
Łódź, 19 września 2018 roku 

Sz. P. - Mieszkańcy bloku nr 112 

w miejscu 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Radogoszcz – Zachód” przypomina, że z powodu notorycznego pojawiania 

się mrówek w Państwa bloku, w dniach: 27 – 29 września 2018 roku (czwartek, piątek, sobota) 

zostanie przeprowadzona w bloku nr 112 PONOWNA DEZYNSEKCJA LOKALI MIESZKALNYCH oraz 

powierzchni użyteczności wspólnych. 

Ponieważ wielu Lokatorów Państwa bloku nie udostępniło zamieszkiwanych przez siebie lokali podczas 

poprzednio przeprowadzanych dezynsekcji, apelujemy o udostępnienie w w/w dniach WSZYSTKICH 

MIESZKAŃ celem przeprowadzenia oprysków, bądź uzgodnienie innego, dogodnego dla Państwa 

terminu dezynsekcji z firmą PASS - tel. 601 077 755. 

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

Przypominamy, że zgodnie z § 16 pkt. g, h, - Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz – 

Zachód”, oraz zgodnie z art. 18 - §5 i §6 ustawy z dnia 16 września 1982 roku, prawo 

spółdzielcze / t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1596/ członek Spółdzielni ma obowiązek: 

- na żądanie Spółdzielni zezwolić na wstęp do zajmowanego lokalu, celem przeprowadzenia 

konserwacji, remontu lub usunięcia awarii. 

- przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych na nich regulaminów, 

- dbania o dobro i rozwój Spółdzielni oraz uczestnictwa w realizacji jej zadań statutowych 

Z art.6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych /t.j. Dz.U. z 2013 

roku poz. 1222 – ze zm./ wynika obowiązek udostępnienia lokalu przez użytkownika 

mieszkania, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Obowiązki te dotyczą wszystkich 

użytkowników lokali, niezależnie od posiadanego tytułu prawnego do lokalu.  

z poważaniem 

ZARZĄD SM „RADOGOSZCZ – ZACHÓD” 

 

 

 



ZAWIADOMIENIE O DEZYNSEKCJI W BLOKU 

112 

W związku pojawianiem się prusaków w Państwa bloku (w w/w klatkach) Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Radogoszcz – Zachód” informuje, że w dniach:    

  

27 września 2018 roku (czwartek) - w godzinach: 10.00 – 18.00 

28 września 2018 roku (piątek) – w godzinach: 15.00 – 19.00 

29 września 2018 roku (sobota) – w godzinach: od 9.30 

Zostanie przeprowadzona DEZYNSEKCJA METODĄ OPRYSKOWĄ 

Zasady przygotowania mieszkania: 

- w kuchniach należy zapewnić dostęp do szachtu i ścian, 

- należy zapewnić dostęp do kanałów wentylacyjnych w kuchni, łazience i WC, 

- należy opróżnić miejsca pod zlewozmywakiem i wanną. 

W celu zapewnienia maksymalnej skuteczności, opryskanych powierzchni nie wolno zmywać.  

Stosowany środek jest bezwonny i bezpieczny dla ludzi i zwierząt. Działa tylko na owady, które będą 

miały kontakt ze spryskaną powierzchnią. 

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

Aby uzyskać najlepsze efekty wytępienia robactwa należy przeprowadzić zabieg WE WSZYSTKICH 

MIESZKANIACH, odpowiednio je przygotowując.  

Apelujemy, aby w ramach sąsiedzkiej solidarności udostępnili Państwo 

wszystkie mieszkania, bo tylko przeprowadzenie zabiegu dezynsekcji            

w 100% pomieszczeń daje szansę pełnej skuteczności. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usługę dezynsekcji w Państwa bloku będzie przeprowadzała firma PASS  

tel. 601 077 755 

Firma PASS odpowie również na wszelkie pytania dotyczące w/w problemu.             



Łódź, 19 września 2018 roku 

Sz. P. - Mieszkańcy bloku nr 46 - kl. 5 

w miejscu 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Radogoszcz – Zachód” przypomina, że z powodu notorycznego pojawiania 

się mrówek w Państwa bloku, w dniu: 27 września 2018 roku (czwartek) zostanie przeprowadzona w 

bloku nr 46 – kl. 5 PONOWNA DEZYNSEKCJA LOKALI MIESZKALNYCH oraz powierzchni użyteczności 

wspólnych. 

Ponieważ wielu Lokatorów Państwa bloku nie udostępniło zamieszkiwanych przez siebie lokali podczas 

poprzednio przeprowadzanych dezynsekcji, apelujemy o udostępnienie w w/w dniach WSZYSTKICH 

MIESZKAŃ celem przeprowadzenia oprysków, bądź uzgodnienie innego, dogodnego dla Państwa 

terminu dezynsekcji z firmą PASS - tel. 601 077 755. 

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

Przypominamy, że zgodnie z § 16 pkt. g, h, - Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz – 

Zachód”, oraz zgodnie z art. 18 - §5 i §6 ustawy z dnia 16 września 1982 roku, prawo 

spółdzielcze / t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1596/ członek Spółdzielni ma obowiązek: 

- na żądanie Spółdzielni zezwolić na wstęp do zajmowanego lokalu, celem przeprowadzenia 

konserwacji, remontu lub usunięcia awarii. 

- przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych na nich regulaminów, 

- dbania o dobro i rozwój Spółdzielni oraz uczestnictwa w realizacji jej zadań statutowych 

Z art.6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych /t.j. Dz.U. z 2013 

roku poz. 1222 – ze zm./ wynika obowiązek udostępnienia lokalu przez użytkownika 

mieszkania, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Obowiązki te dotyczą wszystkich 

użytkowników lokali, niezależnie od posiadanego tytułu prawnego do lokalu.  

z poważaniem 

ZARZĄD SM „RADOGOSZCZ – ZACHÓD” 

 

 

 



ZAWIADOMIENIE O DEZYNSEKCJI W BLOKU 

46 – kl. 5 

W związku pojawianiem się prusaków w Państwa bloku (w w/w klatkach) Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Radogoszcz – Zachód” informuje, że w dniach:    

  

27 września 2018 roku (czwartek) - w godzinach: 17.00 – 19.00 

Zostanie przeprowadzona DEZYNSEKCJA METODĄ OPRYSKOWĄ 

Zasady przygotowania mieszkania: 

- w kuchniach należy zapewnić dostęp do szachtu i ścian, 

- należy zapewnić dostęp do kanałów wentylacyjnych w kuchni, łazience i WC, 

- należy opróżnić miejsca pod zlewozmywakiem i wanną. 

W celu zapewnienia maksymalnej skuteczności, opryskanych powierzchni nie wolno zmywać.  

Stosowany środek jest bezwonny i bezpieczny dla ludzi i zwierząt. Działa tylko na owady, które będą 

miały kontakt ze spryskaną powierzchnią. 

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

Aby uzyskać najlepsze efekty wytępienia robactwa należy przeprowadzić zabieg WE WSZYSTKICH 

MIESZKANIACH, odpowiednio je przygotowując.  

Apelujemy, aby w ramach sąsiedzkiej solidarności udostępnili Państwo 

wszystkie mieszkania, bo tylko przeprowadzenie zabiegu dezynsekcji            

w 100% pomieszczeń daje szansę pełnej skuteczności. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usługę dezynsekcji w Państwa bloku będzie przeprowadzała firma PASS  

tel. 601 077 755 

Firma PASS odpowie również na wszelkie pytania dotyczące w/w problemu.                                                                                  


