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Kwiecieñ 2010 r.

Suwa³ki

Zarz¹d Suwalskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej
informuje, ¿e Walne Zgromadzenie Cz³onków
SSM odbêdzie siê w maju 2010 r. w auli Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej przy ul. Noniewicza 10 w Suwa³kach w trzech terminach: Osiedle Centrum – 26.05.2010 r., Osiedle Pó³noc II
– 27.05.2010 r., Osiedle Pó³noc I – 28.05.2010 r.
Porz¹dek obrad zostanie dostarczony Cz³onkom Spó³dzielni w kwietniu br. oraz zamieszczony razem z materia³ami na stronie internetowej www.ssm.suwalki.pl

periodyk bezp³atny

PRZENIESIENIA PRAW
DO LOKALI
W PRAWO ODRÊBNEJ
W£ASNOŒCI
Pod „rz¹dami” ustawy z 2007 r.

W bie¿¹cym sezonie grzewczym przez d³u¿szy czas
utrzymywa³y siê niskie temperatury zewnêtrzne. Tak
niekorzystne warunki pogodowe spowodowa³y, ¿e
iloœæ energii potrzebnej do ogrzania mieszkañ wzros³a, a tym samym koszty ogrzewania mieszkañ w
okresie rozliczeniowym 2009/2010 bêd¹ wiêksze.
Prognozowane koszty c.o. sporz¹dzono na podstawie faktur Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej za
okres lipiec 2009 r. – styczeñ 2010 r. oraz przewidywanych kosztów c.o. za okres luty – czerwiec 2010 r.
oszacowanych w oparciu o aktualnie obowi¹zuj¹c¹
taryfê dla ciep³a, zamówion¹ moc ciepln¹ na ogrzewanie i przewidywane zu¿ycie energii cieplnej do koñca okresu rozliczeniowego.
Prognozuje siê, ¿e zu¿ycie energii cieplnej na centralne ogrzewanie w bie¿¹cym sezonie grzewczym
bêdzie wy¿sze o 5 proc. ni¿ w sezonie poprzednim,
a szacowane koszty energii cieplnej bêd¹ wy¿sze o
oko³o 16 proc. ni¿ w ubieg³ym okresie rozliczeniowym. Spowoduje to, ¿e iloœæ indywidualnych rozliczeñ ze zwrotami bêdzie mniejsza ni¿ w latach ubieg³ych, a iloœæ rozliczeñ z dop³atami mo¿e wzrosn¹æ.
W siedmiu budynkach przewidywane jednostkowe koszty c.o. przekroczy³y nieznacznie obowi¹zuj¹c¹ zaliczkê z tytu³u centralnego ogrzewania. W tych
budynkach zaliczka zosta³a zwiêkszona od 1 grudnia 2009 r.

Ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. 125 z
2007 r., poz. 873) o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych umo¿liwi³a cz³onkom i osobom uprawnionym przekszta³ciæ „za przys³owiow¹
z³otówkê” spó³dzielcze prawo do lokalu w prawo
odrêbnej w³asnoœci. Ustawodawca zobowi¹za³ spó³dzielnie do zawarcia umowy przeniesienia w³asnoœci lokalu w terminie 3 miesiêcy od dnia z³o¿enia
wniosku przez osobê posiadaj¹c¹ tytu³ prawny do
lokalu. Cz³onek albo osoba nie bêd¹ca cz³onkiem
spó³dzielni, ubiegaj¹ca siê o przeniesienie posiadanego prawa w prawo odrêbnej w³asnoœci, zobowi¹zana jest do uprzedniej:
* sp³aty nominalnej kwoty umorzenia kredytu (dotyczy mieszkañ lokatorskich),
* sp³aty ewentualnego kredytu obci¹¿aj¹cego lokal,
* sp³aty zad³u¿enia z tytu³u op³at za lokal.
Po wejœciu w ¿ycie ustawy, tj. w dniu 31.07.2007 r.,
Zarz¹d SSM wyst¹pi³ z wnioskiem do Urzêdu Miejskiego w Suwa³kach o wykup gruntów na w³asnoœæ, korzystaj¹c z 99 proc. bonifikaty cen nieruchomoœci (gruntów) zabudowanych budynkami mieszkalnymi, a pozostaj¹cych w u¿ytkowaniu wieczystym Spó³dzielni.
Z uwagi na du¿e zainteresowanie przeniesieniem
w³asnoœci lokali i obaw¹ przed niedotrzymaniem
ustawowego terminu realizowania wniosków, Zarz¹d SSM ustanowi³ trzech pe³nomocników w zakresie zawierania umów przeniesienia w³asnoœci lokali, co znacz¹co wp³ynê³o na wiêksz¹ iloœæ zawieranych aktów przy przekszta³caniu lokali. Podjête
przez Spó³dzielniê dzia³ania pozwoli³y na zrealizowanie do dnia 29.12.2009 r., tj. do daty obowi¹zywania przepisów zakwestionowanych przez Trybuna³ Konstytucyjny, 3196 wniosków o przeniesienie
prawa.

ci¹g dalszy na str. 2

ci¹g dalszy na str. 3

Koszty c.o. za okres rozliczeniowy 2009/2010

W mrozy – dro¿ej
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W mrozy – dro¿ej
Przypominamy, ¿e z dniem 1 marca 2008 r. zmniejszono zaliczki na c.o. w zasobach SSM przeciêtnie o
0,20 z³/m2 p.u. Od 1 marca 2009 r. Przedsiêbiorstwo
Energetyki Cieplnej w Suwa³kach wprowadzi³o now¹
taryf¹ dla ciep³a zatwierdzon¹ decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia 3 lutego 2009 r. Œredni
wzrost cen i stawek taryfy dla ciep³a wyniós³ oko³o
19 proc. Na podstawie rzeczywistych kosztów za
sezon grzewczy 2008/2009 oraz po uwzglêdnieniu
wzrostu cen ciep³a wynikaj¹cego z nowej taryfy –
zaliczki z tytu³u centralnego ogrzewania zosta³y
zwiêkszone od 1 grudnia 2009 r. o 0,20 z³/m2 p.u. w
74 budynkach (45 proc. zasobów SSM).
W bie¿¹cym okresie rozliczeniowym nie przewiduje siê zmian wysokoœci zaliczek z tytu³u centralnego ogrzewania. Po zakoñczeniu sezonu grzewczego
zostanie dokonana analiza kosztów c.o. w poszczególnych nieruchomoœciach celem okreœlenia w³aœciwych zaliczek na potrzeby dostaw energii cieplnej.
Sporz¹dzi³a: E. Naruszewicz

Wymiana podzielników
kosztów c.o.
W bie¿¹cym roku mija techniczny okres u¿ytkowania objêty gwarancj¹ na zamontowane w zasobach Spó³dzielni podzielniki kosztów centralnego ogrzewania. W zwi¹zku z powy¿szym po
zakoñczeniu sezonu grzewczego i odczycie podzielników zostanie przeprowadzona ich wymiana w budynkach Spó³dzielni przez firmy wybrane w drodze przetargu na monta¿ i serwis rozliczeniowy podzielników kosztów c.o. Prosimy o
udostêpnienie mieszkañ i umo¿liwienie przedstawicielom firm rozliczeniowych dokonania wymiany podzielników.
Podobnie jak w latach ubieg³ych odczyty podzielników kosztów c.o. odbêd¹ siê w miesi¹cach
maj – czerwiec, natomiast dostarczenie mieszkañcom indywidualnych rozliczeñ kosztów c.o. za
okres rozliczeniowy 2009/2010 przewiduje siê we
wrzeœniu.
Sporz¹dzi³a: E. Naruszewicz

Zmiany w sposobie dostarczania pakietu podstawowego
programów TV od II pó³rocza 2010 r.
Jak ju¿ informowaliœmy we
wrzeœniowym wydaniu „Echa
Spó³dzielni” w 2008 r. – dla osób
korzystaj¹cych z odbioru programów obejmuj¹cych pakiet podstawowy za poœrednictwem Suwalskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej –
z dniem 01.07.2010 r. zmienia siê
zasadê wnoszenia op³at za pakiet
podstawowy.
Spó³dzielnia nie bêdzie pobieraæ
w czynszu op³aty za programy telewizyjne pakietu podstawowego,
a odbiór programów telewizyjnych
(po 1 lipca 2010 r.) bêdzie mo¿liwy po zawarciu indywidualnej
umowy abonenckiej z dowolnie
wybranym przez Pañstwa operatorem. Oto adresy i telefony:
* WIGRY TV Biuro Obs³ugi
Klienta w Suwa³kach przy ul.

Œwierkowej 52 – tel. 87-567-16-58,
* VECTRA SA Biuro Obs³ugi
Klienta w Suwa³kach przy ul. Utrata 1B – tel. 801-080-000.
Operatorzy oferuj¹ pakiet podstawowy w kwocie:
4,40 z³ brutto (WIGRY TV), w
którego sk³ad wchodzi 6 programów telewizyjnych (TVP1, TVP2,
TV POLONIA, POLSAT, POLSAT2, PROGRAM INFORMACYJNY),
4,39 z³ brutto (VECTRA SA),
w którego sk³ad wchodzi 5 programów telewizyjnych (TVP1, TVP2,
TV POLONIA, POLSAT, PROGRAM INFORMACYJNY).
Inni operatorzy dostêpni w
obecnym czasie na rynku, to:
Cyfrowy Polsat, Cyfra+, telewizja n.

Wyboru operatora telewizyjnego dokona indywidualnie ka¿dy z
mieszkañców. Uwa¿amy, ¿e jest to
najw³aœciwsze rozwi¹zanie w sytuacji, kiedy na rynku prosperuje
wiele konkurencyjnych firm
œwiadcz¹cych tego rodzaju us³ugi.
Sporz¹dzi³: Grzegorz Karwel

Uzupe³niony sk³ad
Zarz¹du SSM
W zwi¹zku z odejœciem na
emeryturê Zastêpcy Prezesa Heleny Jab³oñskiej – w
sk³ad Zarz¹du SSM zosta³
powo³any Janusz Struzik,
pozostaj¹cy nadal g³ównym
ksiêgowym.

Wydawca: Suwalska Spó³dzielnia Mieszkaniowa, ul. Korczaka 2A, tel. 087 563-03-41. Redaguje zespó³.
Sk³ad i ³amanie: PUH Procesor Bis, tel. 087-565-05-36. Druk: PPUH CARO, Suwa³ki, ul. Szpitalna 43, tel. 087 567-56-68
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PRZENIESIENIA PRAW DO LOKALI W PRAWO ODRÊBNEJ W£ASNOŒCI
Przekszta³cenia w zasobach SSM na dzieñ
31.12.2009 r. przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
Rodzaj prawa do lokalu
spó³dzielcze lokatorskie prawo
do lokalu mieszkalnego
spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo
do lokalu mieszkalnego
spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo
do lokalu u¿ytkowego (w tym gara¿e)
razem:

Liczba dokonanych
przekszta³ceñ
2 391
771
34
3 196

Nie wszystkie wnioski o przeniesienie prawa do
lokalu mog³y zostaæ zrealizowane z uwagi na nieuregulowane sprawy maj¹tkowe czêœci wnioskodawców (rozwód, œmieræ cz³onka, wzglêdy rodzinne) jak
równie¿ niezg³aszanie siê do Spó³dzielni celem dope³nienia formalnoœci zwi¹zanych z przeniesieniem
lub nieprzyst¹pienie do aktu notarialnego.
Wg stanu na dzieñ 29.12.2009 r. nie zosta³y zrealizowane 554 wnioski, w tym: 327 wniosków niezrealizowanych z przyczyn, o których mowa wy¿ej
oraz 227 innych wniosków o przekszta³cenie lokatorskiego prawa z³o¿onych w miesi¹cu grudniu i w³asnoœciowego prawa sk³adanych w miesi¹cu listopadzie i grudniu 2009 r.

Nadal mo¿na przenosiæ prawa
W dniu 18 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 223, poz.
1779) znowelizowana zosta³a ustawa o spó³dzielniach mieszkaniowych obowi¹zuj¹ca od dnia 30
grudnia 2009 r. i umo¿liwiaj¹ca cz³onkom i osobom

KAMERY CZUWAJ¥
Realizuj¹c zg³aszane wnioski cz³onków SSM dotycz¹ce zwiêkszenia bezpieczeñstwa na terenach
osiedli – od 2006 r. rozpoczêto budowê sieci monitoringu wizyjnego.
Na koniec 2009 r. w poszczególnych Administracjach zamontowano i uruchomiono: punkty dostêpu
(rejestratory) – Osiedle Centrum – 2, Osiedle Pó³noc I –
3, Osiedle Pó³noc II – 13; kamery – Osiedle Centrum –
13, Osiedle Pó³noc I – 12, Osiedle Pó³noc II – 42.
Monitoringiem objête s¹ ró¿ne obiekty przy ulicach: Administracja Osiedla Centrum – Korczaka i
Noniewicza; Administracja Osiedla Pó³noc I – Nowomiejska, M³ynarskiego, Klonowa, teren rekreacyjny ,,Kaczy Do³ek” wraz z placem zabaw; Administracja Osiedla Pó³noc II – Paca, Wierusza-Kowalskiego, Andersa, Pu³askiego, Putry, Reja.

posiadaj¹cym prawa do mieszkania i lokali o innym
przeznaczeniu przenosiæ posiadane prawa w prawo
odrêbnej w³asnoœci za „symboliczn¹ z³otówkê” po
dokonaniu sp³aty:
* nominalnej kwoty umorzenia kredytu (dotyczy
mieszkañ lokatorskich),
* ewentualnego kredytu obci¹¿aj¹cego lokal (w naszej Spó³dzielni dotyczy to mieszkañ lokatorskich
sp³acaj¹cych kredyty „starego portfela”),
* zad³u¿enia z tytu³u op³at za lokal.
Zmianie uleg³ termin za³atwiania wniosków o zmianê prawa z 3 miesiêcy do 6 miesiêcy z wy³¹czeniem
wniosków mieszkañ obci¹¿onych kredytem, wnioski
te w dalszym ci¹gu za³atwiane winny byæ w terminie
3 miesiêcy od daty ich wniesienia do Spó³dzielni.
W chwili obecnej wnioski o przeniesienie w odrêbn¹ w³asnoœæ realizowane s¹ na bie¿¹co w kolejnoœci wp³ywu.
Osoby zainteresowane przeniesieniem posiadanych praw mog¹ uzyskaæ niezbêdne informacje w
biurze Spó³dzielni, ul. Korczaka 2A pok. 15 lub telefonicznie 87-563-03-63.
*
Jednoczeœnie przypomnieæ nale¿y, ¿e osoby, które przenios³y spó³dzielcze prawa do lokalu w prawo
odrêbnej w³asnoœci, musz¹ byæ œwiadome ¿e odrêbna w³asnoœæ lokalu mo¿e byæ przedmiotem egzekucji administracyjnej czy te¿ s¹dowej z tytu³u zaleg³oœci wobec Spó³dzielni jak te¿ innych podmiotów (banki, Urz¹d Skarbowy, ZUS).
Bo¿ena Siedlecka

W r. 2010 planuje siê dalsz¹ rozbudowê sieci monitoringu w:
* Administracji Osiedla Centrum – 2 punkty dostêpu
z wyposa¿eniem: 2 rejestratory + 15 kamer,
* Administracji Osiedla Pó³noc I – 2 punkty dostêpu
z wyposa¿eniem: 2 rejestratory + 8 kamer,
* Administracja Osiedla Pó³noc II – 2 punkty dostêpu z wyposa¿eniem: 2 rejestratory + 8 kamer.
£¹cznie 6 punktów dostêpu – z wyposa¿eniem w
6 rejestratorów i 31 kamer.
Objêcie dozorem wizyjnym najbardziej niebezpiecznych, zdaniem mieszkañców i Policji, miejsc
spowodowa³o zmniejszenie zdarzeñ w postaci dewastacji i kradzie¿y. Zapis z kamer monitoringu jest
przechowywany na rejestratorach od 10 do 20 dni
i jest udostêpniany Policji w prowadzonych przez
ni¹ postêpowaniach wyjaœniaj¹cych.
Janusz Krzesicki
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Osobom, które nie s¹ w stanie pokrywaæ wydatków zwi¹zanych z utrzymaniem mieszkania przypominamy zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych.

WSZYSTKO O DODATKACH MIESZKANIOWYCH
Rozmowa z Kierownik Dzia³u Windykacji Czynszów – Gra¿yn¹ ŒledŸ
– Kto mo¿e ubiegaæ siê o dodatek mieszkaniowy?
– Dodatek mieszkaniowy, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z póŸniejszymi
zmianami) przys³uguje osobom, które spe³niaj¹ nastêpuj¹ce kryteria:
* posiadaj¹ tytu³ prawny do zajmowanego mieszkania lub s¹ pozbawione tego tytu³u, ale oczekuj¹ na
przys³uguj¹cy im lokal socjalny;
* œredni miesiêczny dochód brutto na jednego
cz³onka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku nie
przekracza: 175 proc. najni¿szej emerytury, tj. 1.236
z³ w gospodarstwie jednoosobowym; 125 proc. w
przypadku gospodarstwa wieloosobowego, tj. 882,86
z³ (od 1 marca 2010 r. najni¿sza emerytura wynosi
706,29 z³);
* normatywna powierzchnia u¿ytkowa lokalu nie
mo¿e przekraczaæ dla:
1 osoby – 35 m kw. (+30 proc., tj. 45,50 m kw.)
2 osób – 40 m kw. (+30 proc., tj. 52 m kw.)
3 osób – 45 m kw. (+30 proc., tj. 58,50 m kw.)
4 osób – 55 m kw. (+30 proc., tj. 71,50 m kw.)
5 osób – 65 m kw. (+30 proc., tj. 84,50 m kw.)
6 osób – 70 m kw. (+30 proc., tj. 91,50 m kw.);
przy kolejnej osobie normatywn¹ powierzchniê
zwiêksza siê o 5 m kw.
– Czy osoby maj¹ce zaleg³oœci równie¿ mog¹ ubiegaæ
siê o dodatek mieszkaniowy?

– O dodatek mieszkaniowy mog¹ ubiegaæ siê osoby posiadaj¹ce zad³u¿enie w op³atach czynszowych,
je¿eli zawar³y ugodê na rataln¹ sp³atê zad³u¿enia w
Dziale Windykacji Czynszu SSM. Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesiêcy, licz¹c od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po dniu z³o¿enia wniosku.
– Kiedy dodatek zostaje wstrzymany?
– W wypadku stwierdzenia, ¿e osoba pobieraj¹ca
dodatek mieszkaniowy nie op³aca nale¿noœci za zajmowany lokal mieszkalny przez pe³ne dwa miesi¹ce, Spó³dzielnia jest zobowi¹zana niezw³ocznie zawiadomiæ Zarz¹d Budynków Mieszkalnych o wyst¹pieniu zaleg³oœci i w drodze decyzji administracyjnej wyp³atê dodatku wstrzymuje siê.
– Stwierdzenie zaleg³oœci nastêpuje po up³ywie dwóch

pe³nych miesiêcy. Przyjmijmy, ¿e chodzi o kwiecieñ i maj.
Wp³ata w dniu 31 maja ratuje przed wstrzymaniem dodatku?

– Tak, ale pod warunkiem, ¿e Spó³dzielnia bêdzie
wiedzieæ wczeœniej, ¿e taka wp³ata zostanie dokonana. Musimy to wiedzieæ przynajmniej w ostatnim dniu
miesi¹ca z rana. Jest to bowiem termin sporz¹dzania
informacji do ZBM i dzia³anie „na styk” mo¿e spowodowaæ niepotrzebne komplikacje.
– Gdyby nale¿ne op³aty w skali wspomnianych dwóch
miesiêcy – kwietnia i maja – wynosi³y 300 z³ (dla ilustracji
niech bêdzie okr¹g³a kwota), to jeœli zaleg³oœæ na koniec
maja nie osi¹gnie pe³nej „zaleg³oœci dwumiesiêcznej” i
wyniesie np. 296 z³ (a nie 300!) – wstrzymania dodatku nie
powinno byæ.

– Formalnie rzecz bior¹c – nie powinno. Ale podobnie jak w przypadku wspomnianych ju¿ terminów op³at „na styk” – nie ma potrzeby doprowadzaæ
do sytuacji a¿ tak krañcowej. Nasi mieszkañcy maj¹
sta³y kontakt z Dzia³em Windykacji i Dodatków
Mieszkaniowych i wszystkie problemy mo¿na rozwi¹zaæ zawczasu. Trzeba tylko rozmawiaæ i nie traktowaæ Spó³dzielni jak nieprzyjaznego urzêdu.
– Wymieniona w poprzednim pytaniu zaleg³oœæ z kwietnia i maja – w czerwcu zacznie byæ wy¿sza ni¿ dwumiesiêczna. Kiedy nastêpuje wstrzymanie dodatku? To wa¿ne,
bo np. emeryci pieni¹dze otrzymuj¹ na ogó³ w po³owie
miesi¹ca.

– Jak wspomnia³am, informacje o zaleg³oœciach
przygotowujemy do ZBM w ostatnim dniu miesi¹ca.
– W jakich sytuacjach dodatek mieszkaniowy zostaje
przywrócony?

– Je¿eli uregulowanie zaleg³oœci nie nast¹pi w ci¹gu trzech miesiêcy od dnia wydania decyzji o wstrzymaniu wyp³aty dodatku – decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania zaleg³oœci w terminie trzech miesiêcy od dnia
wydania decyzji o wstrzymaniu wyp³aty dodatku –
wyp³aca siê dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wyp³ata by³a wstrzymana.
*
Szczegó³ow¹ informacjê, a tak¿e pomoc w przygotowaniu w³aœciwego wniosku, ka¿da zainteresowana osoba uzyska w Spó³dzielni przy ul. Korczaka
2A, Dodatki Mieszkaniowe (tel. bezpoœredni 87-56303-64; centrala 87-563-03-40 lub 41).
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ŒWIADECTWA ENERGETYCZNE BUDYNKÓW
Od 1 styczna 2009 r. zaczê³o
obowi¹zywaæ rozporz¹dzenie
Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku
i lokalu mieszkalnego lub czêœci
budynku stanowi¹cej samodzieln¹ ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹ oraz sposobu sporz¹dzania i wzorów œwiadectw
charakterystyki energetycznej.
Wydanie ww. przepisów zakoñczy³o dostosowywanie polskiego
prawodawstwa w zakresie budownictwa do przepisów obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej.
Wprowadzone regulacje maj¹
na celu:
* zaostrzenie polityki racjonalizacji zu¿ycia energii w sektorze
zasobów budowlanych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu odpowiedniej jakoœci œrodowiska
wewnêtrznego,
* stworzenie warunków oceny
energetycznej budynków poprzez
model budynku referencyjnego
(porównawczego),
* zapewnienie odpowiedniej jakoœci wykonywania œwiadectw
charakterystyki energetycznej budynków oraz mo¿liwoœæ ich ewentualnej weryfikacji.
Przek³adaj¹c to na zwyk³y jêzyk, w myœl tych przepisów docelowo ka¿dy budynek powinien
mieæ sporz¹dzony dokument –
tzw. „œwiadectwo charakterystyki
energetycznej” – okreœlaj¹cy jego
energoch³onnoœæ na cele ogrzewania, wentylacji, przygotowania
c.w.u. oraz oœwietlenia i ch³odzenia (klimatyzacji), choæ te dwa
ostatnie parametry nie dotycz¹
budynków mieszkalnych. Wa¿noœæ certyfikatu wynosi 10 lat.
Potem procedurê nale¿y powtórzyæ. SSM jako zarz¹dca i administrator budynków ma obowi¹zek

sporz¹dziæ œwiadectwo energetyczne dla ca³ego budynku i udostêpniæ je zainteresowanym osobom. Wymóg ten dotyczy obiektów nowych, wynajmowanych i
sprzedawanych
Obliczony wskaŸnik rocznego
zapotrzebowania na energiê ma w
prosty sposób pokazywaæ u¿ytkownikom, administratorom, potencjalnym kupcom jak bardzo jest
energoch³onny dany budynek.
Nie bêdzie to równowa¿ne rzeczywistym kosztom p³aconym
przez poszczególnych mieszkañców, œwiadectwa nie uwzglêdniaj¹
kultury u¿ytkowania, oszczêdzania i zapobiegania zwyk³emu marnotrawstwu energii.
*
Wykonanie œwiadectwa charakterystyki energetycznej wymaga
zebrania i przetworzenia sporej iloœci danych, poczynaj¹c od obliczeñ
izolacyjnoœci przegród budowlanych (œcian, okien, drzwi, stropodachów itp.), ich powierzchni, po³o¿enia wzglêdem stron œwiata,
kubatury i powierzchni ogrzewanej
budynków, iloœci i struktury mieszkañ, liczby mieszkañców, a koñcz¹c na specjalistycznych danych,

którymi dysponuje tylko producent
i dostawca ciep³a (PEC) czy te¿ stacje meteorologiczne. Dodaj¹c do
tego wiek zasobów (zbli¿aj¹cy siê
ju¿ do 50 lat), czêœciowo zdekompletowan¹ dokumentacjê techniczn¹ niektórych budynków, koniecznoœæ inwentaryzacji „z natury” – widaæ, ¿e w skali ca³ej Spó³dzielni jest to ogromne zadanie.
Koszt przygotowania œwiadectwa charakterystyki energetycznej
dla przeciêtnego bloku w chwili
obecnej zaczyna siê od 1 tys. z³
wzwy¿. W skrajnych przypadkach
górna granica opracowania mo¿e
dojœæ do 6 – 8 tys. z³. Zale¿y to od
iloœci danych, jakie firma wykonuj¹ca œwiadectwo musi samodzielnie opracowaæ. W 2009 r. Spó³dzielnia wykona³a pierwszych 9
œwiadectw charakterystyki energetycznej dla budynków w naszych
zasobach. W roku bie¿¹cym rozstrzygniêto przetarg na nastêpnych
18 œwiadectw charakterystyki
energetycznej budynków. Szacujemy, ¿e do koñca 2010 r. œwiadectwa charakterystyki energetycznej ³¹cznie wykonane bêd¹ dla
ok. 80 budynków.
Przygotowa³: A. Urbanowicz

Graficzne przedstawienie charakterystyki energetycznej budynku
mieszkalnego przy ul. Noniewicza 95 – wyci¹g ze œwiadectwa
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Inwestycje zwi¹zane
z oszczêdnoœci¹
energii cieplnej
Oszczêdzanie energii cieplnej jest jednym
z najwa¿niejszych zadañ realizowanych przez
nasz¹ Spó³dzielniê. Podajemy wysokoœæ
nak³adów poniesionych na ten cel z ostatnich
dwóch lat.

Rok 2008
Docieplenie œcian zewnêtrznych (szczytowe, uskoki) – 1.397.587 z³ (7.166 m2; 38 budynków).
* Stolarka okienna (dofinansowanie do mieszkania)
– 1.071.680 z³ (3.053 szt.; 792 mieszkania); kwota
*

uwzglêdnia oko³o 50 proc. dofinansowania do wymiany
stolarki okiennej, natomiast ca³kowity koszt wymiany stolarki okiennej wynosi 2.143.360 z³.

Wymiana drzwi do wiatro³apów – 233.989 z³ (64
szt.; 19 budynków).
* Wymiana okien na klatkach schodowych – 87.011
z³ (166 szt.; 10 budynków).
* Remont wiatro³apów – 296.521 z³ (102 szt.; 25
budynków).
* Docieplenia stropodachów – 17.083 z³ (665 m2).
* Zmiana miejsca zasilania budynków w energiê
ciepln¹ – 287.713 z³ (9 budynków).
Ogó³em nak³ady: 4.463.264 z³, tj. 59 proc. z kwoty ogó³em na remonty.
*

Rok 2009
Docieplenie œcian zewnêtrznych (szczytowe, uskoki) – 1.319.564 z³ (7.121 m2; 37 budynków).
* Stolarka okienna (dofinansowanie do mieszkania)
– 811.735 z³ (1.972 szt.; 142 budynki); kwota
*

uwzglêdnia oko³o 50 proc. dofinansowania do wymiany
stolarki okiennej, natomiast ca³kowity koszt wymiany stolarki okiennej wynosi 1.623.470 z³.

Wymiana drzwi do wiatro³apów – 224.892 z³ (55
szt.; 27 budynków).
* Wymiana okien w wiatro³apach i na klatkach schod.
– 609.816 z³ (1.205 szt.; 46 budynków).
* Budowa i remont wiatro³apów – 960.128 z³ (92 szt.;
27 budynków).
* Docieplenia stropodachów – 117.117 z³ (4.529 m2).
* Zmiana miejsca zasilania budynków w energiê
ciepln¹ – 304.827 z³ (8 budynków – w tym: budynek przy ul. 1 Maja 25A na kwotê 72.889 z³ z terminem realizacji w 2010 r.).
Ogó³em nak³ady: 5.159.814 z³, tj. 70 proc. z kwoty
ogó³em na remonty.
Sporz¹dzi³a A. Adamczuk-Wielgat
*

Przypominamy
W biuletynie informacyjnym „Echo Spó³dzielni”
nr 2 z grudnia 2008 r. zamieœciliœmy artyku³ dotycz¹cy zasad wymiany i demonta¿u grzejników w lokalach. Byæ mo¿e niektórzy cz³onkowie naszej Spó³dzielni o nich zapomnieli, gdy¿ wystêpuj¹ z wnioskiem o wymianê i demonta¿ grzejników w czasie
trwania okresu grzewczego, co utrudnia, a wrêcz
uniemo¿liwia, za³atwienie pozytywne sprawy.
W zwi¹zku z powy¿szym przypominamy, ¿e
wszelkie prace zwi¹zane z instalacj¹ grzewcz¹ mog¹
byæ prowadzone poza sezonem grzewczym, a zamiar
ich dokonania nale¿y zg³osiæ w formie pisemnej do
w³aœciwej administracji.

ZASADY
WYMIANY
KALORYFERÓW
Aby dokonaæ wymiany grzejników lub demonta¿u, nale¿y wyst¹piæ z wnioskiem o wydanie zgody
na wymianê (demonta¿) grzejników w lokalu.
Zgodê wydaje w³aœciwa wed³ug miejsca zamieszkania administracja.
Wydana zgoda zawieraæ bêdzie:
* charakterystykê wymienianego grzejnika (typ,
rozmiar i moc obliczeniow¹),
* zobowi¹zanie wnioskodawcy, i¿ prace wykona
w³asnym staraniem i na w³asny koszt,
* zobowi¹zanie wnioskodawcy o poniesieniu
kosztu spuszczenia wody i nape³nienia uk³adu (19,78
z³/m3) oraz przemontowania podzielników,
* zobowi¹zanie wnioskodawcy o zawiadomieniu
(z wyprzedzeniem 3 dni) w³aœciwej administracji o
rozpoczêciu i zakoñczeniu robót, przed³o¿eniu dokumentów atestacyjnych na wbudowane materia³y oraz uzyskanie protoko³u odbioru robót (wymiany grzejników).
*
Jednoczeœnie przypominamy, ¿e kwestie zwi¹zane ze zmianami w instalacji centralnego ogrzewania dotycz¹ce przeróbek (np. zwiêkszenie wielkoœci lub mocy grzejnika, demonta¿ itp.) omówione
s¹ w Regulaminie rozliczenia kosztów ciep³a dostarczanego do celów centralnego ogrzewania i centralnego przygotowania cieplej wody w zasobach
Suwalskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, z którym
mo¿na zapoznaæ siê na naszej stronie internetowej
www.ssm.suwalki.pl
I. Babkowska
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Suwalska Spó³dzielnia Mieszkaniowa od kilku lat, wdra¿aj¹c selektywn¹ zbiórkê surowców wtórnych, realizuje postanowienia
uchwa³y Nr XXIII/225/04 Rady
Miejskiej w Suwa³kach w sprawie
szczegó³owych zasad utrzymywania czystoœci i porz¹dku na terenie
miasta. Ww. uchwa³a zobowi¹zuje
wszystkich zarz¹dców nieruchomoœci do umo¿liwienia mieszkañcom selektywnej zbiórki odpadów,
a Miasto Suwa³ki w ramach pomocy Spó³dzielni wyposa¿y³o nieodp³atnie punkty zbiórki odpadów w
kontenery na surowce wtórne.
Przypominamy, ¿e w uchwale
Rady Miejskiej zosta³y okreœlone
kolory pojemników na poszczególne grupy surowców wtórnych
i s¹ one jednolite na terenie ca³ego miasta:
* niebieski pojemnik z napisem
PAPIER – na makulaturê (gazety,
papier, kartony itp.),
* ¿ó³ty pojemni z napisem PLASTIK – na tworzywa sztuczne (butelki pet, opakowania po chemii
gospodarczej i inne) i na opakowania z aluminium w przypadku, gdy

Selektywna
zbiórka odpadów
nie ma oddzielnego pojemnika,
* zielony pojemnik z napisem
SZK£O – na wszelkiego rodzaju
odpady szklane (butelki, naczynia,
t³uczka szklana itp.); niektóre pojemniki na szk³o s¹ wyposa¿one w specjaln¹ kieszeñ na baterie.
Zabrania siê wrzucania do pojemników, o których mowa powy¿ej, innych odpadów.
Najwa¿niejsz¹ dla mieszkañców
i wymiern¹ na dzieñ dzisiejszy korzyœci¹ p³yn¹c¹ z selektywnej
zbiórki odpadów jest obni¿enie
kosztów ich wywozu. Ponadto utylizacja odpadów segregowanych
jest bezp³atna, gdy tymczasem cena
utylizacji 1 tony œmieci niesegregowanych wynosi 112 z³. Warunkiem
jest, by odpady w kontenerach by³y
nie zmieszane z innymi ni¿ wskazuje napis na pojemniku.

LUSTRACJA SPÓ£DZIELNI
W okresie od 05.11.2009 r. do 15.12.2009 r. zosta³a przeprowadzona lustracja ca³okszta³tu dzia³alnoœci Spó³dzielni za okres od 01.01.2006 r. do
31.12.2008 r.
Czynnoœci lustracyjne przeprowadzi³ lustrator Spó³dzielczego Regionalnego Zwi¹zku Rewizyjnego w
Bia³ymstoku w oparciu o art. 91 ustawy „Prawo spó³dzielcze”, który to artyku³ zobowi¹zuje spó³dzielnie
do poddania siê raz na trzy lata sprawdzeniu legalnoœci, gospodarnoœci i rzetelnoœci jej dzia³ania.
W wyniku przeprowadzonej lustracji zosta³y sformu³owane nastêpuj¹ce wnioski:
* wykonaæ decyzjê Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Suwa³kach nakazuj¹c¹ Spó³dzielni zapewnienie w³aœciwej d³ugoœci dojœæ ewakuacyjnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Korczaka 2, 3 i 4,
* rozwa¿yæ mo¿liwoœci pozyskania dodatkowych

Dodatkowo informujemy – w
zwi¹zku z uwagami odnoœnie braku w niektórych pojemnikach na
szk³o kieszeni na baterie – ¿e do
czasu wycofania z u¿ytku pojemników bez kieszeni, zu¿yte baterie mo¿na wrzucaæ do pojemników
znajduj¹cych siê w wyznaczonych
punktach na terenie miasta.
Spó³dzielnia czuje siê tak¿e w
obowi¹zku poinformowaæ mieszkañców o mo¿liwoœci przekazywania przeterminowanych i zbêdnych
leków do punktów zbiórki znajduj¹cych siê w wybranych aptekach.
Wykaz wyznaczonych punktów
i lista wspomnianych wy¿ej aptek
przyjmuj¹cych leki do utylizacji s¹
umieszczone na stronie internetowej www.um.suwalki.pl.
*
Stary sprzêt elektroniczny oraz
sprzêt AGD odbieraj¹ firmy dostarczaj¹ce nowy sprzêt. Jeœli ktoœ
jednak wyrzuca np. zu¿yty telewizor (bez wymiany) – powinien go
umieœciæ wewn¹trz altany œmietnikowej jako przedmiot wielkogabarytowy ustawiony osobno.
Sporz¹dzi³a: Ma³gorzata Osyda

œrodków finansowych w celu przyspieszenia realizacji ujawnionych potrzeb remontowych w poszczególnych nieruchomoœciach budynkowych,
* koszty dostawy energii cieplnej do celów podgrzania wody rozliczaæ zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych,
* wyodrêbniæ z dotychczasowej struktury kosztów
eksploatacji i utrzymania nieruchomoœci koszty „wywozu nieczystoœci sta³ych” jako odrêbne œwiadczenie tej us³ugi na rzecz u¿ytkowników lokali,
* dostosowaæ funkcjonuj¹cy „Regulamin dzia³alnoœci spo³eczno-wychowawczej” do wymogów statutowych,
* kontynuowaæ dotychczasowe pozytywne dzia³ania w celu obni¿enia poziomu zad³u¿eñ w op³atach za lokale.
Na Walnym Zgromadzeniu, które odbêdzie siê
w maju br. zostanie okreœlony i uchwalony sposób
realizacji powy¿szych wniosków polustracyjnych.
Zarz¹d SSM
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Wiosna na placach zabaw
Zapewnienie mo¿liwoœci spêdzania wolnego czasu dzieciom i m³odzie¿y na terenach osiedlowych to
jedno z wa¿niejszych zadañ realizowanych przez
Suwalsk¹ Spó³dzielniê Mieszkaniow¹, która wiele
uwagi poœwiêca organizacji i utrzymaniu placów zabaw – poprzez coroczne doposa¿anie tych placów
w sprzêt zabawowy, dba³oœæ o stan techniczny i bezpieczn¹ eksploatacjê urz¹dzeñ, a tak¿e o utrzymanie
czystoœci – w tym wymianê piasku w piaskownicach
w okresie wiosennym i przynajmniej raz w okresie
letnim. Jest to bezwzglêdny wymóg maj¹cy na celu
poprawê stanu sanitarnego placów zabaw dla dzieci.
Wi¹¿e siê z tym równie¿ troska o to, by piaskownice
nie by³y „wybiegiem” dla psów i kotów. Odchody
zwierzêce to nie tylko problem natury estetycznej,
to tak¿e zagro¿enie dla zdrowia dzieci jako Ÿród³o
chorób odzwierzêcych, a przede wszystkim taksokarozy, której skutkiem mo¿e byæ rozregulowanie
uk³adu odpornoœciowego oraz wzrost podatnoœci na
ró¿nego typu alergie.
Spó³dzielnia ogrodzi³a wszystkie place zabaw z
piaskownicami, aby ograniczyæ dostêp psów i kotów, ale to od nas – rodziców i opiekunów – zale¿y
czy œmieci bêd¹ wrzucane do kosza, czy urz¹dzenia
nie bêd¹ niszczone, czy psy nie bêd¹ wprowadzane

do piaskownic. Placów zabaw dla dzieci jest w zasobach Suwalskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej a¿ 70
(Osiedle Centrum – 28, Osiedle Pó³noc I – 20, Osiedle Pó³noc II – 22). Na doposa¿enie i modernizacjê
tych placów Spó³dzielnia na rok 2010 przeznaczy³a
kwotê 58 tys. z³. Dbajmy wiêc wszyscy, aby te pieni¹dze nie by³y marnotrawione.
Norma zaleca zarz¹dcy placu dokonywanie trzech
rodzajów przegl¹dów eksploatacyjnych: kontroli regularnej, funkcjonalnej i podstawowej. Pierwsza z nich
powinna byæ wykonywana nie rzadziej ni¿ raz na tydzieñ, jednak w zwi¹zku z tym, ¿e place zabaw bywaj¹
miejscem nocnych spotkañ m³odzie¿y, a przejawy wandalizmu zostawiaj¹ tam swoje œlady, oglêdziny tych
placów w zasobach SSM wykonywane s¹ codziennie.
Raz na kwarta³ przeprowadzana jest kontrola funkcjonalna, czyli szczegó³owy przegl¹d stanu technicznego
sprzêtu i urz¹dzeñ, a tak¿e ca³ego placu. Roczna kontrola podstawowa obejmuje przegl¹d ca³oœciowy i podsumowuje stan bezpieczeñstwa placu zabaw.
Wspólny cel jest jeden: aby nasi najm³odsi mieszkañcy mieli gdzie zdrowo, bezpiecznie i spokojnie
siê bawiæ. O realizacjê tego celu wspólna musi byæ
te¿ troska.
Z-ca Prezesa ds. eksploatacji – Jan Wiszniewski

Fot.

