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W nawiązaniu do artykułu, który się pojawił na portalu Trojmiasto.pl dniu 17.10.2018
pod tytułem: Czytelnik: remont bloków jak z Barei,
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” W Sopocie wnosi o sprostowanie zawartych tam informacji
a mianowicie:

SM „Przylesie” podjęła się kompleksowego remontu swoich 50-1etnich zasobów
mieszkaniowych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 18.10.2016 r.
Przystąpienie do remontu poprzedziły liczne spotkania i konsultacje z mieszkańcami.
To członkowie spółdzielni i rady nadzorcze mają wyłączne prawo zdecydować o przeznaczeniu
środków finansowych na taki cel, ustalając przy okazji zakres prac.

Jako jedyni w Trójmieście 1 jedni z niewielu w Polsce podpisaliśmy umowę z
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację i

współfinansowanie programu „Głębokiej termomodernizacji wszystkich swoich budynków”.
Ponad 2 lata trwało projektowanie remontu i przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla
pozyskania środków na ten cel. Takie przedsięwzięcia to kilka lat przygotowań i kolejne 2 lata
realizacji.
Program termomodernizacji i rewitalizacji osiedla zakłada:
- ocieplenie elewacji i fundamentów, stropów piwnicznych i stropodachów
- wymianę balkonów,
- wymianę całej instalacji wodociągowej, grzewczej
- wymianę instalacji odgromowej i teletechnicznych,
- odtworzenie nawierzchni utwardzonych i nowa aranżacja zieleni.
- wymienię uzbrojenia podziemnego w rejonie budynków z budową nowej hydroforni.
Znaczna cześć tych prac jest już wykonana.
Generalny wykonawca został wybrany w drodze przetargu publicznego, a cała inwestycja z racji
współfinansowania przez NFOŚiGW w Warszawie jest przez tą instytucję nadzorowana.
Przy okazji inwestycji, członkowie SM Przylesie zdecydowali o wymianie obecnych balkonów na
4,5 razy większe. Obecne mają 1 m2 i trudno je nazwać balkonami.
Odcięcie balkonówWiąże się z obowiązkiem zabezpieczania drzwi balkonowych przed
przypadkowym wypadnięciem mieszkańca. Zabezpieczenie polega na zdemontowaniu klamki i
zamontowaniu w jej miejscu zaślepki.
Są osoby, które odmawiają dostosowania się do tej procedury, narażając siebie na
niebezpieczeństwo przypadkowego wypadnięcia przez niezabezpieczone drzwi balkonowe.
Kierownictwo budowy podjęło decyzję, że w takim przypadku drzwi zostaną zabezpieczone od
zewnątrz, od strony elewacji. Ta zbędna, dodatkowa praca rodzi konsekwencje finansowe dla



niestosuj ących się do przyjętych zasad bezpieczeństwa budowy. Nie mogą za te dodatkowe prace
płacić ich solidni sąsiedzi - członkowie spółdzielni.
Przykro nam, ale wiele ogłoszeń dotyczy właśnie osób, które nie chcą dostosować się do przyjętych
zasad remontu. Zauważamy, że są to w zdecydowanej większości nie stali mieszkańcy a osoby
wynajmujące mieszkania lub najemcy. Takie osoby nastawione są na chwilowy zarobek.
Wynajmują lokale turystom i nie są zainteresowane remontem utrudniającym im w sezonie letnim
zarobkowanie. Takie zachowanie jest bardzo krótkowzroczne i utrudnia nam remont, wydłuża jego
trwanie i powoduje dodatkowe koszty i uciążliwość dla sąsiadów.
Na budowie pracuje kilku wykonawców realizujących kolejno, zgodnie z technologią swoje
zadania. Przy odcinaniu balkonów jest na przykład 3 pracowników. Przy tynkowaniu jednej ściany
nawet 10. Prace postępują zgodnie z harmonogramem i pozwoleniami administracyjnymi.
Mieszkańcy wiedzą, że prace były wstrzymane w okresie lęgowym ptaków. Okazało się, że
jesteśmy osiedlem bardzo przyjaznym ptakom, które upatrzyły sobie nas na miej sce masowych
lęgów.
Pion łazienkowy grzewczy wraz z montażem nowego grzejnika typu rurkowego i pion
wodociągowy wymieniany jest w 3 dni w 11 kondygnacyjnym budynku. Na wymianę każdego z
pionów centralnego ogrzewania w pokoj ach rezerwujemy kolejne 2-3 dni.
Na prośbę mieszkańców wymianę instalacji zaplanowaliśmy etapami, a nie jednocześnie w całym
np. 3 pokojowymmieszkaniu. Dlatego cała wymiana instalacji grzewczej i wodociągowej ( 5
pionów ) w mieszkaniu 3 pokoj owym zaplanowano na 9 dni.
Trudno dyskutować z zarzutem, że nasze 50 letnie instalacje „do tej pory były dobre”. Nie
remontujemy instalacji w momencie, kiedy przestaną działać zupełnie.
Do tej pory staraliśmy się ograniczać utrudnienia powodowane awariami instalacji budynkowych.
Mieszkańcy zdecydowali jednak żeby wykorzystać możliwość i pozyskane środki dla odnowienia
naszych zasobów.
W związku z wymianą instalacji staramy się ograniczyć uszkodzenia w mieszkaniach do minimum.
Przy okazji remontu, Spółdzielnia w uzgodnieniu z Zakładem Oczyszczania Miasta zapewniła
mieszkańcom możliwość nieodpłatnego pozbycia się zgromadzonych przez 50 lat kilkudziesięciu
ton śmieci zalegających w piwnicach.

Proszę o umieszczenie naszego wyjaśnienia na Trójmiastopl w możliwie krótkim czasie, ze
względu na bardzo tendencyjny i całkowiciemij ający się z prawdą, wprowadzający w błąd
czytelników tekst umieszczony 17.10.18r
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