70 m. Zwierciadło
wody  podziemnej  kształtuje  się  na  poziomie  od  kilku  (w  dolinach)  do  kilkudziesięciu  (na
wysoczyznach)  metrów  pod  powierzchnią  terenu.  Jego  przebieg  nawiązuje  do  ukształtowania
terenu,  z pochyleniem ku dolinom rzek. Jest  to z  reguły zwierciadło swobodne, a  lokalnie pod
niewielkim napięciem rzędu kilku metrów.

W MPWiK pobór wód odbywa się poprzez system studni wierconych, zgrupowanych w ujęciach
rozlokowanych na terenie miasta i jego obrzeżach, co zapewnia korzystny rozkład ujmowania wód
podziemnych. Duże ujęcia wody i stacje wodociągowe znajdują się: na południu Lublina - ujęcia
"Wilczopole", "Prawiedniki", "Dąbrowa" ze stacją "Zemborzycka", na płd.-wsch. – "Dziesiąta" i na
płn.-zach.  –  "Sławinek".  Zaopatrują  one  największe systemy  strefowego  zasilania,  obejmujące
pierścieniowo większość obszarów miasta.  Pozostałe ujęcia i  stacje,  tj.  "Wrotków", "Centralna",
"Bursaki", "Felin", przepompownia "Ruta" oraz pojedyncze studnie dostarczają wodę lokalnie. Dla
ochrony  zasobów  wodnych  wyznaczane  są  strefy  ochronne  ujęć:  bezpośrednio  przy  studniach
istnieją zagospodarowane tereny ochrony bezpośredniej, a wokół ujęć funkcjonują strefy ochronne
pośrednie, obejmujące obszar napływu wód podziemnych.

W niektórych studniach ujęć "Centralna" i "Sławinek" woda zawiera ponadnormatywną ilość 
związków żelaza (powyżej 0,2 mg/l) i przed dostarczeniem do sieci dystrybucyjnej poddawana jest 
procesowi odżelaziania na stacjach uzdatniania. 
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Na stacji "Sławinek" prowadzony jest proces odżelaziania poprzez utlenianie związków żelaza 
tlenem z powietrza, a następnie filtrację na czterech filtrach pospiesznych otwartych. Na stacji 
"Centralna" odżelazianie realizowane jest przez system czterech filtrów ciśnieniowych 
zamkniętych, z utlenianiem związków żelaza wodą chlorową z chlorowni. Zastosowane 
nowoczesne złoża filtracyjne pozwalają na stosowanie dużych prędkości filtracji.

Ze względu na rozległy system wodociągowy, woda dostarczana do sieci poddawana jest ciągłej 
dezynfekcji chlorem bądź podchlorynem sodu. Stosowane dawki są minimalne i dozowane tak, aby 
stężenie chloru w wodzie pompowanej do sieci miejskiej wynosiło maksymalnie 0,3 mg Cl2/dm3. 
Dążąc do obniżenia dawek stosowanego chloru, sukcesywnie od roku 2001 wprowadza się 
dodatkowo procesy dezynfekcji wody promieniowaniem UV. 

Na stacjach wodociągowych stopniowo przeprowadzane są modernizacje pod kątem 
technologicznym i budowlanym. Stosowane są nowoczesne, energooszczędne pompy pracujące w 
pełnej automatyce. Regulacja wydajności pomp odbywa się za pomocą zmiennej prędkości 
obrotowej silników pomp. W dyspozytorniach wykorzystuje się nowoczesne tablice synoptyczne 
oraz komputerowy system nadzoru nad pracą systemu poboru wody. Unowocześniana jest 
infrastruktura i wygląd stacji.

UZDATNIANIE I CHLOROWANIE WODY JAKO   Produkcja wody  czyli wymyślona 
usługa  i słowotwórstwo 

Produkcja wody  w latach 1981-1992 była bardzo wysoka i wynosiła ponad 40 mln m3rocznie. Od
1993 r. obserwuje się stałą tendencję spadkową. Obecnie, w porównaniu do roku 1990, spadek ten 
wynosi 50%. Jest to spowodowane takimi czynnikami jak:

•zmniejszenie ilości dużych odbiorców w następstwie przemian gospodarczych,
•oszczędne gospodarowanie poborem wody w związku z opomiarowaniem przyłączy i 
wzrostem opłat za wodę,
•stosowanie nowoczesnej armatury przez mieszkańców,
•wprowadzenie rozwiązań oszczędnościowych, np. komputerowy system nadzoru pracy 
systemu wodociągowego,
•płynna regulacja wydajności pompowni.

Komentarz: 

Już same opłaty za m  sześcienny wydobycia wody są zawyżane  przez  złodziejską spółkę.

Do tego spółka  jedzie na słowotwórstwie  takim  jak dystrybucja  i  sprzedaż,  na takiej samej
zasadzie  jak  złodzieje w PGE.

Woda  jest dostarczana i odprowadzana kanalizacją  miejską a nie  dystrybuowana  i jest podwójnie 
rozliczana za  wydobycie  i  dystrybucję  czyli  dostarczenie.Samo słowo produkcja  także  jest 
słowotwórstwem,  ponieważ  wodę  produkuje  Pan  Bóg  który stworzył całą NATURĘ w  tym 
wodę dla  ludzi a  złodziejskie spółki  opracowały sobie złodziejskie  naliczanie  opłat  za wodę  
Pana  Boga. 

                                                                           6.



 MPWIK  nie produkuje żadnej  wody tylko ją wydobywa  i  doprowadza  do  mieszkań i domów  
oraz  innych budynków i  po drodze  tę wodę podgrzewa się .

Ciepła woda użytkowa to zawsze woda wodociągowa – tyle, że ogrzana przez ciepło systemowe w 
węźle cieplnym zamontowanym w budynku. 
Za jakość wody wodociągowej, którą użytkujemy, odpowiedzialny jest dostawca wody zimnej  
czyli  MWPIK. 

A  wasza  woda  jest  bardzo droga i bardzo  twarda i w dodatku chlorowana  ! 

Oczekuję natychmiast  szczegółowej odpowiedzi. 

Powyższe  pismo  zostało załączone do  akt powództwa  przeciwko SM Czechów i  jeśli  zarząd
WMWIK nie udzieli  mi  na to pismo  odpowiedzi,  będzie  także  wniesione powództwo  
przeciwko  MPWK  oraz  zaskarżenie do  prokuratury za  układ  sprawczy z  zarządem  SM 
Czechów . 

                                                                                                                                                                
                                                                      Mgr  Krystyna  Ziemlańska

                                                                         www.bialy-orzel.edu.pl

                                                                         redakcja@bialy-orzel.edu.pl

                                                                       …………………………

Do wiadomości  :  
    SYGN  AKT I C 1463/21 pozew  przeciwko  SM Czechów                                                      

 SĄD  OKRĘGOWY W  LUBLINIE
 ul.  Krakowskie  Przedmieście 43
  20- 076  LUBLIN 
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                                                                        Dnia 2.11.2021
Krystyna Ziemlańska                                                                   
Redaktor Naczelna Wydawnictwa  Biały Orzeł
Pełnomocnik mamy Pani M. Fruzińskiej
20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179

                                                                                                 www.bialy-orzel.edu.pl
                                                                                             redakcja@bialy-orzel.edu.pl
                                                                                                         tel.729 975 115

                                                                                   MPW IK
                                                Miejskie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów i Kanalizacji
                                                                    Aleja Józefa Piłsudskiego 15
                                                                               20-407 Lublin 

Domagam się  pilnej  odpowiedzi na  moje pismo z dnia  18  października, w szczególności
co do  kwestii  rozliczania z   SM Czechów zaliczek (  faktur  zaliczkowych)  na wodę i
ścieki,w  jaki  sposób  są  te   zaliczki   rozliczane   jednostkowo z  MPWiK   na  każde
mieszkanie,i dalej  wg  mojego pisma  wg  punktów  po kolei każdy  punkt. 

Do  pisma z dnia  18.10.2021  dodaję  pytanie,  na jakiej podstawie  prawnej    pobierane są
zaliczki , czy są pobierane  przez  MPWiK czy przez  SM Czechów  i w  jaki sposób  te
zaliczki   są    rozliczane   pomiędzy   wami,  to  jest  czy  macie   jakiś   wspólny  system
internetowy  czy  system  fakturowania każdego mieszkania,  kto nadał  wam  uprawnienia
do  pobierania zaliczek  ,  gdzie są  jakieś dokumenty  i przepisy na ten  temat .

 W  przypadku  braku odpowiedzi  lub udzielenia mi odpowiedzi nie na temat,  ogólnikowej
lub wymijającej,  zarząd  lub osoba która  takiej  odpowiedzi  udzieli  będzie zaskarżona do
prokuratury  o  mafię  czyli układ  sprawczy z  mafiozami z SM Czechów  i  okradanie  nas
mieszkańców.

Czekam na  odpowiedź  jeszcze  tydzień, potem  wniosę zawiadomienie  o  przestępstwie.        

                                                                      ………………………………...
                                                                         mgr  Krystyna  Ziemlańska

                                                                niezależny naukowiec  historyk,  
                                                               prawnik, działacz społeczny i narodowy.

                                                                   Redaktor Naczelna bloga  i portalu Biały  Orzeł 

                                  na  którym jest  mowa o  okradaniu  przez  SM Czechów w menu  Prawo.



DANE Z  ROKU 2015
 z  których wynika układ  sprawczy  czyli mafia  jaki zachodzi  pomiędzy  Radą Nadzorczą a  tym
zarządem  oraz z  biegłym  rewidentem.

Poniżej są dane  na temat  okradania  mieszkańców  oraz   przykład  prawidłowych  naliczeń  
kosztów  lokalowych  dane  nt.  prowadzenia  księgowości   oraz  dane  o  umowach  zawieranych  
przez  zarząd  SM  Czechów.   Prezes  Zarządu SM Czechów  oraz  Rada  Nadzorcza dostali  ode  
mnie  wiele  pism   oraz  opracowań z  którymi  można  się  zapoznać   wraz  z  danymi  o 
prawdziwych  ciepłomierzach.     Podstawa  prawna  do  udzielenia mi odpowiedzi     - 
pełnomocnictwo  podpisane  przez  moją  matkę  oraz  przepisy spółdzielcze.

ŻADNEJ  ODPOWIEDZI W  ROKU 2015  NIE UDZIELILI  MI  PONIEWAŻ  RADY     
NADZORCZE  TO JEDNA  MAFIA  Z ZARZĄDEM SM CZECHÓW 

ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
6.Za opłaty, o których mowa w ust. 1–2 i 4, odpowiadają solidarnie z członkami spółdzielni, właścicielami 
lokali niebędącymi członkami spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym 
przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w 
lokalu.

64. Spółdzielnia jest obowiązana, na żądanie członka spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem 
spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu, przedstawić kalkulację wysokości opłat.  Prawo do mieszkania własnościowego w spółdzielni 
mieszkaniowej podlega dziedziczeniu na zasadach ogólnych.

8. Członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze 
własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele niebędący członkami spółdzielni mogą 
kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku 
wystąpienia na drogę sądową  ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na
spółdzielni.

W  załączeniu do wniesionych  materiałów  w  sprawie  zorganizowanej  przestępczości w SM
Czechów  pismo  z  dnia    2   marca   2015   r.  od   SM  Czechów  w   sprawie   nałożenia
nieuprawnionych   podwyżek  ,   które   było  rozesłane   do  wszystkich   mieszkańców   bez
uzasadnienia   podwyżek   CO   oraz   wyliczeń   kwotowych   jak   też    ilościowych.  Jest  to
fałszerstwo  spreparowane   bardzo   podstępnie,   skierowane   do   starych  ludzi   pierwszych
członków  SM Czechów z lat  70  oraz 80  tych,   nie  wiadomo  nawet  do  których  .  
W  piśmie  tym są  zamieszczone  fałszywe  dane  o tym, że  podwyżka  zaliczki  na  gaz ,  jest
spowodowana  rzekomo   aktualizacją ilości osób  zamieszkałych w  budynku bez  podania w
którym budynku  oraz  ilości  tych  osób  oraz z  powodu  ujemnego wyniku rozliczenia  gazu   za
rok  2015, 
 co  jest   kłamstwem,    tym  bardziej,  że   brak  jest   wszelkich  kwotowych  wyliczeń  takich
ujemnych wyników  od  SM Czechów  oraz  od dostawcy gazu.  Podobnie jest z  pozostałymi
podwyżkami  które   rada  nadzorcza  narzuca  wraz z  zarządem.

Pismo  to powołuje się  także   na  uchwałę  Rady  Miasta,  na taryfy   MPWiK  bez  kwotowych
wyliczeń  oraz  na uchwałę  rady  nadzorczej SM Czechów ,  która  nie  obejmuje   podwyżki  na
zaliczkę  na  CO  i powołuje się  na  rzekomą  podwyżkę  LPECu  wprowadzoną  na  usługę
konserwacji  CO. 
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Uchwała Nr 1178/XLV/2014 Rady Miasta Lublin   z dnia 16 października 2014 r. w sprawie 
określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

W  części dotyczącej   mieszkań: 

§ 1    Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,73 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
3) od budowli 2% ich wartości.
§ 2   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
§ 3   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2015 roku.

Dlaczego  uchwała  ta  nie  weszła w życie od  1  stycznia  2015  roku    tylko  dopiero  od  2  
marca  ? 
Jest  to bardzo proste, po  to, żeby  zamaskować  inne  podwyżki w  w.w  piśmie  na  takiej  
zasadzie,że  jest  wymieniona  wzrokowo  jako pierwsza  i  może  sprawiać  wrażenie, że  ta  
uchwała  dotyczy  wszystkich wymyślonych  podwyżek.  Podatek  ten  powinien być   wyliczony 
dla  każdego mieszkania odrębnie  .
                                                               
Pismo do  Rady Nadzorczej z  roku 2015  na które  nie  odpowiedziano. 

W  związku z  wniesieniem w  dniu 18  marca  2015  zawiadomienia  o przestępstwie  przeciwko
zarządowi SM Czechów   do Prokuratury Okręgowej w  Lublinie z  tytułu okradania  od  wielu lat
mieszkańców  SM Czechów  ,poprzez  wyłudzanie  nienależnych  kwot  doliczanych  bezprawnie
do  opłat  lokalowych ,wg załączonych danych,  jak  też w  powodu  wyłudzania  od mieszkańców
nienależnych  kwot we  współpracy z  firmą  ISTA   na podstawie  zainstalowanych   plastikowych
atrap   z wyświetlaczem imitujących  rzekomy  pobiernik   ciepła  ,made  in Indonesia , który został
przeze  mnie  zdjęty w   kaloryferów   przy  pomocy  pilniczka  do  paznokci  ,oraz   skierowany  do
jednostek  badawczych celem określenia  jego    parametrów  technicznych,( za  które  opłaty  czyli
okradanie  pobiera  spółdzielnia , nie  było  żadnych   wymyślonych  pomiarów  radiowych  ) a
także z  powodu  wyłudzania  przez  zarząd  SM Czechów     nienależnych  kwot   na  bezprawną
czynność   zwaną   wyodrębnioną  własnością   lokalu   od   mieszkańców   posiadających
własnościowe   prawo   spółdzielcze,   wzywam   Radę   Osiedla    SM  Czechów   do  zajęcia
stanowiska w w.w  kwestiach  oraz  zwroty wyłudzonych  i  nadpłaconych  kwot,  doliczanych
bezpodstawnie   do  czynszu   pod   nazwą    eksploatacja,  administracja,  zarządzanie,   mienie
spółdzielni  ,  fundusz  remontowy  , zaliczki na wodę , CO w  kwotach skandalicznie wysokich  ,na
które  brak jest   szczegółowego pokrycia w  sprawozdaniach  finansowych  czyli  szczegółowych
przychodach  i rozchodach tych kwot  oraz  co  do  zwrotu tych  kwot w terminie  jak  najszybszym.

W    załączeniu  dane  na temat  okradania  mieszkańców  oraz   przykład  prawidłowych  naliczeń
kosztów  lokalowych ze  spółdzielni w  Warszawie,  które  powinny  być  mniej  więcej takie  same
jak w  Lublinie ,  dane  nt.   prowadzenia  księgowości ,  zdjęcie  atrapy  ISTA  oraz  dane  o
umowach  zawieranych  przez  zarząd  SM  Czechów.   Prezes  Zarządu SM Czechów  dostał  ode
mnie  wiele  pism   oraz  opracowań z  którymi  można  się  zapoznać   wraz  z  danymi  o
prawdziwych   ciepłomierzach.      Podstawa   prawna   do   udzielenia  mi  odpowiedzi      -
pełnomocnictwo  podpisane  przez  moją  matkę  oraz  przepisy spółdzielcze.
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ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
6.Za opłaty, o których mowa w ust. 1–2 i 4, odpowiadają solidarnie z członkami spółdzielni, właścicielami 
lokali niebędącymi członkami spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym 
przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w 
lokalu.

64. Spółdzielnia jest obowiązana, na żądanie członka spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem 
spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu, przedstawić kalkulację wysokości opłat.  Prawo do mieszkania własnościowego w 
spółdzielni mieszkaniowej podlega dziedziczeniu na zasadach ogólnych.

8. Członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze 
własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele niebędący członkami spółdzielni mogą 
kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku 
wystąpienia na drogę sądową  ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na
spółdzielni.

W  załączeniu do wniesionych  materiałów  w  sprawie  zorganizowanej  przestępczości w SM
Czechów  pismo  z  dnia    2   marca   2015   r.  od   SM  Czechów  w   sprawie   nałożenia
nieuprawnionych   podwyżek  ,   które   było  rozesłane   do  wszystkich   mieszkańców   bez
uzasadnienia   podwyżek   CO   oraz   wyliczeń   kwotowych   jak   też    ilościowych.  Jest  to
fałszerstwo  spreparowane   bardzo   podstępnie,   skierowane   do   starych  ludzi   pierwszych
członków  SM Czechów z lat  70  oraz 80  tych,   nie  wiadomo  nawet  do  których  .  
W  piśmie  tym są  zamieszczone  fałszywe  dane  o tym, że  podwyżka  zaliczki  na  gaz ,  jest
spowodowana  rzekomo   aktualizacją ilości osób  zamieszkałych w  budynku bez  podania w
którym budynku  oraz  ilości  tych  osób  oraz z  powodu  ujemnego wyniku rozliczenia  gazu   za
rok  2015,   co jest  kłamstwem,   tym  bardziej, że  brak jest  wszelkich kwotowych  wyliczeń
takich ujemnych wyników  od  SM Czechów  oraz  od dostawcy gazu.  Podobnie jest z  pozostałymi
podwyżkami  które  mafia w    Radzie  Nadzorczej   narzuca  wraz z  zarządem.
Zgodnie z  obecnym  ich  jaskiniowym statutem  SM Czechów  uchwałę    ich rady  nadzorczej
może  zaskarżyć  tylko  członek  spółdzielni  , a wiadomo,że  żaden emeryt  tego nie zrobi bo się  na
tym nie  zna,  i dlatego taka  przestępcza  działalność  mogła  im  cały czas  uchodzić  bezkarnie.

Pismo  to powołuje się  także   na  uchwałę  Rady  Miasta,  na taryfy   MPWiK  bez  kwotowych
wyliczeń  oraz  na uchwałę  rady  nadzorczej SM Czechów ,  która  nie  obejmuje   podwyżki  na
zaliczkę  na  CO  i powołuje się  na  rzekomą  podwyżkę  LPECu  wprowadzoną  na  usługę
konserwacji  CO. 

Uchwała Nr 1178/XLV/2014 Rady Miasta Lublin   z dnia 16 października 2014 r. w sprawie 
określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

W  części dotyczącej   mieszkań: 

§ 1    Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,73 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
3) od budowli 2% ich wartości.
§ 2   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
§ 3   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2015 roku.
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Dlaczego  uchwała  ta  nie  weszła w życie od  1  stycznia  2015  roku    tylko  dopiero  od  2  
marca  ? 
Jest  to bardzo proste, po  to, żeby  zamaskować  inne  podwyżki w  w.w  piśmie  na  takiej  
zasadzie,że  jest  wymieniona  wzrokowo  jako pierwsza  i  może  sprawiać  wrażenie, że  ta  
uchwała  dotyczy  wszystkich wymyślonych  podwyżek  przez  mafię   zarządu oraz  rady  
nadzorczej SM Czechów. Podatek  ten nie jest  wyliczony dla  każdego mieszkania odrębnie  i nie  
wiadomo  ,  gdzie  i w czym  jest ukryty,  a  może  być  ukryty  na  przykład w  podwyżce  na CO 
zaliczka  albo w  innej podwyżce , co jest  normalne przy  podwójnej  księgowości  , nad  którą  
czuwa  mafioso  pan  Toruń zastępca  prezesa  SM Czechów.
                                                                              
   Weźmy się  teraz  za  koszty   czynszów  oraz  inne  czyli  koszty  ogólnie.
Przykładem  będzie  mój  blok w  Lublinie  przy  Paderewskiego  4.  Jest  w  nim  205    mieszkań,
za  które  trzeba  było  wnieść  określony  wkład  mieszkaniowy w  roku  1980  lub wcześniej.
Czynsz  za  każde  mieszkanie  nawet  wykupione  ,tak  jak  mojej  matki  na    podstawie
spółdzielczego  własnościowe prawo do lokalu, wynosi    obecnie miesięcznie  od  300  do  4500
złotych  wraz z  opłatami za  gaz  i  innymi  kosztami zwanymi  kosztami  eksploatacyjnymi , bez
kosztów  ogrzewania   oraz   wody.   Daje   to   miesięcznie  sumę  dochodów  dla   spółdzielni
mieszkaniowej  Czechów około  70-   80.  000  tysięcy  czyli   na rok  ponad   700  tysięcy,  przez
35  lat mieszkania  od roku  1980  czyli  od  wprowadzenia  się  do  krzywego  pustostanu który
trzeba  było od  razu  na  własny koszt  wyposażać - i to   tylko  za  ten jeden  blok około  30
milionów  złotych.  

Nie licząc  kilkuset innych  bloków  należących  do  tej  spółdzielni.  Czynsze  i  inne  opłaty   były
i są  sukcesywnie  podnoszone  bez  żadnego uzasadnienia.  Nie  ma  żadnych osób w  ramach
opłat czynszowych  do sprzątania  klatek  schodowych  ,   piwnic , mycia    okien  na klatkach
schodowych,   mieszkańcy sami muszą  sobie  organizować  takie  sprzątanie we  własnym zakresie
lub sprzątać  sami.  Dozorcy  przespacerują się  po ciągle  zasypanych  śmieciami  trawnikach
wokół  bloku  i  tylko  z  grubsza  coś  tak  pozbierają,  remontów  jako takich  nie  ma,  ostatnie
remonty  polegały  na ocieplaniu  bloku  i  malowaniu     tego  slamsu , bo tak  wyglądał  nas z blok
przed   pomalowaniem   go  oraz  ociepleniem,    nie  wiadomo,  ile  kosztowało  nas  to  ocieplanie,
wszelkie   inne  remonty w  mieszkaniach  ludzie  muszą  tej samej  spółdzielni  płacić , czy  to za
wymianę  uszczelki ,czy  to za inną drobną  usługę  i   to  bardzo  często z  głodowych  emerytur ,
tak  jak  moja  matka.  
Jest  to  oczywisty   wyzysk   oraz   okradanie   ludzi,   bowiem   powinno   się   przy  opłatach
czynszowych  uwzględniać  koszty  rzeczywiste  czyli  koszt  budowy  bloku, koszt wszelkich
instalacji wliczonych w  raty  za  mieszkanie ,   a  w  przypadku  wykupienia  mieszkania  bez
takich  opłat,  i co  miesiąc  koszty  użytkowe czyli woda,  światło,  ogrzewanie,    oraz  okresowe
dopłaty za  jakieś  konieczne  remonty  lub  inne  niezbędne koszty  jak  sprzątanie,   czy  też
remont  dachu  albo  wymiana  instalacji  elektrycznej  etc.    
              
Wynika z  tego,że  ludziom   należy się  zwrot  nadpłaconych czyli  bezprawnie  wyłudzanych
kosztów  wliczanych w  comiesięczny czynsz  jako  koszty  spółdzielni,  które  należałoby wreszcie
rozliczyć   za   te   całe  lata   złodziejstwa    wraz  z   obniżeniem   opłat   lokalowych.
Na  co  i dla  kogo  ma   płacić  co  miesiąc   jeden  tylko  blok    prawie  900.000  tysięcy złotych
tych  wymyślonych  opłat? A  do czyjej  kieszeni   szły  i   idą  dochody  z opłat  zwanych  opłatami
eksploatacyjnymi ?  Jak  wynika z jaskiniowego  statutu  SM Czechów,  wielu  osobom   zarządy
tej  spółdzielni  zwróciły  wkłady  mieszkaniowe  oraz  budowlane,  i  mieszkają  za  darmo, w
wyremontowanych  przez  spółdzielnię  mieszkaniach ! A  te  'straty' pokrywali  inni  mieszkańcy.
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 STARY CZECHÓW W  CZASIE  BUDOWY OSIEDLA

KOMENTARZ:
Ten teren  nie  należał   nigdy  do PZPR , ale  do  przedwojennych  właścicieli  gruntów  ,ale w
komunie  ugruntowało  się  nowe  komunistyczne  prawo,  na mocy  którego  mieszkańcy  byli  i
nadal  są  okradani !  Okupant  sowiecki zamienił  się w  okupanta post  sowieckiego , czyli  takiego
pomalowanego  na  kolorowo ,  oraz  przykrytego reklamami  i propagandą  sukcesu. 
Ten sam  okupant  zrobił sobie też  takie  prawo, żeby  Najwyższa Izba Kontroli   nie  mogła
kontrolować  takich złodziejskich  spółdzielni,   które  mają  swoje  rady  nadzorcze ,  które  żerują
na  pieniądzach  mieszkańców. Spółdzielnia  ta  jest  przestępczym procederem,  nie  ma  żadnego
powodu , aby mieszkańcy z własnych emerytur    oraz  pensji  utrzymywali  prezesa  oraz  jego
kompanów  i  rady  nadzorcze  ,oraz  ćwoków w  biurze  administracji  osiedla.  Siedzą  tam jakieś
buraki,  które  nic  nie  robią , warczą  do  ludzi  ilekroć  ma się  jakiś  problem,  gówna,  które
powinny zbierać  papierki  na  ulicy  , które  traktują  swoich sponsorów ,   czyli mieszkańców jak
śmieci ,   bo  to władza PO  PZPR -  jak w  stalinizmie! Blokują  dostęp  do rady  osiedla  i
zachowują się   jak  udzielni  władcy. 

Zarządy  tej  spółdzielni zrobiły sobie  doskonały  interes  dochodowy  na    opłatach  lokalowych .
Nie  jest to  przecież zakład  pracy  ani  prywatne  przedsiębiorstwo ani  spółka  ,  która  zatrudnia
mieszkańców   jako  pracowników , ale  bezkarna  mafia  złodziejska  od  dziesiątek lat  !   Prezes  i
spółka  (  w kolejnych zarządach  tej   zatoki  świń)  zarabiają   na nas   gigantyczne  pieniądze,
pobierają  bezprawnie   z naszych    pensji  oraz  emerytur  i zasiłków  gigantyczne  pensje,  za  nic
nie robienie   a  właściwie  tylko  za  malwersacje  finansowe  oraz  wygodne  życie w  luksusie !
Stanowiska  zarządców takiej  spółdzielni jak  też  cała  administracja , powinny  być  finansowane
z  dochodów   komercyjnych   czyli  wynajmów   obiektów , sklepów  i biur  jakich  nie  brakuje.
240  pracowników  administracji   z  pensjami  przykładowymi  średnio   5.000  zł  miesięcznie  dla
każdego, daje  miesięcznie  kwotę  1 mln  200  tys.   czyli  praktycznie z   kilku   bloków najwyżej ,
po  potrąceniu kosztów  użytkowych . Tymczasem  ściągane  są  od  lat  kosmiczne kwoty czyli
1mln 200 tys.  nie z  kilku  ale z  kilkuset  bloków  na  tę  mafię  !    
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Z  pracy  wychodzą  już po  godzinie  14 - tej  a  nawet  13-  tej  na Choinach, gdzie  mają  siedzibę,
i warczą  do ludzi   jak wściekłe  psy .  Dosyć  tego  !  Trzeba  odzyskać  od  nich te    miliony
wyprowadzone  na  ich  koszty administracji  dopisywane  bezprawnie  do  każdego  mieszkania
oraz  inne  zmyślone  koszty, sprawdzić    na  czyje  konta  te setki  milionów  były przelewane  i
jak  były  księgowane  oraz  jakie  były  kontrole   ich  rady nadzorczej, bo  na pewno    kontrole   te
były  fałszowane.  Z  opinii  ich  biegłego rewidenta  za  rok  2013 wynikają   duże straty , zaś  sama
opinia   była   prowadzona   metodę   wyrywkową  ,  czyli   mafijną   i   nie   zawiera   żadnych
szczegółowych  wyliczeń , tylko  ogólne  zestawienie  bilansowe  , czyli  sfałszowane  dane.  
Wg  moich wyliczeń  nasze  mieszkanie   było  obciążone  nadmiernymi  kosztami  i  należy się
nam zwrot  wszelkich  nadpłat   ,które  wynoszą  mniej  więcej    około  48  tysięcy  złotych
(  minimum  45.000  )  czyli  200  złotych  mniej  niż  wasz  czynsz     liczony  x  12  mcy oraz  x
20 lat  od czasu   wykupienia  własnościowego  mieszkania.

 Za  sam  fundusz  remontowy  dla  naszego  bloku    wyłudzanych    jest   96  zł  na m-c  razy  205
mieszkań  =  19  tys  680  zł  za  miesiąc   -  razy 12  mcy  =  236  tysięcy rocznie   -  na co idą  te
pieniądze  ?  236 tysięcy rocznie  razy  kilkaset  bloków  daje miliony  !  Dla  kogo??

Na  fundusz   remontowy  powinno się   płacić  na  określone   potrzeby  i  jeśli   jest   fundusz
rezerwowy , nie   ma potrzeby  płacić  co  miesiąc, a  koszty  pracy  administracji  można  pokrywać
z  dzierżawy  obiektów  komercyjnych  jakich jest  wiele  a  nie  ściągać  miliony od  mieszkańców.

Brak  jest  danych  ,co to  są koszty  zarządzania  oraz za  jakie  i  które  mienie  spółdzielni
mieszkańcy  płacą  od  wielu lat,  brak jest  danych  co wchodzi w zakres  eksploatacji,  brak jest
rozliczeń z  LPECEM  oraz  dostawcą  wody  oraz za inne  składniki.    Mieszkanie  nasze  nie  było
nigdy  remontowane  przez  SM Czechów,  tak jak  inne  wybrane  mieszkania,  musimy wymieniać
wszystkie  ościeżnice  oraz  drzwi w  tym wejściowe  aby wymienić  stary  lentex  z  roku  1980,
jest to  koszt  w  WOCE    około  700  zł  za  jedne  drzwi wewnętrzne    razy  6 oraz  dodatkowy
koszt  za  drzwi wejściowe.  Mama  ma  reumatyzm  od  betonowej  podłogi a ja  jestem regularne
w  zimie  przeziębiona ,  dywany  tego nie  zmienią,  poza  tym, że kosztują  prawie  tyle  samo  co
drzwi  wraz z  ościeżnicami.  

Do  wymiany  są  także  wszystkie  baterie   oraz  krany z  roku  1980,  zlewy  oraz  konieczny jest
remont  instalacji  czyli  rur  pod  wanną  i  inne  rzeczy  jak  wyrównanie  podłóg  oraz  ścian.
Czynszu  zawyżonego od  marca  2015  nie  płacimy zgodnie z  moim  pismem  do SM Czechów z
powodu  okradania  nas  i  nie  udostępniania  szczegółowych kosztorysów  oraz  rozliczeń  za
nadpłacane  CO    oraz  eksploatację, administrację, zarządzanie,  mienie  spółdzielni  i fundusz
remontowy . 

UMOWY  SPÓŁDZIELCZE 
Ustaliłam  także  jeszcze  jedną  metodę  wyłudzania  pieniędzy od starych członków  SM Czechów
poprzez  wprowadzenie ich w  błąd    podstępną  informacją,  co  do znaczenia   prawa  odrębnej
własności   lokalu.  Starzy  ludzie   i  wielu   innych   sądzili  wbrew  ustawie   o   spółdzielniach
mieszkaniowych,  że   jest   to   jakieś   prawo  dziedziczenia   oraz  prawo  dające   możliwość
dysponowania  mieszkaniem,  tymczasem  prawo  takie  daje  spółdzielcze  prawo  własności
lokalu , a nie  prawo  odrębnej  własności. Moja   matka  w  roku  2009  ( miała  wtedy  już  prawie
70 lat,  nie  znała prawa  spółdzielczego  ani  Internetu, a mnie nie  było  wtedy w  Lublinie, )
będąc    wprowadzoną w  błąd co  do  sensu  i znaczenia prawa  odrębnej  własności lokalu  ,
zapłaciła   ponad  800  złotych za  to  prawo ,oraz   poniosła   dodatkowo koszty  notariusza , z
udziałem pełnomocnik zarządu SM Czechów,tak   jak  wiele  innych  osób. 
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Podobny  przekręt  zrobili w  tzw. wykupowaniem  mieszkań  od początku lat  90 - tych.  Nie
nazwali  tego  wniesieniem  wkładu  budowlanego , żeby  nie  odstraszać   biednych  starych  nie
znający  się na  prawie  oraz  internecie ludzi  ,tylko  przeinaczyli formę  prawną  na  wykup
mieszkania  na  własność z  zatajeniem   Spółdzielczego własnościowego prawo do lokali i   potem
jeszcze dołożyli  wymyślone  prawo  odrębnej własności  lokalu. Nie  wiadomo  też, jak  wyliczali
to  wykupowanie  mieszkań  tych  PRL-wskich  krzywostanów,   jak  też  same  wkłady budowlane,
ludziom  nie przedstawiano  żadnych  kosztorysów  budowy ,  bo rozkradano  środki  państwowe a
dziury  budżetowe  łatano  podwyżkami  na  czynszach. 

C. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
§ 68. 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu określają  przepisy Rozdziału 2/1  USTAWY  z
dnia 15 grudnia 2000 r.   o spółdzielniach mieszkaniowych   Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 27  .

2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym. Na jego treść
składają  się  dwa  podstawowe  uprawnienia:  prawo  do  korzystania  z  lokalu oraz  prawo  do
rozporządzania swoim prawem, w tym wynajęcia albo oddania do bezpłatnego korzystania zgodnie
z przeznaczeniem lokalu. Do tych uprawnień nie jest potrzebna zgoda spółdzielni mieszkaniowej. W
razie chęci zmiany przeznaczenia lokalu (np. na lokal użytkowy) potrzebna jest zgoda spółdzielni
mieszkaniowej.  Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na
spadkobierców i podlega egzekucji.  Można takie prawo do mieszkania sprzedać, darować, zapisać
komuś w testamencie, obciążyć hipoteką. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Uprawnionym do lokalu jest z zasady członek spółdzielni mieszkaniowej .  Z prawem do lokalu 
związany jest obowiązek wnoszenia do spółdzielni tzw. opłat eksploatacyjnych oraz obowiązek 
świadczeń na wkład budowlany oraz obowiązek uzupełniania wkładu budowlanego , jeśli nie  był 
on  rozliczony w  kosztorysie  budowy. 

 Za  wyłudzane   od wielu  nadpłaty     nie  mających  pokrycia w  szczegółowych   rozliczeniach
(   przychody  oraz  rozchody  za    nasz jeden blok mieszkalny  oraz  za  wszystkie  inne   bloki)  
należy się  nam  zwrot  tych wyłudzonych  kwot.

Bilans  płatniczy  musi  wyszczególniać  za  każdy  blok  mieszkalny sumę  wpłat    na 
poszczególne  składniki  czynszu,   wydatki, - straty z jakiego  tytułu,  nazwy  
przedsiębiorstw  obsługujących  spółdzielnię  oraz w  jakim zakresie,   oraz  bilans  ogólny  
za  całe  osiedle  i całą  spółdzielnię. Takich  bilansów  nigdy w  SM Czechów  nie  ma  i  
nie  było. 

GDZIE  SĄ  DOSTĘPNE  DANE Z  KONT   BANKOWYCH  SM CZECHÓW  ???
Bilans jednostki gospodarczej powinien posiadać następujące cechy:  zupełność,  rzetelność,  
sprawdzalność,  ciągłość,  przejrzystość.

Jak wiemy w rachunkowości każdą operację zapisujemy na kontach księgowych. Np. na koncie 
„rachunek bankowy” zapisujemy każdy przelew przychodzący, jak i każdy przelew wychodzący 
(czy np. pobranie przez bank opłaty za konto). Dzięki temu wiemy, po   podsumowaniu wszystkich 
tych operacji, ile jest w danym momencie na koncie „rachunek bankowy”. 
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Konta mogą jednak być różne,  może to być również „kasa”,  która określa ile pieniędzy jest  w
firmowej kasie, czyli np. w gotówce w siedzibie firmy. Może to być również konto „zobowiązania
wobec dostawców”, które określa ile na daną chwilę musielibyśmy zapłacić naszym dostawcom,
czyli  mówiąc  prościej  ile  mamy  niezapłaconych  faktur.   Konta  można  więc  podzielić  na:
-  takie,  które  pokazują  faktyczny  stan  posiadania  firmy,  czyli  co  firma  ma  –  Aktywa
- takie, które pokazują skąd firma wzięła to co ma – czyli Pasywa

Pasywa informują skąd pochodzą środki (źródła finansowania) – może to być wkład własny, zysk,
zobowiązania jak i kredyt bankowy. Aktywa mówią nam w jakiej formie posiadamy środki – np.
pieniądze na rachunku bankowym, w kasie,  należności od kontrahentów (płatności które muszą
zapłacić,  czyli  ich  „zobowiązania  do  zapłaty”),  w  formie  budynków  samochodów  czy  innych
środków  trwałych,  a  także  wartości  niematerialne  i  prawne  –  licencje,  prawa  autorskie,
oprogramowanie. 

Konto bilansowe służy do ewidencji zmian w stanie składników aktywów i pasywów ujętych w
bilansie.

W związku z tym zadaniem tych kont jest:

• przejęcie stanów początkowych z bilansu otwarcia (bilansu początkowego),
• ujęcie zmian tych stanów spowodowanych zaistniałymi operacjami gospodarczymi,
• wykazanie  stanów  końcowych  poszczególnych  składników  aktywów  i  pasywów  celem

prezentacji ich w bilansie zamknięcia (bilansie końcowym).

Bilans - zestawienie wielkości równoważących się.

• Bilans (rachunkowość)

• W języku potocznym bilans występuje jako synonim słów: podsumowanie, zestawienie.

• W odniesieniu do poszczególnych przedsięwzięć gospodarczych (kampania reklamowa, 
opracowanie nowego produktu, modernizacja wyposażenia, likwidacja zakładu itp.) 
bilansem nazywa się czasem zestawienie nakładów, wydatków lub kosztów z jednej strony i
korzyści (nie zawsze policzalnych), przychodów, zysków itp. z drugiej strony.

• Bilans płatniczy 
• Bilans obrotów kapitałowych 

• Bilans handlowy
• Bilans obrotów bieżących

W gospodarce narodowej bilansem nazywa się zestawienie ilustrujące powstawanie i 
wykorzystanie rozmaitych wielkości lub ich przepływy (wpływ i wypływ), np. bilans 
środków (zasobów) pieniężnych, bilans siły roboczej, bilans paszowy, bilans gospodarki 
narodowej.
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• W dziedzinach technicznych bilans to zestawienie wpływających i wypływających z procesu
technologicznego czynników, np.: 

• bilans materiałowy (bilans mas)
• bilans cieplny
• bilans energetyczny

Pod  linkiem   http://www.sm-czechow.lublin.pl/data/spr2014/bilans2014.pdf można  zapoznać 
się ze  sfałszowanym  bilansem SM Czechów  za  rok  2014,   brak  jest w  nim  kwot  za  opłaty  
lokalowe  ,  brak  jest  nawet  takiej nazwy  jak  wpływy z  opłat  lokalowych  ( czynszów)  oraz    
rozchody  tylko zamaskowane  kwoty  (  bez  podania  PLN lub  zł)   a  sensie  ogólnym  jako  
fundusze,  rezerwy,  należności, wartości ,zaliczki,  i inne  zobowiązania.

Pod  linkiem http://www.sm-czechow.lublin.pl/data/spr2014/rzis2014.pdf  można  zapoznać się 
ze  sfałszowanym  rachunkiem strat  i zysków za   rok  2014   który  podaje zupełnie   ze  sprzedaży 
produktów  (  jakich?)  inne  kwoty  niż    bilans   oraz  minimalny zysk  netto  i same  straty  co   
budzi  poważne  wątpliwości, zważywszy, że  za jeden  tylko  blok  Paderewskiego  4 -  179  zyski  
brutto wynoszą  co  miesiąc około  miliona  złotych  razy    wszystkie  bloki w  SM Czechów  daje  
to setki  milionów zysków   bez  żadnych  strat.                           

Pod  linkiem http://www.sm-czechow.lublin.pl/data/spr2014/sprn2014.pdf  można  zapoznać się
ze  sfałszowanym sprawozdaniem  rady  nadzorczej w  którym  nie  ma  żadnych  kwotowych 
wyliczeń  ale  same  ogólniki w  tym  takie  zdanie: 

Nie  wiadomo  jednak  na czym  ta  korekta polegała  i jakich dotyczyła  kwot.

Dotyczy   to  atrap ISTY  podobnych  do rzekomych    pomierników ciepła  na  starych  
kaloryferach. 

Czytaj  swojego zaufanego czyli dobrze  opłacanego mafijnego   rewidenta. 
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Rzekomo  wnikliwie  oraz  w  pełni  realizowane  mydlenie  oczu tą  wnikliwością  oraz  
rzetelnością  .

                             

              A TU  JAK  FAJNIE  JACY WIELCY SPOŁECZNICY 
                                       OD OKRADANIA  MIESZKAŃCÓW
Ten  piękny psychologiczny wizerunek bardzo ociepla  fakt okradania  ludzi od  wielu lat ! 
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 SFAŁSZOWANE   SPRAWOZDANIE ZARZĄDU   S M    CZECHÓW ZA  RK  2014.   

Brak  w  nim  wyliczeń , są  prawie  same  tabelki  i ogólne dane  bez  kwotowych rozliczeń   jak  
też  maskowanie  okradania  ludzi  masą  informacji technicznych   i zestawieniami,  które są   
trudne do  pojęcia  przez  przeciętnego człowieka  jak wskaźniki , cykle  obrotowe  , cykle  rotacji  
zobowiązań,   złota reguła  bilansowa stosowane w  produkcji  i inne . 

Na  przykład  : Złota reguła bilansowa – zasada polegająca na tym, że całość posiadanych przez
przedsiębiorstwo aktywów stałych jest finansowana przy pomocy kapitałów własnych.
Zgodnie z tą zasadą trwałe składniki aktywów powinny być finansowane kapitałem własnym, gdyż
ta  część  majątku jest  długoterminowo  związana  z  przedsiębiorstwem,  więc  charakteryzuje  się
niskim  tempem  zamiany  na  gotówkę,  dlatego  powinna  być  sfinansowana  bardziej  stabilnymi
kapitałami, oddanymi do dyspozycji przedsiębiorstwa na długi okres.   Powyższa reguła powinna
być stosowana przez przedsiębiorstwo stosujące konserwatywną, bezpieczną politykę finansową.

Wskaźnik  rotacji  zobowiązań  pokazuje  liczbę  dni,  jaka  potrzebna  jest  przedsiębiorstwu
dospłacenia  swoich  zobowiązań  krótkoterminowych.  Zbyt  wysoka  wartość  wskaźnika  może
świadczyć o trudnościach przedsiębiorstwa w regulowaniu swoich bieżących zobowiązań.

Cykl  obrotowy   cykl konwersji gotówki (ang. CCC –  cash conversion cycle), zwany również
cyklem kapitału obrotowego netto bądź cyklem środków pieniężnych – miernik wykorzystywany
do  analizy  aktywności  spółki.  Pokazuje  okres,  jaki  upływa  od  momentu  odpływu  gotówki
przeznaczonej na zakup czynników produkcji (moment spłaty zobowiązań), do momentu wpływu
gotówki z tytułu należności. Diagnoza dotycząca  płynności finansowej przedsiębiorstwa wymaga
bardzo  dokładnej  analizy  cyklu  eksploatacyjnego,  zwłaszcza  jego  długości  oraz  terminów
inkasowania  należności  i  regulowania  zobowiązań.  Powstaje  więc  potrzeba  zbadania  poziomu
kapitału  obrotowego i  porównania  go  z  poziomem  elementów  majątku  i  źródeł  finansowania
krótkoterminowego, które wpływa na ten kapitał.

Budowa cyklu obiegu gotówki w firmie.

W każdej firmie w cyklu produkcyjnym występują takie same elementy cyklu:

1. Zakup materiałów (na kredyt).
2. Rozpoczęcie produkcji.
3. Przeniesienie gotowych produktów do magazynu.
4. Wysłanie ich z magazynu do odbiorców (którzy kupują na kredyt).
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5. Spłacenie należności przez odbiorców - firma odzyskuje gotówkę i może znów zakupić 
materiały.

6. Spłata zobowiązania za materiały przez firm

Sprawozdanie  zarządu za rok 2014    robi   ponadto wrażenie  zadłużenia  mieszkańców,  samych  
strat  oraz  braku  środków ! Dane finansowe  są podawane  prawie wyłącznie jako udziały 
procentowe w  kosztach a  nie  na  podstawie  szczegółowych  wyliczeń. 

1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. SM CZECHÓW
Praktycznie jedyne    podane  kwoty  poza dwoma  lub trzema  dodatkowymi.

Roczne koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi w skali całej Spółdzielni z uwzględnieniem
wyniku za rok 2013 r. wynoszą ogółem 30.958.993,35 zł. Natomiast wpływy z opłat za lokale na 
pokrycie tych kosztów stanowiły wg naliczeń kwotę 31.689.955,15 zł. Powyższe wskazuje, że 
roczne wpływy nie zbilansowały się z wielkością poniesionych kosztów i były wyższe o 730.961,80
zł. Nadwyżka środków
finansowych z roku 2014 zgodnie z prawem spółdzielczym została przeksięgowana   do 
rozliczenia w saldzie środków finansowych planowanych na rok 2015.

PRZYKŁAD  FAŁSZERSTWA FINANSOWEGO ZARZĄDU  SM CZECHÓW  

2. Remonty i modernizacje
Podstawowym  źródłem  finansowania  działalności  remontowo  modernizacyjnej  w  2014  r.  były
środki własne Spółdzielni, czyli odpis na fundusz remontowy. Fundusz remontowy w wysokości
13.815.636,60 zł pochodził z następujących    źródeł:

1. Odpisy podstawowe od lokali mieszkalnych i garaży ……………..+ 10.580.298,51 zł

 Brak jest  jednak  danych  kwotowych z  rozliczenia   tego  funduszu  za  11  tys.   792
mieszkania   tylko  diagram z  procentowym udziałem w  wydatkach  . 
 Każdy  blok  powinien  mieć swój   odrębny fundusz  remontowy  .100  czy nawet 200   tysięcy
rocznie daje  bardzo dużą  kwotę  na wszelkie remonty,  adaptacje  i   modernizacje  w tym w
mieszkaniach,  która   to kwota nie jest  nawet możliwa  do  zużytkowania  przez  cały rok  i
powinna  być  jako kwota  stała na  koncie  Spółdzielni  i tylko  uzupełniana w razie  określonych
potrzeb  przez  mieszkańców  każdego  bloku.  Obecnie blok większy sponsoruje blok mniejszy  !
Po ociepleniu wielu  bloków praktycznie  wszelkie remonty się  skończyły( a są  potrzebne  nam
remonty  zsypów,   grzyb w windach, suszarni  i inne).   

Sprawozdanie  zarządu podaje,że w  SM Czechów  jest  tylko  11  tys 792  mieszkań , ale  wg
prawdziwych  innych w SM Czechów  mieszka  ponad  60 tysięcy  ludzi.

Czechów – licząca ok. 60 tys. mieszkańców dzielnica mieszkaniowa Lublina w północnej części 
miasta. Administracyjnie dzieli się na dwie części: Czechów Północny i Czechów Południowy.      
Wikipedia
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Wobec tych danych  koszty  na  sam  tylko  fundusz  remontowy  powinny wynosić  tylko  ze  100
bloków  około   20  milionów  złotych  rocznie  ,  a   bloków  jest   dużo  więcej.  Wyliczenia  w
przybliżeniu  dla  tego funduszu  :
96  zł  X  205  mieszkań  u  nas w  bloku  =   19.680  zł  x 12  m-cy  =  236 tys.  160 zł  x  100
bloków  =  23  miliony  zł / 616  tysięcy /  000  . Tak samo  jest z kosztami zaliczki na CO  oraz
kosztami  na administrację  oraz  tzw.  eksploatację  i zarządzanie  oraz  jakieś  mienie  dwa  razy
po  90 złotych  od  każdego  mieszkania ,  co daje  dziesiątki dodatkowych  milionów  złotych
zysków  !  Nie  mówiąc  o wpływach  komercyjnych z  ponad  300  lokali  użytkowych, pawilonów
handlowych  i innych ,  ale sprawozdania zarządów  nie podają w  ogóle  ilości  bloków.  Tylko  na
samym osiedlu Paderewskiego  jest  co najmniej kilkadziesiąt  bloków  razy  8    osiedli. 
Dzielnica składa  się  z  kilku osiedli  mieszkaniowych nazwanych nazwiskami słynnych polskich
kompozytorów i wirtuozów (od północy): Szymanowskiego, Paderewskiego, Chopina, Karłowicza,
Henryka Wieniawskiego, Moniuszki, Lipińskiego i Nowowiejskiego. Południowe osiedla – Osiedle
Lipińskiego i Osiedle Moniuszki przylegają do centrum Lublina i dzielnicy akademickiej.

.         

                                    BLOKÓW  MIESZKALNYCH  BRAK

Ogółem powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych i użytkowych w Spółdzielni
na koniec 2014 r wynosi 670.306 m2.
                                   Dane  ze  strony  :    
http://www.sm-czechow.lublin.pl/data/spr2014/sprz2014.pdf
Wg danych SM Czechów  na  stronach z  informacjami  o   działalności  gospodarczej 
poszczególnych osiedli ,    http://www.sm-czechow.lublin.pl/index.php/sprawozdania-2014,   na pewno  
sfałszowanych,   bo wykazują same  straty  tylko dla samego  funduszu remontowego,  
poszczególne osiedla  mieszczą  bardzo  niewielką  liczbę  bloków mieszkalnych,  zwanych  
budynkami  mieszkalnymi:

1. Oś.  Moniuszki  -17  bloków
2. Oś.  Wieniawskiego -  16  bloków
3. Oś.  Lipińskiego -  21  bloków
4. Oś.  Chopina -  41  bloków
5. Oś. Szymanowskiego  -24  bloki
6. Oś.  Paderewskiego  - 24  bloki
7. Oś.  Karłowicza -  13  bloków   

RAZEM  LICZBA  BLOKÓW   wynosi  tylko   156  ,    co  jak   na   tak  dużą   spółdzielnię
mieszkaniową, wydaje  się  bardzo  małą liczbą.    60 tysięcy mieszkańców podzielić  na  156
bloków daje  384 mieszkańców w jednym  bloku, przy  czym  są  bloki   duże (w większości) oraz
mniejsze  i daje  to około  7  osób  w każdym mieszkaniu ,  nawet w  kawalerce , czyli niezależnie
od  metrażu  mieszkania a mieszkania  są przeważnie dwu i trzy  pokojowe,  bardzo   rzadko  4
pokojowe  i więcej . W każdym pionie w moim  bloku są  kawalerki  na  środku  klatki schodowej
( 3  mieszkania  na  piętro    po 1-2  -3 pokoje.)    

OPINIA  BIEGŁEGO REWIDENTA   BRAK  DANYCH 
 Opinie  tego typu   są  typowe  dla  środowiska  spółdzielni  mieszkaniowych  oraz  innych  post
PRLo-wskich biznesów  państwowych  oraz  skomercjalizowanych.  Są to  praktycznie  takie same
opinie wystawiane  na  zasadzie  uznaniowego  stwierdzenia  rzekomo  biegłego finansisty  do
spraw księgowości   ,czyli  dosłownego przepisania  danych z  oficjalnych  bilansów  aktywów  i
pasywów  oraz  stwierdzeniem  ich  zgodności.  
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Opiniami  takimi można  sobie  dosłownie podetrzeć  d...ę , ponieważ  nie  jest ani  wynik  audytu  
ani  rzetelnej  kontroli  finansów , ale    tylko  opinia ,  jaką  może sobie  wystawić  każdy, i  nie  jest
to żaden  dokument  prawny  ,ale   stronnicza   opinia  podstawionych  biegłych  rewidentów.           

Opinia biegłego rewidenta jest to dokument zawierający wnioski końcowe i konkluzje wynikające
z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego. Na czym  to  badanie finansowe   w  SM  
Czehów polega ,    opinie  te  nie określają  i  nie wymieniają  nawet  nazw  dokumentów.   Wydanie
opinii o badanym sprawozdaniu finansowym stanowi główny cel badania sprawozdania 
finansowego.    Opinia biegłego rewidenta    powinna  być uzupełniona o raport z badania i 
dokumentację rewizyjną.    Opinia powinna zawierać następujące części składowe: 

• tytuł opinii, 
• adresata opinii, 
• nazwę jednostki, 
• wstęp, 
• określenie norm i zasad badania, 
• stwierdzenie o uzyskaniu wystarczającej pewności do wydania opinii, 
• opinię właściwą, 
• ewentualne uzupełniające objaśnienia, 
• dane identyfikacyjne biegłego rewidenta, 
• dane identyfikacyjne podmiotu uprawnionego do badania, 
• datę wyrażenia opinii. 

Rodzaje opinii

• opinia bez zastrzeżeń jest wyrażana, gdy sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe są
zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości, a ewentualne naruszanie prawa bądź statutu
lub  umowy  jednostki  oraz  nie  usunięte  uchybienia  nie  są  istotne  dla  przejrzystości  i
wiarygodności badanego sprawozdania finansowego, 

• opinia z zastrzeżeniem jest wyrażana wyraża , gdy z winy jednostki lub przyczyn od niej
niezależnych  nastąpiło  ograniczenie  zakresu  badania  lub  zaszły  okoliczności,  które
uniemożliwiające  uzyskanie  wystarczającej  pewności  co  do  wiarygodności  niektórych
pozycji  badanego  sprawozdania  finansowego  ale  nie  ma  to  ujemnego  wpływu  na
wiarygodność  sprawozdania  jako  całości.  Zastrzeżenia  wynikają  z  ograniczenia  zakresu
badania lub z odstępstw od obowiązujących zasad rachunkowości, 

• opinia negatywna jest wystawiana wówczas, gdy nie są spełnione warunki umożliwiające
wydanie opinii bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami, a nie istnieją przesłanki do odmowy
wyrażenia opinii. 

Biegły rewident może także  odmówić wyrażenia opinii i dzieje się tak, gdy skutki ograniczenia
badania  lub  inne  przyczyny  uniemożliwiają  zastosowania  odpowiednich  procedur  badania,  w
rezultacie  czego  biegły  rewident  nie  uzyskał  wystarczających  i  odpowiednich  dowodów
umożliwiających wyrażenia miarodajnej opinii o sprawozdaniu finansowym rozpatrywanym jako
całość. 
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OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA  SM CZECHÓW Z  ROKU 2015  za  rok  2014.    Str. 15.

Charakterystyczną cechą  tych szablonowych  opinii  rewidentów  jest  stosowanie   
wizerunku    niepodważalnego autorytetu  poprzez  samo  takie  stwierdzenie, że 

Ale dalej  sam sobie  zaprzecza  skoro opinia  jest oparta  na  fragmentach 
  ( czyli  wyrywkowo ) dokumentacji  nie  na  rewizji  finansowej  całej dokumentacji  : 



Prawidłowa  oraz  rzetelna   analiza  finansowa,  nie  jakaś  tak  opinia  bez  pokrycia , którą  tylko
mydli   się  ludziom oczy    profesjonalizmem   oraz  autorytetem  biegłego  rewidenta,  powinna
być uzupełniona o raport z badania i dokumentację rewizyjną , która  nie była  udostępniania  ani
na stronie  www  SM Czechów  ani  żadnej  innej osobie.  Każda  transakcja  finansowa  wymaga
jasnego i przejrzystego uzasadnienia  jak  też  kosztorysu.  

Niezależnie  od  informacji  zbiorczej,  o  której  mowa  w  ust.  2,  każdy  użytkownik    powinien
otrzymać  indywidualną  informację  o  wysokości  opłat   dla   jego   lokalu.  Różnica  między
faktycznymi kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości a przychodami z pobranych
opłat od użytkowników lokali na pokrycie tych kosztów w danym roku, zwiększa odpowiednio
przychody lub koszty eksploatacji i  utrzymania danej  nieruchomości w roku następnym  i tym
samy  wpływa  na  obniżenie  opłat  .

Nie można się  niestety dowiedzieć  nic  o  polityce  rady nadzorczej,    ponieważ  brak jest
historii  uchwał  tej rady  na  stronie www  SM Czechów  jak  też  innych  uchwał. Brak jest  także
wielu regulaminów  tej rady  na podstawie  których działa  wg  pargf   51. 

Wobec  tych   danych   , niezrozumiałym  jest  fakt  zatwierdzania   przez  rewidenta    jakichś
księżycowych    i znacznie   zaniżanych bilansów  płatniczych  dla    firmy  produkcyjnej,  którą
spółdzielnia  nie  jest,  a także  sprawozdań    zarządów przez  rady  nadzorcze   oraz  przez walne
zgromadzenia. 

 Co to  są  za  walne  zgromadzenia   oraz z  kogo się  składają,   skoro  zatwierdzają same  straty  i
nie   wiedzą  o   powyższym  ?    Współczesna   ekonomia   opiera   się     na  szczegółowych
wyliczeniach   księgowych   wg załączonego  artykułów 'Za co płacisz czynsz ' oraz  ' CO TO JEST
GOSPODARKA   ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ' . 

 Wymagane   są   wobec   tego  dane   osobowe   oraz   zawodowe   członków   tych  walnych
zgromadzeń,  które  być  może  składają  się  za  każdym  razem z  tych samych osób  i  być  może
jeszcze   do  tego  sowicie   opłacanych  za    udzielanie   absolutorium  zarządom   oraz  radom
nadzorczym.  
Tak samo  jak w  przypadku danych zawodowych  członków  rad  nadzorczych ,  bowiem z  danych
dostępnych w internecie   wynika, że  wielu z nich posiada  te  same  wpisy w  KRS  -  y  wielu
różnych  działalności  gospodarczych   świadczących  sobie  nawzajem usługi. Są  to osoby  które
przewijały się  przez  różne  organy samorządowe  oraz   organy administracji  . 
Być  może  powodem  utajnienia  danych podmiotów  obsługujących  SM Czechów  są  właśnie  te
KRS-sy oraz powiązania  biznesowe,    które  dzielą  między  sobą gigantyczne  zyski   wyłudzane
od  mieszkańców  na  drastycznie zawyżanych czynszach oraz  kosztach  eksploatacji ,  być  może
także  ,  że  walne  zgromadzenia  składają  się z  ich rodzin  albo  z poprzednich rad  nadzorczych  i
po Bowiem  prawdziwa  rada  nadzorcza  powinna  być  organem  kontrolnym  nad  zarządem a  nie
zarządem  nad  zarządem i  organem  który  decyduje  o  polityce    spółdzielni, bo składa  się z
członków  podmiotów  gospodarczych  obsługujących spółdzielnię,    co zresztą  wynika z  ich
statutu.   

Liczba członków  rady nadzorczej jest  zbyt duża,  jest to   28 osób  zamiast  5  -ciu,  bo  tyle  osób  
ze  znajomością  zagadnień  finansowych    wystarczy  do  kontroli  budżetu     oraz  jego   
dysponowania  przez  zarząd  spółdzielni .  Ze  sprawozdania  rady  nadzorczej  za  rok  2014  
wynika, że    koszty utrzymania  takiej wielkiej rady   opiewają  na  kwotę  ponad  2  miliony 
złotych.   Prawie   50 uchwał  ,  
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 ( a może  i dużo  więcej  czego  nie  wiemy)  za   każde posiedzenie  dla  28 osób. Za  
zatwierdzanie  sfałszowanych  sprawozdań  zarządów.   W 2014 roku minimalne wynagrodzenie w 
pierwszym roku pracy wynosi 1344 zł .

STATUT SM CZECHÓW

§ 27.
1. Członkowie innych niż Zarząd organów otrzymują wynagrodzenie w wysokości nie wyższej

ni minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie  o minimalnym 
wynagrodzeniu za prace, tj:

1) przewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości 35% minimalnego wynagrodzenia, o 
którym mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

                                  470  zł  razy   48 uchwał  =  22. tys.  560  złotych
2) pozostali członkowie Rady Nadzorczej w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia, o 

którym mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za   prace.
przednich  rad  osiedla i rad  dzielnic.  

 W  świetle  braku wielu danych  wymienionych powyżej,  

należy zakwestionować  zarówno  same sprawozdania  organów  SM Czechów 

 jak też  opinie  rewidentów  oraz  lustratorów, 

 które ręka  rękę  myją  i  są  po prostu poświadczeniami  nieprawdy  . 
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