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składają –
Rada Nadzorcza i Zarząd 

Suwalskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej

Od 1 lipca 2013 roku obowiązywać będą zmie-
nione zasady i wysokość opłat za śmieci. Dołączona 
do Echa Spółdzielni wkładka „Rewolucja śmieciowa” 
– sporządzona przez Wydział Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Su-
wałkach – dotyczy wdrażania nowelizacji Ustawy  
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z 
późn. zm.). Wkładka zawiera najistotniejsze infor-
macje dotyczące zbierania, wywozu i utylizacji od-
padów komunalnych w naszym mieście. Informacje 
te powinny pomóc w wyjaśnieniu wątpliwości i za-
poznaniu się z funkcjonowaniem od 1 lipca 2013 r. 
wywozu i wnoszenia opłat za odpady komunalne.

*
Ze swojej strony Spółdzielnia podaje podstawowe 

dla mieszkańców zmiany, które nastąpią od 1 lipca 
2013 roku.

Opłata w wysokości 19 zł wnoszona od gospo-
darstwa domowego za wywóz i utylizację odpa-
dów komunalnych została ustalona przez Radę 
Miejską w Suwałkach. Wnoszona będzie razem 
z czynszem do Spółdzielni, natomiast Spółdziel-
nia zbierze należność od użytkowników lokali 
mieszkalnych oraz niemieszkalnych i odprowa-
dzi w wyznaczonych terminach do Urzędu Miej-
skiego.
Zwolnienie od opłat za odpady komunalne na-
stępuje na podstawie decyzji Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach na warunkach określonych przez 
Radę Miejską i dotyczy:

 całkowitego zwolnienia z opłaty w określo-
nym okresie – po udowodnieniu niebytności w 
gospodarstwie domowym potwierdzonym postę-
powaniem wyjaśniającym przeprowadzonym po 
złożeniu deklaracji;

•

•
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40% dopłaty do opłaty za odpady komunalne 
dla jednoosobowych gospodarstw domowych – 
po 6-miesięcznym jej wnoszeniu i potwierdzeniu 
niskich dochodów.

Tym samym zostaną dostosowane do nowych za-
sad dotychczas obowiązujące w Spółdzielni zasady 
zwolnienia z opłat za odpady komunalne: 

§ 24 ust. 2 pkt 2 „Regulaminu używania lokali i po-
rządku domowego w zasobach Suwalskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej” dotyczący zmian wysokości opłat 
eksploatacyjnych za mieszkanie z tytułu nieobecno-
ści trwającej dłużej niż 2 miesiące – należy dostoso-
wać do nieobecności udowodnionej w postępowaniu 
wyjaśniającym;

§ 24 ust. 4 ww. „Regulaminu...”  dotyczący nali-
czenia opłat od osoby i od powierzchni lokalu nieza-
mieszkałego; opłaty zostaną skorygowane o opłatę za 
odpady komunalne od gospodarstwa domowego. 

Od 1 lipca 2013 roku z dotychczasową częstotli-
wością (codziennie) z naszych altan śmietniko-
wych wywożone będą odpady komunalne byto-
we przez firmę wskazaną przez Miasto Suwałki. 
Natomiast odpady komunalne zbierane selek-
tywnie, takie jak: papier i tektura, opakowanio-
we ze szkła, tworzywa sztuczne, metale i opako-
wania wielomateriałowe oraz wielkogabarytowe 

•

ciąg dalszy na str. obok

zabierane będą raz w tygodniu. Odpady zielone, 
zużyte baterie i akumulatory, niesprawny sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, opony, chemikalia 
itp. odbierane są nieodpłatnie w punkcie se-
lektywnego zbierania odpadów komunalnych 
wskazanym przez Urząd Miejski w Suwałkach. 
Przeterminowane leki (tak jak dotychczas) moż-
na dostarczyć do aptek, przychodni lub punktów 
selektywnej zbiórki podobnie jak materiały bu-
dowlane i rozbiórkowe zgromadzone w specjal-
nych kontenerach zamówionych odpłatnie przez 
prowadzącego remont.
Jeżeli odpady komunalne zbierane w altanach 
śmietnikowych nie będą segregowane, to wy-
sokość opłat ustalonych za odpady komunalne 
może wzrosnąć o 50 %.

*
Stosowne zmiany w regulaminach Spółdzielni zo-

staną opracowane w najbliższym okresie. Z ich treścią 
będzie można zapoznać się na stronie internetowej 
Spółdzielni www.ssm.suwalki.pl W przypadku wąt-
pliwości – szczegółowych informacji w tym zakresie 
udzielą pracownicy Spółdzielni pod numerami tele-
fonów: (87) 563 03 52 Bożena Kotlińska – inspektor 
ds. technicznych w Dziale Gospodarki Zasobami 
Mieszkaniowymi oraz (87) 563 03 67 Wiesława Tom-
czak – inspektor ds. ekonomicznych.

Opracowała: Wiesława Krauze

•
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plan reMontÓW 
SUWALSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

na 201� rok
Finansowanie

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkanio-
wych, finansowanie remontów realizowane jest 
zbiorczo w skali funduszu remontowego zasobów 
mieszkaniowych według planów rzeczowo-finanso-
wych uchwalanych przez Radę Nadzorczą.

Obowiązek świadczenia na fundusz remontowy 
dotyczy członków Spółdzielni, właścicieli lokali nie 
będących członkami Spółdzielni oraz osób nie bę-
dących członkami, którym przysługują spółdzielcze 
własnościowe prawa do lokali. Dodatkowo wpływy 
na remonty w 2013 roku zostaną zwiększone o środki 
własne Spółdzielni w kwocie ogółem 600.000 zł.

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

nia Mieszkaniowa ewidencjonuje koszty remontów 
oraz wpływy odrębnie dla każdej nieruchomości. 
Finansowanie remontów realizowane jest zbiorczo w 
skali funduszu remontowego zasobów mieszkanio-
wych według planów rzeczowo-finansowych uchwa-
lanych przez Radę Nadzorczą.

W czerwcu 2012 roku zostały powołane zespoły, 
które przeprowadziły, przy udziale przedstawicieli  
Rad Osiedlowych, coroczne przeglądy techniczne 
budynków w poszczególnych administracjach osied-
lowych. Z przeglądów sporządzono protokoły, które 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane dołączono do 
książek obiektów budowlanych. 

Ogólną wartość prac wynikających z przeprowa-
dzonych przeglądów technicznych budynków osza-
cowano na kwotę ponad 41.000.000 zł, co ilustruje 
poniższa tabela:

O możliwości zapoznania się z zakresem rzeczo-
wym potrzeb remontowych, które wynikają ze wspo-
mnianych przeglądów, mieszkańcy zostali powiado-
mieni poprzez ogłoszenia wywieszone na klatkach 
schodowych wszystkich budynków (wykaz najpil-
niejszych prac wyłożony był do wglądu w poszcze-
gólnych administracjach osiedlowych).

Kryteria typowania robót
Przy typowaniu najpilniejszych potrzeb remonto-

wych, kierowano się następującymi kryteriami: 
kontynuowanie prac zmierzających do popra-
wy izolacyjności cieplnej budynków (ocieplenie 
ścian zewnętrznych oraz stropodachów), wymia-
na stolarki zewnętrznej (okna i drzwi), remont 
instalacji c.o. i  c.w.u., 
poprawa bezpieczeństwa zamieszkiwania w bu-
dynkach i na terenach osiedlowych obejmująca: 
modernizację instalacji elektrycznej (głównie 
w częściach wspólnych budynków), przystoso-
wanie budynków wysokich do wymagań ppoż., 
likwidację elementów budynków zawierających 
azbest, niezbędne prace remontowe dźwigów, 
kontynuowanie remontów wiatrołapów, wymia-
na pokryć dachowych, wymiana wodomierzy z 
ich legalizacją, malowanie klatek schodowych, 
roboty remontowe zgłaszane przez mieszkańców, 
m.in. naprawa podłoży w mieszkaniach i na bal-
konach, poprawa wentylacji, montaż czujników 
ruchu i inne,
modernizacja terenów osiedlowych przezna-
czonych do wspólnego korzystania przez miesz- plan reMontÓW SSM na 201� rok

kańców obejmująca: remonty i budowę altan 
śmietnikowych, poprawę stanu placów zabaw, 
remonty dróg, chodników i parkingów, renowa-
cję zieleni.

Podstawą szacowania kosztów potrzeb remon-
towych w SSM, wynikających z przeglądów, były 
wskaźnikowe ceny jednostkowe opracowane na pod-
stawie cen z przetargów w 2012 r. 

Założenia do planu remontów
Zasada gospodarowania środkami na remonty po-

legać będzie na równoważeniu wydatków na remon-
ty w poszczególnych nieruchomościach z wpływami 

z odpisów na fundusz remontowy wnoszonymi przez 
poszczególnych użytkowników lokali w tych nieru-
chomościach. 

W latach 2001–2007 środki finansowe z funduszy 
remontowych były przeznaczane na roboty remon-
towe w nieruchomościach budynkowych w zależno-
ści od stwierdzonych potrzeb remontowych. Oprócz 
środków finansowych zgromadzonych na funduszu 
remontowym, angażowano środki własne Spółdziel-
ni. Uwzględniając zapis o spółdzielniach mieszkanio-
wych – art.41 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
z dnia 15 grudnia 2000 roku – Zarząd Spółdzielni pro-

ciąg dalszy na str. 4
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Lp Wyszczególnienie Osiedle 
„Centrum”

Osiedle 
„Północ I”

Osiedle 
„Północ II” Razem

1. Potrzeby 
remontowe 11.000.000 zł 8.200.000 zł 22.300.000 zł 41.500.000 zł
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wadzi odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencję 
i rozliczenie przychodów i kosztów oraz wpływów i 
wydatków funduszu remontowego. W planie remon-
tów na 2013 rok równoważone będą sukcesywnie 
gromadzone środki na funduszu remontowym z wy-
datkami w poszczególnych nieruchomościach obej-
mującymi lata 2007–2013.

W oparciu o wielkość środków finansowych okre-
ślonych w źródłach finansowania w poszczególnych 
nieruchomościach sporządzono rzeczowo-finanso-
wy plan remontów tych nieruchomości oraz terenów 
stanowiących tereny wspólne.

Źródła finansowania
Planowane wpływy na finansowanie remontów w 

roku 2013 wyniosą ogółem około 8.050.000 zł i po-
chodzić będą z odpisów na fundusz remontowy do 
lokali mieszkalnych i użytkowych. Dodatkowo wpły-
wy na remonty w 2013 roku zostaną zwiększone o 
środki własne Spółdzielni w kwocie ogółem około 
600.000 zł.

Źródła finansowania a potrzeby remontowe
W stosunku do potrzeb remontowych możliwości 

w zakresie finansowania remontów w 2013 roku w 
poszczególnych administracjach osiedlowych przed-
stawiają się następująco:

Jak wynika z powyższej tabeli rzeczowy zakres 
robót remontowych przyjęty do planu na 2013 rok 
obejmuje 19 % pilnych potrzeb w tym zakresie.

Prace remontowe ujęte w planie remontów
 Z przeprowadzonych przeglądów technicznych 

zasobów wynika konstrukcja planu remontów na 

2013 rok przy zachowaniu następujących przesłanek 
w zakresie rozdysponowania dostępnych środków fi-
nansowych: 

docieplenie ścian poprzecznych i uskoków, docie-
plenie stropodachów, 

wykonanie decyzji administracyjnych związanych z 
modernizacją instalacji ppoż. w budynkach wysokich, 

zabezpieczenie środków finansowych w planie 
remontów na 2013 rok na sfinansowanie umowy za-
wartej na wymianę podzielników kosztów c.o., 

kontynuacja eliminacji zagrożeń z tytułu występo-
wania azbestu.

W planie remontów na 2013 rok będzie konty-
nuowana akcja związana z remontem obróbek bla-
charskich balkonów i loggii. Zadania związane z po-
prawą komunikacji na osiedlach będą rozpatrywane 
przy realizacji inwestycji na 2013 rok – po określeniu 
możliwości źródeł finansowania ze środków włas-
nych Spółdzielni.

W oparciu o wielkość środków finansowych okre-
ślonych w źródłach finansowania poszczególnych 
nieruchomości, o czym była już mowa, sporządzono 
rzeczowo-finansowy plan remontów tych nierucho-
mości oraz terenów stanowiących mienie wspólne. 
Mieszkańcy mają możliwość wglądu i zapoznania się 
z ww. planem w administracjach osiedlowych.

Opracowała: Agnieszka Adamczuk-Wielgat

Osiedle Potrzeby remontowe Planowane wpływy % wpływów w 
stosunku do potrzeb

„Centrum” 11.000.000 zł 3.201.170 zł 29 %

„Północ I” 8.200.000 zł 2.457.700 zł 30 %

„Północ II” 22.300.000 zł 2.381.900 zł 11 %

Razem 41.500.000 zł 8.040.770 zł 19 %               

plan reMontÓW SSM na 201� rok

W poprzednim numerze Echa Spółdzielni zwra-
caliśmy się z prośbą o wypowiedzenie się na temat  
formy – elektronicznej lub „papierowej” – naszego 
biuletynu. Telefonów nie było wiele, ale przeważyła 
wersja: na papierze. W związku z tym Echo... po-
zostaje, jakie było.

Zarząd SSM

Parlament Rzeczypospolitej Polskiej, 
zmieniając ustawę o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, zobowiązał gminy 

w naszym kraju (w tym również Miasto Suwałki) do 
przejęcia od mieszkańców spraw związanych z odbio-
rem i przetwarzaniem wytwarzanych przez nich śmie-
ci (odpadów).

Powyższa decyzja Sejmu wynika z zobowiązań 
naszego kraju względem Unii Europejskiej. 

 Polska mimo obowiązku segregacji odpadów, od 
lat nie osiąga wymaganych poziomów odzysku śmie-
ci (są one po prostu składowane na wysypiskach). 

Gminy są zobowiązane ograniczyć masę śmie-
ci, które teraz traktujemy jako „zmieszane”.
Do 2020 r. – minimum 50% odpadów opakowanio-
wych musi zostać ponownie wykorzystana (recy-
kling).
W bieżącym roku musi to być minimum 12%.

Niespełnienie powyższych warunków spowoduje 
obciążenie naszego kraju wysokimi karami 

finansowymi, które odczują także 
mieszkańcy miast.

„REWOLUCJA ŚMIECIOWA”
od 1 lipca 2013 r.

– INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI

W JAKI SPOSÓB ZMIANY TE 
ODCZUJĄ MIESZKAŃCY BLOKÓW ?

METODA NALICZANIA OPŁAT ZA ŚMIECI 
ZOSTAŁA WYBRANA

 1. W gniazdach śmietnikowych będą znajdowały się 
takie same pojemniki jak dotychczas. Jednak więk-
szy nacisk będzie położony na prowadzenie przez 
mieszkańców selektywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych – o tym w dalszej części artykułu.

 2. „Opłatę śmieciową” w imieniu całego bloku wy-
liczy w specjalnej deklaracji zarządca budynku, 
czyli spółdzielnia. To ona będzie wnosiła opłatę 
za budynek na konto samorządu miejskiego – ze 
środków zebranych od mieszkańców budynku. 
Stawkę opłaty określa uchwała Rady Miejskiej w 
Suwałkach.

W lutym br. odbyły się dwutygodniowe konsul-
tacje społeczne, które miały na celu poznanie opinii 
Suwalczan na temat sposobu naliczania opłat za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi. 

Ustawa przewiduje uzależnienie wysokości opła-
ty od ilości osób zamieszkujących lokal bądź jego 
powierzchni lub od zużycia wody. Ustawa pozwala 
również na łączenie tych metod oraz określenie jed-
nej stawki dla gospodarstwa domowego.

Ogółem w konsultacjach społecznych złożono  
2 116 ankiet. Największe poparcie uzyskał wariant 
od gospodarstwa domowego ze zróżnicowaniem  
w zależności od rodzaju zabudowy, na który odda-
no ponad 50% głosów. Wyniki ankiet pomogły rad-
nym w podjęciu decyzji dotyczącej metody opłat za 
„śmieci”.

7 marca 2013 r. Rada Miejska w Suwałkach 
stosowną uchwałą ustaliła stawkę za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi z podziałem na gospo-
darstwa domowe jednorodzinne i wielorodzinne.  
W przypadku bloków stawka za odbiór śmieci wynosi 
19,00 zł od gospodarstwa domowego na miesiąc.
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Stawka ta ma zastosowanie w przypadku segre-
gacji śmieci w sposób opisany w dalszej części ma-
teriału.

UWAGA !!!

W przypadku niesegregowania śmieci (prowa-
dzona będzie kontrola odpadów w pojemnikach), 
mieszkańcy mogą zapłacić 50% więcej niż miesz-

kańcy, którzy prowadzą selekcję śmieci.

Z ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Miasto będzie pokrywać koszty funkcjonowania ca-
łego systemu – obejmujące:
 1. koszt odbioru, transportu, odzysku i unieszkodli-

wiania odpadów komunalnych,
 2. koszt utworzenia i prowadzenia punktu selektyw-

nego zbierania odpadów komunalnych,
 3. koszt obsługi administracyjnej systemu.

Środki zebrane od mieszkańców nie mogą zo-
stać przeznaczone na inny cel.

W przypadku nadwyżki środków stawka opłaty 
zostanie obniżona.

ZASADY DOPŁAT DO OPŁATY 
ŚMIECIOWEJ DLA GOSPODARSTW 

JEDNOOSOBOWYCH

NA CZYM POLEGA SEGREGACJA ŚMIECI?

Rada Miejska w Suwałkach podjęła jednocześ-
nie decyzję o wprowadzeniu dopłat dla gospodarstw 
jednoosobowych, których średni miesięczny dochód 
brutto w ciągu 6 miesięcy nie przekroczy 1.250,00 zł. 
W celu uzyskania dopłaty, mieszkańcy spełniający 
ww. kryteria będą składać raz na pół roku stosowny 
wniosek w Urzędzie Miejskim (pierwsze wnioski  
będzie można składać w styczniu 2014 r.).

Formularz oraz termin wnioskowania o dopłatę 
zostaną określone w późniejszym czasie.

Zgodnie z obowiązującym prawem, z ogólnej 
masy śmieci należy wydzielać następujące rodzaje 
odpadów:

 1) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, 
  czasopisma itp.);
 2) odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego 
  i kolorowego;

 3) tworzywa sztuczne (plastik) i metale;
 4) zużyte baterie i akumulatory;
 5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 6) przeterminowane leki;
 7) chemikalia;
 8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 9) zużyte opony;
 10) odpady budowlane i rozbiórkowe;
 11) opakowania wielomateriałowe.

W miejscu do gromadzenia śmieci znajdą się 
następujące pojemniki do selekcji śmieci:

Pojemnik niebieski – PAPIER I TEKTURA

 • Co wrzucamy? Gazety, czasopisma, pudełka  
kartonowe i tekturowe; 

 • Czego nie wrzucamy? Kartonów po mleku  
i napojach (do pojemnika żółtego), zabrudzonego 
i tłustego papieru, papieru faksowego i termicz-
nego, papieru powlekanego folią, kalki oraz tapet  
(do odpadów zmieszanych).

Pojemnik zielony – ODPADY OPAKOWANIOWE
ZE SZKŁA KOLOROWEGO

 • Co wrzucamy? Kolorowe butelki i słoiki szkla-
ne po napojach i żywności (bez nakrętek, kor-
ków i kapsli);

 • Czego nie wrzucamy? Szkła okiennego i stoło-
wego, szkła żaroodpornego, kieliszków i szklanek, 
luster, porcelany i ceramiki, żarówek, świetlówek  
i reflektorów oraz szyb samochodowych (do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych).

Pojemnik biały – ODPADY OPAKOWANIOWE 
ZE SZKŁA BIAŁEGO

 • Co wrzucamy? Przezroczyste butelki i słoiki 
szklane po napojach i żywności (bez nakrętek, 
korków i kapsli);

 • Czego nie wrzucamy? Szkła okiennego  
i stołowego, szkła żaroodpornego, kieliszków  
i szklanek, luster, porcelany i ceramiki, żarówek, 
świetlówek i reflektorów oraz szyb samochodo-
wych (do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych).

Pojemnik żółty – TWORZYWA SZTUCZNE
I METAL

 • Co wrzucamy? Zgniecione plastikowe butelki po 
napojach i płynach do mycia, folie i torebki pla-
stikowe, puszki po napojach i konserwach, kapsle  
i nakrętki, kartony po mleku i napojach;

 • Czego nie wrzucamy? Butelek i pojem-
ników po olejach silnikowych, po wyro-
bach garmażeryjnych, opakowań po lekach  
i aerozolach, puszek po farbach i lakierach, two-
rzyw piankowych i styropianu, baterii (do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych).

ODPADY WIELKOGABARYTOWE po 1 lipca 
2013 r. odbierane będą spod bloku 1 raz na tydzień. 
Szczegółowe informacje dotyczące dnia odbioru ww. 
odpadów zostaną podane do publicznej wiadomości 
w późniejszym czasie.

Odpady (wymienione na str. 6 jako pkt 4 – 11) 
mieszkańcy będą mogli nieodpłatnie dostarczać do 
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA OD-
PADÓW KOMUNALNYCH, który zostanie uru-
chomiony z dniem 1.07.2013 r. na terenie Przed-
siębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach 
Sp. z o.o. (potocznie zwanego kompostownią) przy 
ul. Buczka 150A.

Pozostałe odpady należy wrzucić do pojemnika 
na odpady zmieszane.

Do PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH będzie można 
nieodpłatnie dostarczać:

 1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (mały 
i duży sprzęt AGD i RTV można zostawić  
w sklepie przy zakupie nowego sprzętu lub skon-
taktować się z podmiotami, których wykaz znaj-
duje się na stronie: www.ee.um.suwalki.pl),

 2) chemikalia,
 3) zużyte baterie i akumulatory; można je też zostawić  

w sklepie przy zakupie nowych baterii lub aku-
mulatora,

 4) przeterminowane leki; można je również zostawić 
w 8 aptekach na terenie Suwałk (wykaz aptek na 
stronie: www.odpady.suwalki.eu),

 5) zużyte opony,
 6) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów pro-

wadzonych samodzielnie.

WIELE KONTROWERSJI BUDZI
WYSOKOSĆ STAWKI OPŁATY

Stawkę opłaty skalkulowano na poziomie zapew-
niającym pokrycie kosztu i zagospodarowania śmie-
ci. Podstawowymi składnikami kosztów są:
- koszt odbioru śmieci przez specjalistyczną firmę,
- koszt przetworzenia śmieci.

W tym miejscu należy podkreślić, że przyjęcie 
w odpowiednim zakładzie 1 tony śmieci zmiesza-
nych kosztuje ok. 200 zł netto, a 1 tony śmieci 
z segregacji jedynie 1 zł netto.

Tak więc jeśli mieszkańcy będą powszechnie se-
gregować śmieci, koszt systemu ulegnie istotnemu 
zmniejszeniu, a w konsekwencji możliwe będzie ob-
niżenie stawki opłaty śmieciowej.

Szczegółowe informacje na temat 
NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI 

ODPADAMI w Suwałkach, po 1.07.2013 r.,
można uzyskać:

 1. na stronie internetowej:
     www.odpady.suwalki.eu

 2. poprzez infolinię: (87) 562 82 70
     (87) 562 82 80

Skąd to całe zamieszanie?

ODPOWIEDZI 
NA NURTUJĄCE MIESZKAŃCÓW 

PYTANIA 

 Polska zobowiązała się wobec Unii Europej-
skiej do właściwego zagospodarowania śmieci, a nie 
ich składowania. 

W związku z powyższym Sejm naszego kraju zobo-
wiązał gminy i miasta do odbioru śmieci z budynków, 
w celu ich prawidłowego przetworzenia.
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Zakres działania komórek 
organizacyjnych 

Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Nierzadko nasi mieszkańcy – patrząc na siedziby Zarządu i Administracji Osiedli i „przeliczając” 

zatrudnionych pracowników – zadają sobie pytanie: co oni tam robią?
Niniejszym tekstem usiłujemy odpowiedzieć na to pytanie. Jest to równocześnie informacja, do 

kogo w określonej sprawie należy się zwracać. Spółdzielnia – zwłaszcza tak duża jak SSM – sta-
nowi skomplikowany organizm społeczno-gospodarczy i jego sprawne funkcjonowanie wymaga 
właściwego podziału zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne.

Spółdzielnia wykonuje swoje zadania statutowe si-
łami własnymi lub zleca ich wykonanie innym pod-
miotom gospodarczym.

Do realizacji zadań własnych Spółdzielnia zatrud-
nia pracowników i organizuje ich pracę w ramach 
zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą (na każdy rok 
kalendarzowy) struktury organizacyjnej, która skła-
da się z trzech pionów kompetencyjnych: Prezesa 
Zarządu, Z-cy Prezesa Zarządu, Członka Zarządu-
Głównego Księgowego.

Dla właściwego administrowania zasobami w 
Spółdzielni zostały utworzone administracje osied-
li, wieloosobowe komórki organizacyjne oraz sta-
nowiska samodzielne. Podział zadań i kompetencji 
pomiędzy członków Zarządu (nie zastrzeżonych dla 
Zarządu jako organu kolegialnego) oraz podział za-
dań pomiędzy komórki organizacyjne i stanowiska 
samodzielne, a także podstawowe kompetencje osób 
kierujących wykonywaniem statutowych funkcji i 
zadań Spółdzielni w ramach aktualnie obowiązującej 
struktury – zostały określone w Regulaminie Orga-
nizacyjnym.

PReZeS ZARZąDU
nadzoruje działalność całej Spółdzielni oraz wykony-
wanie zadań przez komórki, które zgodnie ze struk-
turą organizacyjną są mu bezpośrednio podporząd-
kowane (dział inwestycji i remontów, dział ogólny, 
lokalowy oraz stanowiska ds. informatyki, ds. samo-
rządowych i bhp).

Z-CA PReZeSA ZARZąDU
sprawuje nadzór nad administracjami poszczegól-
nych osiedli i działem gospodarki zasobami miesz-
kaniowymi.

CZłONeK ZARZąDU-GłóWNy KSIęGOWy 
kieruje pracami działu finansowo-księgowego, dzia-
łu windykacji czynszów oraz płacami stanowiska ds. 
ekonomicznych.

Zakresy działania poszczególnych komórek  
organizacyjnych

DZIAł INWeSTyCJI I ReMONTóW 
zajmuje się przede wszystkim utrzymaniem zasobów 
Spółdzielni we właściwym stanie techniczno-eksplo-
atacyjnym, nadzorem nad wykonywaniem prac kon-
serwacyjnych, remontowych oraz sprawami przetar-
gów na roboty budowlane i remontowe. Sporządza 
zbiorcze plany remontów rocznych, nadzoruje prace 
inwestycyjno-remontowe w zakresie ogólnobudow-
lanym, instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłow-
niczych, gazowych oraz elektrycznych. Inspekto-
rzy nadzoru zatrudnieni w tym dziale uczestniczą 
w przeglądach rocznych i wieloletnich, kwalifikują 
konieczne do wykonania prace remontowe, spraw-
dzają je pod względem ilości, jakości i wyceny oraz 
sporządzają odpowiednią dokumentację. Dokonują 
prawidłowych i zgodnych ze sztuką budowlaną oraz 
prawem budowlanym odbiorów robót.

Do zadań DZIAłU LOKALOWeGO 
należy przygotowanie i przedkładanie Zarządo-
wi wniosków w sprawach: przyjmowania w poczet 
członków, ustania członkostwa, wynajmu lokali, 
kompletowanie dokumentacji do celów ustanowie-
nia odrębnej własności lokali mieszkalnych i nie-
mieszkalnych, kompletowanie i przechowywanie akt 
członkowskich, bieżąca obsługa członków (innych 
zainteresowanych osób) w sprawach członkowskich i 

ciąg dalszy na str. 10, 11

Co ulegnie zmianie?
Odbiór odpadów z nieruchomości nie będzie 

odbywał się już w oparciu o umowy zawarte przez 
mieszkańców z firmą wywożącą śmieci.

Śmieci odbierze Miasto (poprzez wyznaczoną 
firmę). Mieszkańcy bloków będą wnosić opłatę za 
śmieci na rzecz spółdzielni (w czynszu), a spółdziel-
nia będzie wnosiła opłatę do Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach.

Dlaczego ma być drożej niż dotychczas?
Ponieważ dotychczas firmy odbierające śmieci 

nie zawsze postępowały właściwie ze śmieciami, a to 
co trafiało do specjalistycznych zakładów było głów-
nie składowane, a nie odzyskiwane. 

Nowy system ma przede wszystkim zapobiec two-
rzeniu „dzikich wysypisk” oraz zwiększa wymagania 
w zakresie poziomu odzysku odpadów, co wpro-
wadziła Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach przyjęta przez Sejm 1.07.2011 r.

Jak wyliczono stawki opłaty?
Stawki wyliczono tak, aby pokryły koszty odbioru  

i przetworzenia śmieci. 

A jeśli stawki okażą się zbyt wysokie?
Jeśli pieniędzy z opłat zebranych od mieszkańców 

będzie więcej niż potrzeba na pokrycie kosztów, to 
stawki zostaną obniżone, ponieważ środki te mogą 
być wydatkowane wyłącznie na zagospodarowa-
nie śmieci.

Co zrobić żeby było taniej?
Jedynym sposobem obniżenia opłat wnoszonych 

przez mieszkańców jest obniżenie kosztów odbioru  
i zagospodarowania śmieci. Koszt ten można obniżyć 
jedynie poprzez powszechną segregację śmieci.

Dlaczego stawki w okolicznych wsiach 
są z reguły niższe niż w Suwałkach?

Ilość śmieci wytwarzanych przez jednego miesz-
kańca różni się na terenach wiejskich i miejskich.

Zgodnie z Planem gospodarki odpadami woje-
wództwa podlaskiego na lata 2012-2017 w naszym 
województwie jeden mieszkaniec terenów wiejskich 
wytwarza około 167 kg śmieci, w miastach poniżej 
50 tys. mieszkańców jest to około 272 kg (Augustów, 
Sejny, Gołdap), a w miastach powyżej 50 tys. miesz-
kańców, czyli m.in. w Suwałkach, już 357 kg. 

Ilość wytwarzanych śmieci ma podstawowy 
wpływ na koszty systemu odbioru i zagospodarowania 
odpadów, a co za tym idzie wysokość stawki opłaty. 

Dlatego też nie można porównywać stawek w Su-
wałkach ze stawkami w gminach wiejskich.

Czy muszę segregować odpady?
Tak. Mieszkańcy zobowiązani są do selektyw-

nego zbierania odpadów zapisami prawa.

Mieszkaniec segregujący śmieci zapłaci o 50% 
mniej niż ten, kto nie segreguje !!!

Na czym polega segregacja śmieci?
Segregacja polega na oddzieleniu z ogólnej masy 

śmieci następujących ich rodzajów:
 – papier i tektura,
 – odpady opakowaniowe ze szkła i metalu,
 – tworzywa sztuczne i metale,
 – zużyte baterie i akumulatory,
 – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 – przeterminowane leki,
 – zielone,
 – chemikalia,
 – meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 – zużyte opony,
 – odpady budowlane i rozbiórkowe,
 – opakowania wielomateriałowe.

Śmieci zebrane selektywnie należy gromadzić  
w pojemnikach o odpowiednich kolorach:
 – pojemnik niebieski - papier, tektura,
 – pojemnik żółty - tworzywa sztuczne, metale oraz 

opakowania wielomateriałowe, 
 – pojemnik zielony - szkło kolorowe,
 – pojemnik biały - szkło bezbarwne.

Kiedy otrzymam informacje 
o wysokości opłaty? 

Wysokość opłaty wyliczy spółdzielnia mieszka-
niowa w formie deklaracji wypełnionej na specjal-
nym formularzu. 

Materiał opracowany przez Wydział Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach
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lokalowych (sporządzanie potrzebnych zaświadczeń, 
udzielanie informacji, przyjmowanie wniosków).

DZIAł OGóLNy
prowadzi sprawy związane z zatrudnieniem pracow-
ników, zmianą stanowiska pracy, ustaniem stosunku 
pracy, sprawy dotyczące akt osobowych, ewidencji 
czasu pracy, realizuje obowiązki w zakresie profi-
laktycznej opieki zdrowotnej, dokonuje wszelkich 
czynności związanych z realizacją wypłat wynagro-
dzeń i innych świadczeń, administruje zakładowym 
funduszem świadczeń socjalnych, organizuje pracę 
sekretariatu, prowadzi sprawy administracyjno-go-
spodarcze.

STANOWISKO DS. SAMORZąDOWyCH
zajmuje się obsługą administracyjno-biurową or-
ganów Spółdzielni – Rady Nadzorczej i jej komisji, 
Zarządu Spółdzielni oraz organizacją obrad Walnego 
Zgromadzenia. 

ADMINISTRACJe OSIeDLI
wypełniają zadania w zakresie bezpośredniego zarzą-
dzania zasobami Spółdzielni, a więc między innymi 
dokonują przeglądów budynków (lub ich elementów) 
w okresie gwarancji i rękojmi oraz egzekwują usu-
nięcie ujawnionych wad, przeprowadzają przeglądy 
zasobów mieszkaniowych wynikające z przepisów 
prawa budowlanego, ustalają potrzeby remontowo- 
-modernizacyjnyjne i na tej podstawie tworzą pro-
jekty planów remontowych i konserwacyjnych, kon-
trolują należyte wywiązywanie się przedsiębiorstw 
komunalnych i firm obsługujących zasoby Spółdziel-
ni z zawartych umów, zajmują się także utrzymaniem 
porządku i czystości na administrowanym terenie 
oraz zapewniają bezpieczeństwo przeciwpożarowe 
w budynkach i ich otoczeniu. W administracjach 
osiedli przyjmowane są i załatwiane zgłoszenia od 
mieszkańców w sprawach uszkodzeń, usterek, wadli-
wego funkcjonowania urządzeń i instalacji, utrzyma-
nia właściwego porządku i czystości. 

DZIAł GOSPODARKI 
ZASOBAMI MIeSZKANIOWyMI

prowadzi zagadnienia organizacyjne w zakresie eks-

ploatacji zasobów mieszkaniowych, opracowuje pro-
jekty umów i zleceń dotyczących eksploatacji, a w 
szczególności: dostaw energii cieplnej, elektrycznej, 
gazu, wody, wywozu nieczystości, utrzymania po-
rządku i czystości oraz utrzymania terenów zielonych, 
opracowuje założenia do planów finansowo-gospo-
darczych, sprawdza rozliczenia kosztów centralnego 
ogrzewania, rozlicza zużycie wody w lokalach miesz-
kalnych i użytkowych, przyjmuje i załatwia skargi i 
uwagi mieszkańców dotyczące eksploatacji zasobów 
mieszkaniowych oraz pracy administracji.

DZIAł FINANSOWO-KSIęGOWy
prowadzi gospodarkę finansową Spółdzielni zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, reguluje zobowiązania 
wobec innych podmiotów gospodarczych, prowadzi 
rozliczenia finansowe z członkami i osobami nie bę-
dącymi członkami, nalicza opłaty za używanie lokali, 
udziela użytkownikom lokali wyjaśnień dotyczących 
opłat z tytułu utrzymania lokali, odsetek i zaległości.

Do zadań DZIAłU WINDyKACJI CZyNSZóW
należy bieżąca analiza zaległości w opłatach eksploa-
tacyjnych za lokale, informowanie członków o zadłu-
żeniach, wysyłanie upomnień i wezwań do zapłaty, 
sporządzanie porozumień na spłatę należności czyn-
szowych i odsetek, przygotowywanie dokumentów 
do skierowania na drogę sądową i współpraca w tym 
zakresie z Kancelarią Prawną. W dziale tym potwier-
dzane są dane potrzebne przy składaniu wniosków o 
dodatek mieszkaniowy.

STANOWISKO DS. eKONOMICZNyCH
we współpracy z innymi komórkami organizacyj-
nymi opracowuje projekty planów rzeczowo-finan-
sowych Spółdzielni i monitoruje ich wykonanie. 
Sporządza kalkulacje stawek opłat za lokale oraz wy-
konuje okresowe analizy ekonomiczne. 

*
Spółdzielnia wdrożyła nowy system „e-usługi za-

rządcy”. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu 
mieszkalnego w zasobach Spółdzielni oraz dostęp 
do przeglądarki internetowej mogą korzystać z elek-
tronicznego dostępu do swojego konta opłat poprzez 
system „e-usługi”. 

Aktualnie system ten umożliwia sprawdzanie:

wysokości opłat, w tym składników czynszu oraz 
salda rozrachunków ze Spółdzielnią, 
numerów rachunków bankowych, na które należy 
dokonywać płatności za lokale, 
historii opłat. 

W celu uruchomienia elektronicznego dostępu 
do systemu „e-usługi”, prosimy zgłaszać się do biura 
Zarządu Spółdzielni przy ul. Korczaka 2A, pok. 12, 
stanowisko Czynsze z dowodem osobistym lub do-
kumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu, 
gdzie osoba zainteresowana otrzyma hasło pierwsze-
go logowania, które należy zmienić przy pierwszym 
logowaniu oraz instrukcję obsługi. 

Osoby korzystające z poprzedniego systemu 
„ekonto”, w obecnym systemie mogą posługiwać się 
tym samym hasłem logowania.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 
(87) 563 03 59 (Czynsze) lub (87) 563 03 53 (Infor-
matycy).

Spółdzielnia prowadzi swoją stronę internetową: 

•

•

•

www.ssm.suwalki.pl

Można na niej uzyskać informacje na temat zaso-
bów Spółdzielni, składu Zarządu, Rady Nadzorczej 
i Rad Osiedli, numery telefonów kontaktowych do 
administracji osiedli oraz poszczególnych komórek 
organizacyjnych, informacje na temat przetargów.

Dostępny jest także statut Spółdzielni i podstawo-
we regulaminy dotyczące utrzymania i eksploatacji 
zasobów oraz akty prawne, takie jak: Prawo spółdziel-
cze, Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych.

*
Korespondencję do Spółdzielni można również 

przesyłać za pomocą poczty elektronicznej do po-
szczególnych administracji osiedli:
Administracja Centrum – centrum@ssm.suwalki.pl
Administracja Północ I – polnoc1@ssm.suwalki.pl
Administracja Północ II – polnoc2@ssm.suwalki.pl
lub do sekretariatu Zarządu Suwalskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej – sekretariat@ssm.suwalki.pl

Opracowała: Danuta Taraszkiewicz

Zmiana ustawy o spłacie kredytów 
mieszkaniowych „starego portfela”

Informacja skierowana jest do 
mieszkańców posiadających spół-
dzielcze lokatorskie prawo do lo-
kalu mieszkalnego obciążone spła-
tą kredytu i odsetek tzw. „starego 
portfela”.

Informujemy, że od 1 stycznia 
2013 r. nastąpiła zmiana ustawy z 
30 listopada 1995 r. o pomocy pań-
stwa w spłacie niektórych kredytów 
mieszkaniowych (…) w zakresie cał-
kowitej spłaty kredytu i odsetek (j.t. 
Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115 z 
późn. zm.). 

Preferencyjne zasady jedno-
razowej spłaty kredytu i odsetek 
obowiązujące poprzednio do koń-
ca 2012 r. zostały przedłużone do 
31.12.2017 r. 

Członek Spółdzielni dokonują-
cy jednorazowej spłaty zadłużenia 
przypadającego na zajmowany lo-

kal, zobowiązany jest do wniesienia 
środków w wysokości 100% kredy-
tu, 15% odsetek skapitalizowanych, 
15% odsetek budżetowych i odsetek 
objętych przejściowym wykupem. 

Pozostała kwota odsetek, na 
wniosek kredytobiorcy, podlega 
wykupieniu oraz umorzeniu ze 
środków budżetu państwa. 

*
W przypadku nieskorzystania  z 

powyższych zasad jednorazowej 
spłaty zadłużenia, członek zobo-
wiązany jest wnosić należną ratę 
kredytu i odsetek przez 20 lat, licząc 
od 01.01.1998 r. do 31.12.2017 r. lub 
od daty „przejścia na normatyw”, 
nie później niż od 1 stycznia 2006 
r. do końca 20 lat spłaty kredytu i 
odsetek wg „normatywu”. Po tym 
okresie pozostałe odsetki zostaną 
umorzone, zaś ewentualna pozosta-

ła kwota kredytu podlegać będzie 
dalszej spłacie przez członka.

Po całkowitej spłacie zadłużenia 
wobec banku i budżetu państwa 
lub po upływie 20 lat spłaty kredy-
tu i odsetek, członkowi Spółdzielni 
przysługuje roszczenie o przenie-
sienie prawa do lokalu w odrębną 
własność. Warunkiem takiego prze-
niesienia jest m.in. spłata nominal-
nej kwoty umorzenia kredytu, tzw. 
dotacji budżetowej przypadającej 
na dany lokal, która podlega zwro-
towi do budżetu państwa. 

*
Bliższe informacje w zakresie 

spłaty kredytu i odsetek można uzy-
skać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 
Korczaka 2A, sala obsługi, stanowi-
sko KReDyTy, tel. (87) 563 03 56 
lub pok. nr 12, tel. (87) 563 03 55.

Opracowała: Agnieszka Raczyła

Zakres działania komórek organizacyjnych 
Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ciąg dalszy ze str. 9
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