
UWAGA MIESZKAŃCY

Zarząd Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu 
uprzejmie Państwa prosi o dokonywanie:

1. Rozszczelnienia (normatywnego) stolarki okiennej.

2. Zdjęcia jakichkolwiek osłon kratek wentylacyjnych 
(w tym wentylatorów elektrycznych).

3. Zlecenia naprawy nawet najdrobniejszych usterek w funkcjonowaniu 
pieców i junkersów gazowych.

4. Zachowanie wymiarowych otworów wentylacyjnych w dolnej części drzwi łazienek.

Szanowni Państwo

W zasobach administrowanych przez Spółdzielnię również doszło do zatrucia ludzi 
wydobywającym się z junkersa niespalonym gazem. Przyczyną ciągle jest to samo: 

. niesprawny junkers i odcięta wentylacja grawitacyjna
Stanowi to zagrożenie nie tylko dla tych którzy lekceważą powyższe 

zalecenia, ale również dla wszystkich pozostałych mieszkańców w budynku. 
Dlatego prosimy by o takich przypadkach informowali Państwo administrację osiedlową.

Zarząd sugeruje też rozpatrzenie przez Państwa możliwości zamontowania 
w mieszkaniu czujnika ulatniającego się gazu.

Zarząd 
Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w Inowrocławiu



WARTO WIEDZIEĆ...

WENTYLACJA GRAWITACYJNA W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM

(Aby nie doprowadzić do zawilgocenia i zagrzybienia mieszkania)

Zadaniem wentylacji w budownictwie mieszkaniowym jest doprowadzenie powietrza 
zewnętrznego do pokojów mieszkalnych, kuchni oraz usunięcie zużytego powietrza 

z kuchni, łazienek, ustępów i ewentualnych pomieszczeń pomocniczych 
bezokiennych typu garderoba, składzik…

ŻEBY BEZPIECZNIE UŻYTKOWAĆ PIECYK GAZOWY (JUNKERS):

- Sprawdzać piecyk gazowy corocznie, prawidłowa zawartość tlenku węgla 
w piecyku powinna być potwierdzona pomiarem przez serwisanta,
- Dopilnować, by podłączenie piecyka do komina było dokonane 

przez osobę posiadającą uprawnienia w tym zakresie…
 

PRZYKAZANIA „GAZOWE”

- Przed zapaleniem gazu sprawdź czy kurki są domknięte. 
Jeśli nie - domknij, przewietrz pomieszczenie i dopiero potem zapal gaz. 

Zapalaj zawsze zapałkę zanim odkręcisz kurek, szczególnie przy odpalaniu piekarnika.
- Gdy gotujesz, zaglądaj od czasu do czasu do zapalonych palników. 
Zanim położysz się spać, sprawdź czy wyłączyłeś kuchnię i piecyk. 

Tak samo - gdy wychodzisz z domu…

więcej na: www.ksmino.pl/vademecum-lokatora

ZAPRASZAMY

Informujemy, że Zarząd KSM przyjmuje w każdy wtorek od godz. 10.00 do 15.00

Przedstawiciele Rady Nadzorczej przyjmują w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca 
od godz. 14.00 do 16.00

Biuro Obsługi Mieszkańców i Kasa  czynne:  
                                                             poniedziałek, środa, czwartek   od 8.00 do 14.00
                                                             wtorek                                        od 8.00 do 15.30
                                                             piątek                                         od 8.00 do 13.00 

Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu, Al. Kopernika 7,  tel. 52 356 93 00

Na   - znajdziesz  wszystkie informacje na temat Spółdzielni www.ksmino.pl
i swoich spraw.

Chcesz sprawdzić swój czynsz i opłaty przez Internet ( ) – przyjdź do Spółdzielni E-BOM
i otrzymasz bezpłatny dostęp do swojego konta.

POGOTOWIE TECHNICZNE KSM 52 357 90 98 lub 502 104 593


