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CZY ZABIOR¥
DODATKI MIESZKANIOWE?

Pytanie do Prezesa

Finansowanie
Remonty w Suwalskiej Spó³dzielni Mieszkanio-

wej finansowane s¹ w ramach funduszu remonto-
wego dla zasobów mieszkaniowych oraz w ramach
dzia³alnoœci remontowej dla lokali u¿ytkowych na
podstawie planów rzeczowo-finansowych uchwala-
nych przez Radê Nadzorcz¹.

Obowi¹zek œwiadczenia na remonty, zgodnie z
ustaw¹ o spó³dzielniach mieszkaniowych, dotyczy
cz³onków Spó³dzielni, w³aœcicieli lokali nie  bêd¹-
cych cz³onkami Spó³dzielni oraz osób nie bêd¹cych
cz³onkami, którym przys³uguj¹  spó³dzielcze w³a-
snoœciowe prawa do lokali.

Ustalenie potrzeb remontowych
Od dnia 1 sierpnia 2007 roku Suwalska Spó³dziel-

nia Mieszkaniowa ewidencjonuje koszty remontów
oraz wp³ywy odrêbnie dla ka¿dej nieruchomoœci.
W czerwcu 2010 roku zosta³y powo³ane zespo³y,
które przeprowadzi³y, przy udziale przedstawicieli
Rad  Osiedlowych, coroczne przegl¹dy techniczne
budynków  w  poszczególnych administracjach  osie-

ci¹g dalszy na str. 3

PLAN REMONTÓW
w zasobach SSM na 2011 rok

Od pocz¹tku br. funkcjonuje w naszej Spó³dzielni
System Identyfikacji Masowych P³atnoœci. Polega
on na przypisaniu wszystkim u¿ytkownikom lokali
mieszkalnych i us³ugowych indywidualnych 26-cy-
frowych numerów rachunków bankowych odrêbnych
dla ka¿dego lokalu oraz rodzaju p³atnoœci.

Od 1 stycznia 2011 roku wszyscy u¿ytkownicy
lokali mieszkalnych i us³ugowych winni dokonywaæ
wp³at z tytu³u czynszu, zu¿ycia wody, odsetek za
zw³okê oraz  sp³aty kredytu i odsetek na rachunki
indywidualne w banku Powszechna Kasa Oszczêd-
noœci Bank Polski S.A. (PKO BP S.A.) i Polska Kasa
Opieki  S.A. (PEKAO S.A.).  Dotyczy to wszystkich
p³atnoœci w formie gotówkowej, bezgotówkowej jak
równie¿ zleceñ sta³ych.

Zasady p³atnoœci
na rachunki indywidualne

ci¹g dalszy na str. 2

– W mediach pojawiaj¹ siê niepokoj¹ce, choæ nie-
zbyt dok³adne informacje o przygotowywanym przez
rz¹d projekcie ustawy maj¹cej zlikwidowaæ dodatki
mieszkaniowe dla osób posiadaj¹cych w³asnoœcio-
we prawo do lokalu oraz prawo odrêbnej w³asno-
œci. Czy tak rzeczywiœcie bêdzie?

– Spó³dzielnie nie maj¹ ¿adnych oficjalnych infor-
macji na ten temat. Mogê wiêc przekazaæ tylko tak¹
wiedzê, jak¹ w chwili obecnej posiadamy. Przypomnê,
¿e zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych
reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr
71, poz. 734 z póŸniejszymi zmianami). W roku ubie-
g³ym Spó³dzielnia otrzyma³a z tytu³u dodatków miesz-
kaniowych kwotê 1.154.445 z³, która to kwota po-
kry³a 3,1% rocznego naliczenia czynszu. Dodatki
mieszkaniowe pobiera³o przeciêtnie 695 cz³onków,

dokoñczenie na str. 8
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Zasady p³atnoœci na rachunki indywidualne
Informacje o przypisanych numerach rachunków

przekazaliœmy pisemnie w grudniu ubieg³ego roku.
Obecnie przypominamy najwa¿niejsze zasady pra-
wid³owego pos³ugiwania siê rachunkami indywidu-
alnymi.

Nie nale¿y u¿ywaæ tego samego numeru ra-
chunku przy dokonywaniu p³atnoœci z tytu³u czyn-
szu (w tym zu¿ycia wody, odsetek za zw³okê, zale-
g³oœci) za lokal mieszkalny i us³ugowy lub sp³aty
kredytu i odsetek.

Rachunki indywidualne przypisane s¹ do poszcze-
gólnych lokali oraz rodzaju p³atnoœci. Oznacza to,
¿e dana osoba mo¿e posiadaæ kilka ró¿nych rachun-
ków, np. gdy przys³uguje jej spó³dzielcze lokator-
skie prawo do lokalu obci¹¿one sp³at¹ kredytu i od-
setek „starego portfela” lub gdy jest u¿ytkownikiem
zarówno lokalu mieszkalnego jak i us³ugowego.

Nale¿y stosowaæ tylko numery rachunków ban-
kowych otrzymane imiennie ze Spó³dzielni, nie na-
le¿y „po¿yczaæ” numerów rachunków od s¹siadów
lub znajomych w celu dokonania zap³aty swoich na-
le¿noœci wobec Spó³dzielni. Ka¿dy u¿ytkownik loka-
lu dysponuje bowiem innymi rachunkami indywidu-
alnymi.  W przypadku braku lub zgubienia indywidu-
alnego numeru rachunku prosimy zg³aszaæ siê do biura
Zarz¹du Spó³dzielni przy ul. Korczaka 2A.

Rachunków indywidualnych nie stosujemy do
wp³at z tytu³u innych nale¿noœci ni¿ op³aty za lokal
mieszkalny czy us³ugowy. W takich przypadkach
nale¿noœci regulujemy na rachunek bie¿¹cy wska-
zany przez Spó³dzielniê na fakturze. Mimo wprowa-
dzonej od pocz¹tku br. zmiany rachunków banko-
wych s³u¿¹cych do dokonywania ww. p³atnoœci, na-
dal oko³o 15 % u¿ytkowników lokali nie korzysta
z rachunków indywidualnych. Dokonywanie wp³at
na rachunki bie¿¹ce Spó³dzielni, a nie na indywidu-
alne, zwiêksza:

problemy z zaksiêgowaniem wp³at, w których
wp³acaj¹cy nie podaj¹ tytu³u p³atnoœci, adresu oraz
identyfikatora lokalu, którego dotyczy dana wp³ata.
Wp³aty na indywidualne rachunki automatycznie
identyfikuj¹ i przenosz¹ dane na odpowiednie konto
u¿ytkownika lokalu;

ryzyko pope³nienia b³êdów w trakcie rêcznego

wprowadzania danych do systemów ksiêgowych. W
Systemie Identyfikacji Masowych P³atnoœci wp³aty
importowane s¹ elektronicznie oraz automatycznie
ksiêgowane;

opóŸnienia w ewidencjonowaniu wp³at spowo-
dowane rêcznym ksiêgowaniem operacji z wyci¹gów
bankowych otrzymywanych z banku z jedno- lub
dwudniowym opóŸnieniem. Dziêki wprowadzonemu
od 1 stycznia 2011 r. systemowi dokonywania p³at-
noœci – Spó³dzielnia posiada szybki dostêp do za-
ewidencjonowanych w bankach operacji, co pozwa-
la na bie¿¹ce monitorowanie nale¿noœci.

 Banki, z którymi Spó³dzielnia zawar³a umowy na
dokonywanie p³atnoœci masowych, posiadaj¹  od-
dzia³y i filie w kilku miejscach na terenie miasta:
PKO BP S.A. – ul. Noniewicza 89, ul. Jana Paw³a II
nr 8, ul. Andersa 7; PEKAO S.A. – ul. Noniewicza
48, ul. Koœciuszki 72, ul. Koœciuszki 56, ul. 1 Maja
2A, ul. Nowomiejska 3, ul. Kowalskiego 17.

Od wp³at gotówkowych dokonywanych na ra-
chunki indywidualne w powy¿szych bankach pro-
wizja nie jest pobierana.

Prowizja jest pobierana od wp³acaj¹cego w przy-
padku:

wp³at gotówkowych na rachunki indywidualne
dokonywanych w innych bankach ni¿ PKO BP S.A.
i PEKAO S.A. (tak¿e na poczcie i w agencjach fi-
nansowych) ,

wp³at gotówkowych dokonywanych we wszyst-
kich bankach na rachunki bie¿¹ce Spó³dzielni (nie
indywidualne),

przelewów i zleceñ sta³ych – w zale¿noœci od
indywidualnych umów prowadzenia rachunków ban-
kowych,

wp³at gotówkowych nie dotycz¹cych op³at czyn-
szowych i sp³aty kredytu i odsetek.

Op³aty z tytu³u czynszu, zu¿ycia wody, odsetek
czy zaleg³oœci winny byæ w danym miesi¹cu doko-
nywane jedn¹ kwot¹. Nie dotyczy to osób posiada-
j¹cych w banku  zlecenia sta³e z tytu³u czynszu i zu-
¿ycia wody. W tym przypadku nale¿y tylko zmieniæ
w zleceniu sta³ym numer rachunku Spó³dzielni  na
wybrany rachunek indywidualny.

Sporz¹dzi³a: Agnieszka Raczy³a



echo Spó³dzielni 3

dlowych. Z przegl¹dów sporz¹-
dzono protoko³y,  które  zgodnie z
ustaw¹ Prawo budowlane  do³¹-
czono do ksi¹¿ek obiektów bu-
dowlanych.

Ogóln¹ wartoœæ prac wynikaj¹-
cych z przeprowadzonych przegl¹-
dów technicznych budynków
oszacowano na kwotê ponad
38.000.000 z³, co ilustruje poni¿-
sza tabela:

ci¹g dalszy ze str. 1

O mo¿liwoœci zapoznania siê  z
zakresem rzeczowym potrzeb re-
montowych, które wynikaj¹ ze
wspomnianych przegl¹dów, miesz-
kañcy zostali powiadomieni po-
przez og³oszenia wywieszone na
klatkach schodowych wszystkich
budynków (wykaz najpilniejszych
prac wy³o¿ony by³ do wgl¹du w
poszczególnych  administracjach
osiedlowych).

Kryteria typowania robót
do wykonania

Przy  typowaniu  najpilniejszych
potrzeb  remontowych kierowano
siê nastêpuj¹cymi kryteriami:

kontynuowanie prac zmierzaj¹-
cych do poprawy izolacyjnoœci
cieplnej budynków – modernizacja
i prace remontowe obiektów obej-
muj¹ce: ocieplenie œcian zewnêtrz-
nych oraz stropodachów, wymianê
stolarki zewnêtrznej (okna i drzwi),
remont instalacji c.o. i c.w.u.;

poprawa bezpieczeñstwa za-
mieszkiwania w budynkach i na
terenach osiedlowych obejmuj¹ca:
modernizacjê instalacji elektrycz-
nej (g³ównie w czêœciach wspól-
nych budynków), przystosowanie
budynków wysokich do wymagañ

ppo¿., likwidacjê elementów bu-
dynków zawieraj¹cych azbest,
niezbêdne prace remontowe dŸwi-
gów, modernizacjê instalacji ga-
zowej, monta¿ kamer na terenach
osiedlowych;

realizacja najpilniejszych prac
remontowych w nieruchomo-
œciach budynkowych obejmuj¹-
cych: wymianê pokryæ dacho-
wych, wymianê wodomierzy z ich
legalizacj¹, malowanie klatek

Za³o¿enia
do planu remontów

Zasada gospodarowania œrodka-
mi na remonty polegaæ bêdzie na
równowa¿eniu wydatków na ten
cel w poszczególnych nierucho-
moœciach z wp³ywami z odpisów
na remonty wnoszonymi przez po-
szczególnych u¿ytkowników lo-
kali w tych nieruchomoœciach. W
oparciu o wielkoœæ œrodków finan-
sowych okreœlonych w Ÿród³ach
finansowania sporz¹dzono rzeczo-
wo-finansowy plan remontów  po-
szczególnych obiektów oraz tere-
nów wspólnych na osiedlach.

Zród³a finansowania
a potrzeby remontowe

Planowane wp³ywy na finanso-
wanie remontów w roku 2011 wy-
nios¹ ogó³em 7.279.000 z³  i po-
chodziæ bêd¹ z nastêpuj¹cych
Ÿróde³: odpisów na remonty od lo-
kali mieszkalnych i u¿ytkowych w
kwocie 6.529.000 z³ oraz œrodków
w³asnych Spó³dzielni. W planie na
2011 rok przyjêto finansowanie re-
montów œrodkami w³asnymi Spó³-
dzielni w kwocie ogó³em 750.000
z³. Powy¿sza kwota mo¿e ulec
zwiêkszeniu w wyniku podzia³u
nadwy¿ki bilansowej za 2010 rok
przez Walne Zgromadzenie.

W stosunku do potrzeb remon-
towych, mo¿liwoœci w zakresie fi-
nansowania  remontów w bie¿¹-
cym roku w  poszczególnych ad-
ministracjach osiedlowych przed-
stawiaj¹ siê  nastêpuj¹co:

dokoñczenie na str. 5

PLAN REMONTÓW w zasobach SSM na 2011 rok

schodowych, roboty remontowe
zg³aszane przez mieszkañców –
m.in. naprawa pod³o¿y w miesz-
kaniach i na balkonach, poprawa
wentylacji, monta¿ czujników ru-
chu oœwietlenia klatek schodo-
wych i inne;

realizacja najpilniejszych prac
remontowych na terenach osiedlo-
wych przeznaczonych do wspólne-
go korzystania przez mieszkañców:
remonty i budowa altan œmietniko-
wych, modernizacja placów zabaw,
remonty dróg, chodników i parkin-
gów, renowacja zieleni.

Podstaw¹ szacowania kosztów
potrzeb remontowych  wynikaj¹-
cych z przegl¹dów   by³y  wskaŸ-
nikowe ceny jednostkowe opraco-
wane na podstawie cen z przetar-
gów w 2010 r. w  Suwalskiej Spó³-
dzielni Mieszkaniowej.

Osiedle Potrzeby 
remontowe Planowane wpływy 

% wpływów w 
stosunku do 

potrzeb 

„Centrum” 7.191.406 zł 2.566.900 zł 36 % 

„Północ I” 19.579.700 zł 2.388.500 zł 12 % 

„Północ II” 12.211.818 zł 2.323.900 zł 19 % 

Razem 38.982.924 zł 7.279.300 zł 18  % 

 

Lp. Wyszczególnienie Osiedle 
„Centrum” 

Osiedle  
„Północ I” 

Osiedle  
„Północ II” Razem: 

1. Potrzeby 
remontowe 

7.191.406 zł 19.579.700 zł 12.211.818 zł 38.982.924 zł 
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Na koszt podgrzania ciep³ej wody u¿ytkowej w
nieruchomoœci ma wp³yw wiele czynników.

SPOSÓB PRZYGOTOWSPOSÓB PRZYGOTOWSPOSÓB PRZYGOTOWSPOSÓB PRZYGOTOWSPOSÓB PRZYGOTOWANIAANIAANIAANIAANIA
CIEP£EJ WODY U¯YTKOWEJCIEP£EJ WODY U¯YTKOWEJCIEP£EJ WODY U¯YTKOWEJCIEP£EJ WODY U¯YTKOWEJCIEP£EJ WODY U¯YTKOWEJ

Ciep³¹ wodê przygotowuje siê w wêŸle cieplnym.
Koszty wyprodukowania ciep³ej wody, tj. podgrza-
nia jej do temperatury zgodnej z obowi¹zuj¹cymi
normami technicznymi, s¹ w poszczególnych wê-
z³ach bardzo zbli¿one. Niewielkie dysproporcje po-
wodowane s¹ przez: ró¿n¹ sprawnoœæ wêz³ów ciepl-
nych oraz niejednakow¹ wysokoœæ temperatury wody
wp³ywaj¹cej do wêz³a.

Zgodnie z zawart¹ umow¹ z dostawc¹  – Przedsiê-
biorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Suwa³-
kach, temperatura wody pobieranej z instalacji ciepl-
nej powinna wynosiæ 50°C (± 5°C).

Najni¿sze koszty podgrzania wody s¹ w mieszka-
niowym indywidualnym wêŸle cieplnym. W  takie
wêz³y wyposa¿ony jest budynek Noniewicza 95 C
wybudowany w 2006 roku.

Czynniki maj¹ce wp³yw na wysokoœæ kosztów
podgrzania wody w nieruchomoœciach

mania sta³ej minimalnej temperatury. Dlatego im
wiêksze zu¿ycie ca³kowite ciep³ej wody w nierucho-
moœci, tym  mniejszy koszt jednostkowy jej podgrza-
nia i mniejsze straty na cyrkulacji.

ODLEG£OŒÆ MIEJSCA ODBIORUODLEG£OŒÆ MIEJSCA ODBIORUODLEG£OŒÆ MIEJSCA ODBIORUODLEG£OŒÆ MIEJSCA ODBIORUODLEG£OŒÆ MIEJSCA ODBIORU
CIEP£EJ WODY OD WÊZ£A CIEPLNEGOCIEP£EJ WODY OD WÊZ£A CIEPLNEGOCIEP£EJ WODY OD WÊZ£A CIEPLNEGOCIEP£EJ WODY OD WÊZ£A CIEPLNEGOCIEP£EJ WODY OD WÊZ£A CIEPLNEGO

Technologia rozprowadzenia ciep³ej wody z jed-
nego punktu (z wêz³a grupowego)  do kilku budyn-
ków, niejednokrotnie znacznie od niego oddalonych,
jest przestarza³a i nieekonomiczna.

Bezsporne jest, ¿e im krótsza odleg³oœæ punktu
odbioru wody od miejsca jej podgrzania – tym mniej-
szy koszt jednostkowy podgrzania wody. Dlatego nie
bez znaczenia w tej sytuacji ma rok budowy budyn-
ku  i rok budowy instalacji.

Jak wspomniano wy¿ej, Spó³dzielnia prowadzi
sukcesywne dzia³ania w kierunku skracania instala-
cji ciep³ej wody. Tworzone s¹ oddzielne wêz³y cie-
p³ej wody u¿ytkowej w ka¿dej nieruchomoœci bu-
dynkowej.  W tym celu wykonaliœmy czêœæ prac

Mieszkaniowy indywidualny wêze³ cieplny to taki
wêze³, w którym  instalacja cieplna „wchodzi” od-
dzielnie do ka¿dego mieszkania i ka¿de pojedyncze
mieszkanie posiada swój licznik mierz¹cy pobór cie-
p³a potrzebny do podgrzania wody.

Stosunkowo niskie koszty podgrzania wody s¹
równie¿ w budynkach wyposa¿onych w indywidu-
alne budynkowe wêz³y cieplne. W tym przypadku
na jeden budynek wypada jeden wêze³ cieplny. W
ten sposób w Spó³dzielni zasilanych w ciep³¹ wodê
jest 85 nieruchomoœci.

Wy¿sze koszty podgrzania wody od wymienio-
nych posiadaj¹ budynki, które znajduj¹ siê w  gru-
powych wêz³ach cieplnych. Jest to sytuacja, w któ-
rej kilka budynków korzysta z jednego wêz³a ciepl-
nego. Pomimo prowadzonej od 2005 r. modernizacji
grupowych wêz³ów cieplnych, na przebudowê wci¹¿
czekaj¹ 24 takie wêz³y. Ten sposób przygotowania
ciep³ej wody obejmuje 76 budynków, tj.  46 % ca³o-
œci zasobów Spó³dzielni.

ILOŒÆ  CIEP£EJ WODY U¯YTKOWEJILOŒÆ  CIEP£EJ WODY U¯YTKOWEJILOŒÆ  CIEP£EJ WODY U¯YTKOWEJILOŒÆ  CIEP£EJ WODY U¯YTKOWEJILOŒÆ  CIEP£EJ WODY U¯YTKOWEJ
ZU¯YWZU¯YWZU¯YWZU¯YWZU¯YWANEJ W CA£ANEJ W CA£ANEJ W CA£ANEJ W CA£ANEJ W CA£YM BUDYNKUYM BUDYNKUYM BUDYNKUYM BUDYNKUYM BUDYNKU

Na wysokoœæ kosztu podgrzania ma równie¿ ni-
ski pobór ciep³ej wody przez odbiorców indywidu-
alnych w nieruchomoœci. Dzieje siê tak dlatego, ¿e
niepobierana ciep³a woda, która kr¹¿y w rurach in-
stalacji, wymaga sta³ego dogrzewania w celu utrzy-

modernizacyjnych w latach 2005–2010, a kolejne
prace sukcesywnie bêd¹ prowadzone w latach na-
stêpnych.  Postêp prac modernizacyjnych w znacz-
nym stopniu ograniczony jest dostêpnoœci¹ œrodków
finansowych. Zamierzenia modernizacyjne Spó³-
dzielni musz¹ uwzglêdniaæ równie¿ mo¿liwoœci wy-
konawcze w³aœciciela sieci ciep³owniczej – Przedsiê-
biorstwa Energetyki Cieplnej w Suwa³kach.

Przebieg przewodów rozdzielczychPrzebieg przewodów rozdzielczychPrzebieg przewodów rozdzielczychPrzebieg przewodów rozdzielczychPrzebieg przewodów rozdzielczych
i pionów w nieruchomoœcii pionów w nieruchomoœcii pionów w nieruchomoœcii pionów w nieruchomoœcii pionów w nieruchomoœci

Oczywistym jest, ¿e ró¿nica pomiêdzy tempera-
tur¹ ciep³ej wody a temperatur¹ otoczenia  wp³ywa
na koszt podgrzania, dlatego wa¿ne jest czy instala-
cja ciep³ej wody w nieruchomoœci przebiega przez
pomieszczenia ogrzewane. W pomieszczeniach nie-
ogrzewanych wystêpuje szybsze wych³odzenie prze-
p³ywaj¹cej w rurach wody – czêœæ ciep³a (przez po-
wierzchniê rury) oddawana jest do otoczenia. St¹d
te¿ du¿e znaczenie ma izolacja tych rur. Na bie¿¹co
uzupe³nia siê izolacjê termiczn¹ rur instalacji ciep³ej
wody u¿ytkowej oraz systematycznie zabiega o za-
chowanie jak najlepszej jakoœci tej izolacji. W ko-
niecznych przypadkach, wynikaj¹cych z przegl¹du,
wymieniane s¹ odcinki izolacji na nowe (priorytet w
wymianie izolacji na now¹ ma jednak instalacja cen-
tralnego ogrzewania). Instalacja ciep³ej wody pod-

dokoñczenie na str. obok
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Jak wynika z tabeli – rzeczowy zakres robót re-
montowych przyjêty do planu na 2011 rok obejmuje
tylko 18% pilnych potrzeb w tym zakresie.

Prace ujête w planie remontów na 2011 rok
Struktura kosztów prac remontowych ujêtych w

planie remontów na 2011 rok przedstawia siê nastê-
puj¹co:

docieplenie œcian obejmuje 14.000 m2 w 47 bu-
dynkach na kwotê 2.260.800 z³; stanowi to  28 %
planu remontów,

dostosowanie 11 budynków wysokich do wyma-
gañ ppo¿.  na kwotê 982.000 z³; stanowi to   12 %
planu remontów,

remont ci¹gów pieszo-jezdnych obejmuje 8.000
m2 na kwotê 630.453 z³; stanowi to 8 % planu re-
montów,

dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej w
115 budynkach (1.367 szt.) na kwotê 489.502 z³; sta-
nowi to 6 % planu remontów,

wymiana dŸwigów w 3 budynkach (3 szt.) oraz
remont dŸwigów w 12 budynkach (19 szt.)  na kwo-
tê 517.918 z³; stanowi to 6 % planu remontów,

wymiana podzielników ciep³a w 164 budynkach
na kwotê 412.790 z³; stanowi to 5 % planu remontów,

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w wia-
tro³apach i na klatkach schodowych w 34 budynkach
(590 szt.) na kwotê 313.520 z³; stanowi to 4 % planu
remontów,

legalizacja lub wymiana liczników ciep³a w 87
budynkach (199 szt.) na kwotê 214.120 z³; stanowi
to 3 % planu remontów,

remont pokryæ dachowych obejmuje 3.022 m2
po³aci dachowych w 7 budynkach na kwotê 252.360
z³; stanowi to  3 % planu remontów,

inne prace remontowe (docieplenie stropoda-
chów, remont wiatro³apów, malowanie klatek scho-
dowych, remont pod³o¿y w mieszkaniach i na bal-
konach, remont instalacji elektrycznej i in.) na kwo-
tê 2.076.537 z³; stanowi to  25 % planu remontów.

Plan na 2011 rok zak³ada dalsz¹ sukcesywn¹  li-
kwidacjê wêz³ów cieplnych „grupowych” i przejœcie
na wêz³y cieplne „budynkowe”. Dotyczy to 12 bu-
dynków. W 2011 roku planowane jest zakoñczenie
modernizacji instalacji gazowej w budynku przy ul.
Chopina 8. Zasadnicze prace remontowe zostan¹ zle-
cone wykonawcom wy³onionym w drodze publicz-
nych przetargów nieograniczonych, natomiast pozo-
sta³e wykonywane bêd¹ si³ami w³asnymi Spó³dzielni.

Z planami remontów poszczególnych obiektów
mieszkañcy mog¹ zapoznaæ siê w administracjach
osiedlowych.

Przygotowa³a: Agnieszka Adamczuk-Wielgat

dawana jest bie¿¹cym przegl¹dom i naprawom (po-
prawa izolacyjnoœci rur, usuwanie przecieków).
Okresowe przegl¹dy stanu technicznego instalacji
podlegaj¹ce ocenie technicznej wykonywane s¹ dwa
razy w roku, w tym raz w roku z udzia³em przed-
stawicieli Rady Osiedla.

 Reasumuj¹c powy¿sze, stwierdziæ mo¿na, i¿ za-
sadniczymi czynnikami wp³ywaj¹cymi na wysokoœæ
kosztu podgrzania wody w nieruchomoœci s¹: koszt
jej wyprodukowania oraz ubytki ciep³a powsta³e
w  pracy instalacji.

Spó³dzielnia na bie¿¹co, w miarê istniej¹cych œrod-
ków finansowych, prowadzi sta³e dzia³ania w celu
eliminacji niekorzystnych czynników wp³ywaj¹cych
na koszt podgrzania ciep³ej wody u¿ytkowej.

Sporz¹dzi³: Grzegorz Karwel

Suwalska Spó³dzielnia Mieszkaniowa infor-
muje, ¿e od 1 lutego 2011 r. nast¹pi³a zmiana
stawek naliczanych przez Zak³ad Utylizacji Od-
padów Komunalnych w Suwa³kach za przyj-
mowanie odpadów komunalnych.

Stawki op³at okreœli³ Prezydent Miasta Suwa³-
ki w  zarz¹dzeniu Nr 14/10 z 16 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia stawek op³at za przyjmo-
wanie odpadów komunalnych do unieszkodli-
wienia i odzysku w instalacji Zak³adu Utylizacji
Odpadów Komunalnych w Suwa³kach.

Obowi¹zuj¹ca od 1 lutego br. stawka za
przekazanie 1 tony odpadów niesegregowa-
nych do utylizacji wynosi 125 z³ netto. Do ww.
stawki doliczany jest obowi¹zuj¹cy podatek
VAT, który z dniem 1 stycznia 2011 roku uleg³
zwiêkszeniu z 7% na 8%. Poprzednio obowi¹-
zuj¹ca stawka wynosi³a 112 z³ netto + 7% VAT
za tonê; op³ata za przekazanie odpadów nie-
segregowanych wzros³a w porównaniu z ubie-
g³ym rokiem o 12,6%.

Zak³ad Utylizacji Odpadów Komunalnych
nie pobiera op³at za przyjmowanie odpadów
segregowanych, a wiêc segregacja po prostu
siê op³aca.

Wzrost stawek op³at za przyjmowanie od-
padów komunalnych do unieszkodliwienia ob-
ci¹¿y koszty wywozu i utylizacji odpadów w
Spó³dzielni w bie¿¹cym roku.  Ich wzrost nie
by³ uwzglêdniony w planie przychodów i kosz-
tów na 2011 rok oraz w kalkulacji wysokoœci
stawki za wywóz i utylizacjê odpadów.

Sporz¹dzi³a: M. Osyda

KOMUNIKAT

dokoñczenie ze str. 3
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Z czego wynika obowi¹zek
konserwacji instalacji gazowej?

Jednym ze szczególnych obowi¹zków spó³dziel-
ni mieszkaniowej jako wspó³w³aœciciela i zarz¹dcy
nieruchomoœci jest zapewnienie sprawnego i bez-
piecznego u¿ytkowania instalacji gazowych i wen-
tylacyjnych.

Artyku³ 62 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lip-
ca 1994 r. wraz z nowelizacj¹ z dnia 10 maja 2007 r.
o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych
innych ustaw (pe³na treœæ ustawy dostêpna na stro-
nie: http://isap.sejm.gov.pl/ – link do ustawy dostêp-
ny jest równie¿ na naszej stronie: www.ssm.suwal-
ki.pl) – otó¿ artyku³ ten nak³ada na w³aœcicieli i za-
rz¹dców obowi¹zek okresowej kontroli instalacji
gazowych oraz przewodów kominowych.

Tak¿e rozporz¹dzenie ministra Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji z 1999 r. w sprawie warunków
technicznych u¿ytkowania budynków mieszkalnych,
uaktualnione o rozporz¹dzenie ministra Infrastruk-
tury z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniaj¹ce rozpo-
rz¹dzenie w sprawie warunków technicznych u¿yt-
kowania budynków mieszkalnych – wyraŸnie uka-
zuje obowi¹zki, jakie spoczywaj¹ na w³aœcicielach
budynku w zakresie utrzymania w³aœciwego stanu
technicznego instalacji gazowej (pe³na treœæ rozpo-
rz¹dzenia dostêpna na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/
, link do ustawy dostêpny jest równie¿ na naszej stro-
nie: www.ssm.suwalki.pl).

Kto w imieniu Spó³dzielni wykonuje prace
konserwacyjne przewodowej instalacji gazowej?
W imieniu Suwalskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej

w Suwa³kach us³ugi konserwacyjne przewodowej
instalacji gazowej wykonuje firma: Zak³ad Konser-
wacji Instalacji i Urz¹dzeñ Gazowych Stanis³aw Bie-
ry³o (tel. 87-567-16-74  lub 602-807-620).

Zakres konserwacyjny przewodowych instalacji
gazowych znajduj¹cych siê w budynkach SSM obej-
muje miêdzy innymi:

utrzymanie instalacji gazowej i urz¹dzeñ w sta-
³ej sprawnoœci technicznej i pe³nej sprawnoœci eks-
ploatacyjnej oraz okresowe dokonywanie przegl¹-
dów stanu technicznego instalacji gazowych i prze-
wodów wentylacyjnych,

przeprowadzanie prób szczelnoœci instalacji ga-
zowej (tak¿e próby eksploatacyjnej),

usuwanie na bie¿¹co wszystkich usterek i awarii
zwi¹zanych z utrzymaniem w prawid³owym stanie
technicznym i pe³nej sprawnoœci eksploatacyjnej in-
stalacji i urz¹dzeñ gazowych; sprawdzenie prawid³o-
woœci dzia³ania urz¹dzeñ przeciwwyp³ywowych gazu
w kuchniach gazowych,

utrzymanie w nale¿ytym stanie technicznym i
estetycznym szafek na kurek g³ówny i szafek gazo-
mierzy bêd¹cych wewn¹trz budynku,

konserwowanie odbiorników gazu wraz ze
sprawdzeniem szczelnoœci wszystkich zespo³ów, np.:
konserwacja zaworów w kuchence, czyszczenie i
przetykanie dyszy, regulacja i czyszczenie palnika
piekarnika, sprawdzenie szczelnoœci pod³¹czonej
kuchenki do instalacji gazu.

Wymieniony Zak³ad Konserwacji Instalacji i Urz¹-
dzeñ Gazowych mo¿e œwiadczyæ za odp³atnoœci¹
us³ugi mieszkañcom, na ich proœbê, obejmuj¹ce:

wymiany:  zaworu w kuchence, dyszy, korpusu
palnika, rurek doprowadzaj¹cych gaz do palnika,
samych palników, tak¿e palnika w piekarniku, sprê-
¿yn w drzwiczkach do piekarnika, szyby w drzwicz-
kach do piekarnika, rusztu w kuchence, pokrêt³a do
palnika;

od³¹czenie starej i pod³¹czenie nowej kuchenki
do istniej¹cej instalacji oraz  czasowe od³¹czenie i
pod³¹czenie kuchenki do instalacji;

inne us³ugi zlecone przez mieszkañców objête
zakresem dzia³añ Zak³adu.

Zmiany w regulaminie rozliczeñ za gaz
Pe³na treœæ „Regulaminu rozliczeñ za gaz w Suwal-

skiej Spó³dzielni Mieszkaniowej” jest dostêpna na stro-
nie www.ssm.suwalki.pl. Zmiany wprowadzone w §11
regulaminu wynikaj¹ z koniecznoœci odrêbnego roz-
liczenia przychodów i kosztów ka¿dej nieruchomo-
œci. Obowi¹zek ten na wszystkie spó³dzielnie miesz-
kaniowe na³o¿y³y: ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo
energetyczne (Dz.U.06.89.625 z póŸniejszymi zmia-
nami; art.45a), a nastêpnie ustawa z dnia 14.06.2007
r. o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz.U.07.125.873; art.4 ust.4). Pe³na treœæ ustaw do-
stêpna jest na stronie sejmowej: http://isap.sejm.gov.pl/

Wprowadzone zmiany uwzglêdniaj¹:
zmniejszenie, a nie jak do tej pory ca³kowity brak

op³aty w przypadku, gdy w mieszkaniu nie ma insta-
lacji gazowej zasilanej gazem z sieci gazowej (zmia-
na ta dotyczy 80 z 3242 mieszkañ wyposa¿onych w
przewodow¹ instalacjê gazow¹ w zasobach ca³ej
Spó³dzielni),

K O N S E R W A C J A
P R Z E W O D O W E J
INSTALACJI GAZOWEJ

dokoñczenie na str. obok
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wprowadzenie zmniejszonej op³aty (za konserwacjê prze-
wodowej instalacji gazowej) w lokalach wyposa¿onych w in-
stalacjê, ale z od³¹czon¹ kuchenk¹ gazow¹ (zmiana dotyczy 20
z 3242 mieszkañ wyposa¿onych w przewodow¹ instalacjê ga-
zow¹ w zasobach ca³ej Spó³dzielni).

Zmiany we wnoszeniu op³aty za konserwacjê instalacji ga-
zowej spowodowane s¹ kosztami sta³ymi, w których zgodnie z
prawem uczestniczy ka¿dy mieszkaniec budynku wyposa¿o-
nego w przewodow¹ instalacjê gazow¹.

Kto ponosi koszty zwi¹zane z konserwacj¹
przewodowej instalacji gazowej?

Fakt rezygnacji z posiadania i u¿ytkowania kuchenki gazo-
wej czy ca³ej instalacji w lokalu – nie zwalnia z obowi¹zku po-
noszenia kosztów zwi¹zanych z konserwacj¹ instalacji gazowej
znajduj¹cej siê w budynku.

Zgodnie z art. 4 ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 14.06.2007 r.
(Dz.U.07.125.873) – w³aœciciele lokali, cz³onkowie spó³dzielni
oraz osoby nie bêd¹ce cz³onkami, które posiadaj¹ spó³dziel-
cze prawo do lokalu, maj¹ obowi¹zek uczestniczyæ w pokry-
waniu kosztów zwi¹zanych z eksploatacj¹ i utrzymaniem nie-
ruchomoœci w czêœciach przypadaj¹cych na ich lokale oraz
eksploatacj¹ i utrzymaniem nieruchomoœci stanowi¹cych mie-
nie spó³dzielni poprzez uiszczanie op³at zgodnie z postano-
wieniami statutu.

Instalacja gazowa stanowi integraln¹ czêœæ nieruchomoœci.
Wszyscy u¿ytkownicy lokali danej nieruchomoœci s¹ obowi¹-
zani do pokrywania kosztów zwi¹zanych z:

utrzymaniem instalacji gazowej i urz¹dzeñ w sta³ej spraw-
noœci technicznej,

utrzymaniem pe³nej sprawnoœci eksploatacyjnej,
utrzymaniem w nale¿ytym stanie technicznym i estetycz-

nym szafek na kurek g³ówny i  szafek gazomierzy,
systematycznym wykonywaniem prób szczelnoœci instala-

cji gazowej w budynku.
Sporz¹dzi³: Grzegorz Karwel

I N F O R M A C J A
Zarz¹d Suwalskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej informu-

je, ¿e Walne Zgromadzenie Cz³onków Suwalskiej Spó³dziel-
ni Mieszkaniowej odbêdzie siê w maju 2011 roku w trzech
czêœciach:

Osiedle „CENTRUM”  – 24.05.2011 r.,
Osiedle „PÓ£NOC II” – 25.05.2011 r.,
Osiedle „PÓ£NOC I”  –  26.05.2011 r.

w auli Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej przy
ul. Noniewicza 10 w Suwa³kach.

Porz¹dek obrad zostanie dostarczony cz³onkom Spó³-
dzielni w kwietniu br.  oraz zamieszczony wraz z materia³a-
mi na stronie internetowej www.ssm.suwalki.pl.

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom
u¿ytkowników lokali, którzy z ró¿nych
przyczyn nie mog¹ w wyznaczonych
okresach udostêpniaæ do odczytu licz-
ników wody, Spó³dzielnia informuje  o
mo¿liwoœci  radiowego  odczytu  wodo-
mierzy na nastêpuj¹cych warunkach.

Radiowego odczytu wodomierzy do-
konuje Firma TECHEM Techniki Pomia-
rowe w Poznaniu Oddzia³ w Olsztynie,
z któr¹ Spó³dzielnia posiada zawart¹
umowê na odczyt i rozliczenie podziel-
ników kosztów systemem radiowym.
Odczyt wodomierzy bez koniecznoœci
udostêpniania mieszkania wi¹¿e siê  z
dodatkowymi kosztami dla u¿ytkowni-
ka lokalu: jednorazowo nale¿y ponieœæ
koszty wyposa¿enia wodomierzy w
urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce odczyt ich
wskazañ.

Radiowy odczyt
wodomierzy na zlecenie

u¿ytkownika lokalu
Koszt zakupu i zamontowania (na ist-

niej¹cych w lokalu wodomierzach)  jed-
nej nak³adki modu³u radiowego wraz z
oprogramowaniem wynosi  75,00 z³/szt.
netto + 8% VAT. Aby obliczyæ ca³kowi-
ty koszt monta¿u nak³adek radiowych w
lokalu, nale¿y pomno¿yæ wy¿ej wymie-
niony koszt jednostkowy przez iloœæ wo-
domierzy.  Okres gwarancji nak³adki
modu³u radiowego na wodomierz wyno-
si 10 lat. Natomiast okres gwarancji le-
galizacji wodomierza wynosi 5 lat, dla-
tego wyst¹pi w przysz³oœci koniecznoœæ
przemontowania nak³adek radiowych na
kolejne wodomierze. Ten typ nak³adki
wspó³pracuje z wodomierzami typu VA-
RIOS. Je¿eli w mieszkaniu zamontowa-
ny jest inny typ wodomierza, to Spó³-
dzielnia partycypuje w kosztach ich wy-
miany w  wysokoœci proporcjonalnej do
wk³adu wnoszonego przez u¿ytkownika
lokalu w funduszu remontowym.

Wyst¹pi¹ równie¿ cykliczne  (raz na
3 miesi¹ce) koszty odczytu wodomierzy.

Po zamontowaniu modu³ów radio-
wych, Firma TECHEM (w³aœciciel syste-

ci¹g dalszy na str. 8
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mu odczytów radiowych) dokona odczytu wodomie-
rzy drog¹ radiow¹ i przeka¿e dane do Spó³dzielni w
terminach zgodnych z harmonogramami odczytów
liczników wody. Za tê czynnoœæ ka¿dorazowo Firma
pobierze op³atê. Koszt odczytu  jednego wodomierza
wynosi  1,50 z³ netto/wodomierz + 23% VAT; ten koszt
pomno¿ony przez iloœæ wodomierzy daje wysokoœæ
kwoty ka¿dorazowego odczytu (raz na 3 miesi¹ce).

Informujemy, ¿e w przysz³oœci Spó³dzielnia zamie-

Jak ju¿ informowaliœmy w po-
przednich wydaniach biuletynu
„Echo Spó³dzielni” (nr 2 z lipca
2010 r., nr 3 z grudnia 2010 r.), w
budynkach bêd¹cych w zasobach
Spó³dzielni s¹ zamontowane radio-
we podzielniki kosztów c.o.
Umo¿liwiaj¹ one dokonanie od-
czytów wskazañ podzielników
drog¹ radiow¹ bez koniecznoœci
wchodzenia do mieszkañ.  Korzy-
staj¹c z tych mo¿liwoœci Spó³dziel-
nia zleci³a firmie rozliczeniowej Te-
chem Techniki Pomiarowe Sp. z
o.o. w Poznaniu Oddzia³ w Olsz-
tynie przeprowadzenie nieodp³at-
nie kontrolnego odczytu podziel-
ników na dzieñ 15 grudnia 2010 r.

Kontrolne odczyty podzielników
wykonano w celu sprawdzenia
dzia³ania radiowych podzielników
kosztów centralnego ogrzewania

InforInforInforInforInformacja o kontrolnych odczytach podzielnikówmacja o kontrolnych odczytach podzielnikówmacja o kontrolnych odczytach podzielnikówmacja o kontrolnych odczytach podzielnikówmacja o kontrolnych odczytach podzielników

rza wdro¿yæ wodomierze z mo¿liwoœci¹ odczytu ich
wskazañ drog¹ radiow¹. Okres, w którym to nast¹pi,
jest œciœle zwi¹zany z wygospodarowaniem œrodków
finansowych na ten cel.  Pilota¿owo w ramach pro-
mocji Firma TECHEM Techniki Pomiarowe w Po-
znaniu Oddzia³ w Olsztynie zamontowa³a w marcu
bie¿¹cego roku w Suwalskiej Spó³dzielni Mieszka-
niowej wodomierze z nak³adkami radiowymi w
dwóch budynkach naszej Spó³dzielni.

Sporz¹dzi³a: Wies³awa Krauze

oraz ich u¿ytkowania przez miesz-
kañców.  S³u¿by techniczne Spó³-
dzielni  dokona³y sprawdzenia nu-
merów urz¹dzeñ, ich odczytów i
sprawdzenia stanu technicznego w
tych mieszkaniach, w których zu-
¿ycie ciep³a wg wskazañ podziel-
ników znacznie odbiega od prze-
ciêtnego (jest niskie lub wysokie).
Kontrole pokaza³y, ¿e wdra¿anie
nowego systemu przebiega prawi-
d³owo, a ró¿nice w zu¿yciu ciep³a
w poszczególnych mieszkaniach
wynikaj¹ ze sposobu u¿ytkowania
mieszkania i indywidualnych
upodobañ mieszkañców odnoœnie
temperatury wewnêtrznej. Podczas
sprawdzania szczególnie zwracano
uwagê na w³aœciwe przypisanie nu-
merów podzielników kosztów cen-
tralnego ogrzewania do lokalu.

Elektroniczne podzielniki kosz-

tów centralnego ogrzewania w Spó³-
dzielni funkcjonuj¹  od 2000 r., st¹d
nieprawid³owoœci w ich eksploata-
cji wystêpuj¹ coraz rzadziej. Podsta-
wowe informacje o podzielnikach
radiowych mieszkañcy otrzymali w
ulotce „Informacja dla mieszkañ-
ców” przekazanej u¿ytkownikom
przez firmê Techem przy wymia-
nie podzielników. Dodatkowo in-
formacje o nowych podzielnikach
by³y zamieszczone w nr 3 z grud-
nia 2010 r. biuletynu „Echo Spó³-
dzielni”. Jak dotychczas  wdro¿e-
nie nowego systemu radiowego
odczytu wskazañ podzielników
kosztów centralnego ogrzewania
przebiega prawid³owo, nie stwier-
dzono zak³óceñ w odbiorze sygna-
³u z podzielników ani b³êdnego
przypisania urz¹dzeñ do lokalu.

E. Naruszewicz
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tj. 7,8% ogó³u lokali. Przeciêtny dodatek mieszkanio-
wy  wynosi³ miesiêcznie 138 z³.

Ministerstwo Infrastruktury przygotowa³o projekt
za³o¿eñ do ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw
lokatorów, o mieszkaniowym zasobie gminy i o zmia-
nie kodeksu cywilnego oraz o zmianie ustawy o dodat-
kach mieszkaniowych. Ministerstwo zapowiada zakoñ-
czenie pomocy finansowej dla w³aœcicieli mieszkañ oraz
osób, które posiadaj¹ mieszkania w³asnoœciowe.

Realne prawo do pomocy zachowaj¹ najemcy i
podnajemcy lokali oraz osoby, które maj¹ w spó³-
dzielni mieszkania lokatorskie. Szanse na dodatek

mieszkaniowy bêd¹ mieæ równie¿ ci, którzy zajmuj¹
mieszkanie bez tytu³u prawnego oraz  oczekuj¹ na
lokal zamienny lub socjalny.

O dodatek mieszkaniowy wed³ug nowego projektu
ubiegaæ siê bêd¹ mogli jedynie lokatorzy, a nie – jak
do tej pory – równie¿ w³aœciciele domów i mieszkañ
oraz osoby, którym przys³uguje w³asnoœciowe prawo
do lokalu mieszkalnego w spó³dzielni mieszkaniowej.

Proponowane zmiany bêd¹ mia³y istotny wp³yw
na poziom zad³u¿enia z tytu³u op³at za lokale oraz
na sytuacjê finansow¹ Spó³dzielni.

O zmianach zasad przyznawania dodatków miesz-
kaniowych poinformujemy na ³amach „Echa Spó³-
dzielni” po ich uchwaleniu, na razie bowiem uchwa-
lone nie s¹. 
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