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TTTTTo ju¿ 50 lato ju¿ 50 lato ju¿ 50 lato ju¿ 50 lato ju¿ 50 lat
Z okazji jubileuszu 50-lecia Suwalskiej Spó³dziel-

ni Mieszkaniowej sk³adam w imieniu Zarz¹du ser-
deczne podziêkowanie wszystkim tym, którzy wnie-
œli swój wk³ad w powstanie i prawid³owe funkcjo-
nowanie naszej Spó³dzielni – poczynaj¹c od roku
1960 a¿ po dzieñ dzisiejszy. Dziêkujê firmom bu-
dowlanym, projektantom, partnerom w dzia³alno-
œci gospodarczej, a tak¿e w³adzom Miasta, Policji,
Stra¿y Miejskiej, Stra¿y Po¿arnej. Spó³dzielnia jest
z³o¿onym organizmem wymagaj¹cym  sta³ej wspó³-
pracy z wieloma instytucjami, organizacjami po-
rz¹dku publicznego, podmiotami gospodarczymi.
Dziêki tej wspólpracy mogliœmy funkcjonowaæ pó³
wieku w miarê spokojnie i bezpiecznie.

Dziêkujê naszym mieszkañcom za stworzenie
przyjaznej atmosfery i traktowanie Spó³dzielni jako
wspólnego domu, za który ponosimy wspóln¹ od-
powiedzialnoœæ.

Mam nadziejê, ¿e tak bêdzie nadal.
Materia³y zwi¹zane z jubileuszem – historia, wspo-

mnienia, komentarze, dzieñ dzisiejszy – znajduj¹ siê
na naszej stronie internetowej: www.ssm.suwalki.pl

Prezes Zarz¹du SSM – Krzysztof Ma¿ul

Ustawa o spó³dzielniach mieszkaniowych (Dz. U.
nr 119 poz. 1116 z póŸniejszymi zmianami) wpro-
wadzi³a mo¿liwoœæ przekszta³cenia spó³dzielczych
praw do lokali w odrêbn¹ w³asnoœæ lokalu, tzn. ka¿-
dy w³aœciciel lokalu, który dokona³ przekszta³cenia
automatycznie sta³ siê wspó³w³aœcicielem ca³ej nie-
ruchomoœci (w tym gruntu – dzia³ki geodezyjnej,
na której zlokalizowany jest budynek).

W zwi¹zku z tym, aby wykonaæ jakiekolwiek pra-
ce inwestycyjne lub remontowe wymagaj¹ce zg³o-
szenia robót lub uzyskania „Decyzji pozwolenia na
budowê...” w nieruchomoœciach budynkowych, w
których nast¹pi³o wyodrêbnienie w³asnoœci lokali –
„Wnioskodawca” (Spó³dzielnia b¹dŸ w³aœciciel lo-
kalu) musi uzyskaæ zgodê wszystkich wspó³w³aœci-
cieli nieruchomoœci na z³o¿enie w odpowiednim
urzêdzie (zgodnie z art. 3 pkt. 11 Prawa Budowla-
nego) „Oœwiadczenia o prawie do dysponowania
nieruchomoœci¹ na cele budowlane”.

Dotyczy to w szczególnoœci takich prac, jak:
wykonanie dociepleñ elewacji budynków,
zmiany w elewacji budynku (likwidacja filarków
miêdzyokiennych – dodatkowe okno),
likwidacja elementów zawieraj¹cych azbest,
remont i dobudowa wiatro³apów,
roboty budowlane ingeruj¹ce w elementy konstruk-
cji budynku (przebicia w œcianach konstrukcyj-
nych, podbicia fundamentów, adaptacje lokali),
wykonanie robót dostosowania budynków wyso-
kich do przepisów ppo¿.,
remonty instalacji gazowych.

O TYM TRZEBA WIEDZIEÆ

ci¹g dalszy na str. 3

Wybory samorz¹dowe wy³oni³y nowe w³adze
naszego miasta. Rada Nadzorcza i Zarz¹d
Suwalskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej sk³adaj¹
gratulacje Panu Prezydentowi Czes³awowi
Renkiewiczowi oraz ca³ej Radzie Miejskiej.

¯yczymy wielu sukcesów i wyra¿amy nadzie-
jê na owocn¹ wspó³pracê.
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W lipcowym numerze biulety-
nu „Echo Spó³dzielni”  zwrócili-
œmy siê do mieszkañców z proœb¹
o wypowiedzenie siê w sprawie za-
mykania altan œmietnikowych. Li-
czyliœmy, ¿e ten sposób konsulta-
cji spotka siê z wiêkszym  odze-
wem i pomo¿e Spó³dzielni okre-
œliæ stanowisko w sprawie zainte-
resowania zamykaniem altan oraz
skróci czas korespondencyjnych
uzgodnieñ z mieszkañcami.  Opi-
nie zainteresowani mieszkañcy
mogli wnieœæ, przekazuj¹c do Spó³-
dzielni wype³niony formularz opu-
blikowany w  biuletynie „Echo
Spó³dzielni”.

Do koñca sierpnia ze wszyst-
kich osiedli wypowiedzia³o siê
tylko  170 mieszkañców, w tym:
z Osiedla Centrum – 55, z Osie-
dla Pó³noc I – 83 i z Osiedla  Pó³-
noc II – 32.   W stosunku do

³¹cznej iloœci mieszkañ w zaso-
bach Spó³dzielni jest to znikoma
iloœæ, co w konsekwencji  nie
pozwala uznaæ jej za reprezenta-
tywn¹ i bazowaæ na zebranych
opiniach przy podejmowaniu de-
cyzji o sposobie udostêpniania
mieszkañcom altan.  Spó³dzielnia
liczy na to, ¿e mieszkañcy pójd¹
za przyk³adem innych, którzy
wyst¹pili z inicjatyw¹ zamkniêcia
ich altan œmietnikowych i  ocze-
kuje kolejnych propozycji w tym
zakresie.  Zg³aszane  wnioski bêd¹
rozpatrywane na bie¿¹co z
uwzglêdnieniem uzgodnieñ do-
konanych przez administracje
osiedlowe.

Aktualnie w zasobach naszej
Spó³dzielni  jest zamkniêtych kil-
kanaœcie altan: 4 altany na Osie-
dlu Pó³noc I i 9 na Osiedlu Pó³noc
II, obejmuj¹cych ³¹cznie 1691

Omówienie wyników prOmówienie wyników prOmówienie wyników prOmówienie wyników prOmówienie wyników przeprowadzonej ankietyzeprowadzonej ankietyzeprowadzonej ankietyzeprowadzonej ankietyzeprowadzonej ankiety
w sprawie zamykania w sprawie zamykania w sprawie zamykania w sprawie zamykania w sprawie zamykania altan œmietnikowychaltan œmietnikowychaltan œmietnikowychaltan œmietnikowychaltan œmietnikowych

mieszkañ. Rozpoczêto procedury
uzgodnieñ dotycz¹ce zamkniêcia
dwóch kolejnych altan na Osiedlu
Pó³noc II, które s³u¿¹ 310 miesz-
kañcom.

Ograniczenie dostêpu do altan
œmietnikowych pomo¿e zapobie-
gaæ korzystaniu z nich osobom
spoza Spó³dzielni oraz osobom
przeszukuj¹cym odpady.  Rosn¹-
ce koszty wywozu odpadów przy-
czyniaj¹ siê do szerzenia siê pro-
cederu wrzucania do kontenerów
na terenie Spó³dzielni odpadów
nie pochodz¹cych  z naszych za-
sobów. Zamkniêcie altan ma na
celu przeciwdzia³anie powy¿szym
niepo¿¹danym zjawiskom, a tym
samym pozwoli zapobiegaæ  nie-
uzasadnionemu wzrostowi  kosz-
tu wywozu nieczystoœci.

Opracowa³a:
Ma³gorzata Osyda

Firma Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. w
Poznaniu – wybrana w drodze przetargu nieograni-
czonego na monta¿ i serwis rozliczeniowy podziel-
ników kosztów c.o. – zakoñczy³a wymianê  podziel-
ników  w budynkach Spó³dzielni.   Ju¿ w bie¿¹cym
sezonie grzewczym (2010/2011) odczyty wskazañ
podzielników bêd¹ odbywaæ siê drog¹ radiow¹,
bez koniecznoœci wchodzenia do mieszkañ i z mo¿-
liwoœci¹  monitoringu pracy urz¹dzeñ przez ca³y
okres ich u¿ytkowania.  Ta  funkcja elektronicznych
podzielników kosztów centralnego ogrzewania w
znacznym stopniu pomo¿e w stwierdzeniu niepra-
wid³owoœci (usterek lub awarii) pracy urz¹dzenia bez
koniecznoœci udostêpniania lokalu.

W Spó³dzielni w 39 mieszkaniach nie zamonto-

wano podzielników z powodu braku dostêpu do lo-
kali  lub braku zgody u¿ytkownika na zamontowa-
nie tych urz¹dzeñ. Rozliczenie kosztów centralnego
ogrzewania w tych lokalach wykonane bêdzie na
zasadach opisanych w  „Regulaminie rozliczania
kosztów ciep³a dostarczonego do celów centralnego
ogrzewania i centralnego przygotowania ciep³ej wody
w zasobach Suwalskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej”
– wed³ug jednostkowej op³aty rycza³towej, której
wysokoœæ wynika z zaliczki ustalonej dla danej nie-
ruchomoœci powiêkszonej wspó³czynnikiem 1,8. T¹
sam¹ metod¹ rozliczane s¹ mieszkania,  których u¿yt-
kownicy pomimo zamontowanych podzielników
kosztów, zadeklarowali chêæ rozliczania kosztów

ZAKOÑCZONO MONTA¯ NOWYCH PODZIELNIKÓW

dokoñczenie na str. obok
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O TYM TRZEBA WIEDZIEÆ

Jest to wiêkszoœæ prac remontowych i inwestycyj-
nych realizowanych przez Spó³dzielniê b¹dŸ miesz-
kañców.

W naszej Spó³dzielni przyjêto nastêpuj¹ce proce-
dury uzyskiwania zgody wspó³w³aœcicieli nierucho-
moœci konieczne do uzyskania decyzji administra-
cyjnych:

przeprowadzenie konsultacji spo³ecznych – ze-
branie informacji przez administracje nt. konieczno-
œci (celowoœci lub zasadnoœci) wykonania danych
robót (wnioski lub zg³oszenia mieszkañców, zalece-
nia po rocznych przegl¹dach obiektów),

wykonanie i przedstawienie zainteresowanym
wstêpnych koncepcji (tam, gdzie jest to mo¿liwe, np.
lokalizacja parkingów, przebieg chodników, infra-
struktura) – najczêœciej w formie og³oszeñ admini-
stracji w tablicach klatkowych z za³¹cznikami gra-
ficznymi (mapki z proponowanym zagospodarowa-
niem terenu nieruchomoœci) i informacj¹ o czasie
zbierania opinii (zwykle od 1 do 2 tygodni),

uzyskanie akceptacji mieszkañców, których do-
tycz¹ prace remontowe lub inwestycyjne (imienna
ankieta) pozwalaj¹cej na rozpoczêcie w³aœciwych
prac projektowych,

sporz¹dzenie dokumentacji technicznej i wyst¹-
pienie do osób posiadaj¹cych odrêbn¹ w³asnoœæ lo-
kalu o wype³nienie i podpisanie oœwiadczenia o wy-
ra¿eniu zgody na roboty i dysponowanie nieru-
chomoœci¹ na cele budowlane,

wnioskodawca (Spó³dzielnia) mo¿e z³o¿yæ
oœwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowa-
nia nieruchomoœci¹ na cele budowlane (wg wzorca
w Dz.U. Nr 242 poz. 2421 z 2004 r.) dla danych
robót w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budo-
wê po uzyskaniu pisemnej zgody wspó³w³aœcicieli
nieruchomoœci.

Dopiero po tych krokach nastêpuje w³aœciwe roz-
poczêcie procedur urzêdowych przez Wydzia³ Ar-
chitektury i Gospodarki Przestrzennej UM w Suwa³-
kach, który: rozsy³a powiadomienia o wszczêciu po-
stêpowania administracyjnego w celu uzyskania „De-
cyzji o warunkach zabudowy...”; po raz kolejny po-
wiadamia o zgromadzeniu dokumentacji i mo¿liwo-
œci zapoznania siê z ni¹ osób zainteresowanych;
wydaje „Decyzjê pozwolenia na budowê...”

W przypadku, gdy Spó³dzielnia sprawuje zarz¹d
nieruchomoœci¹ wspóln¹, w której udzia³y przypa-
daj¹ równie¿ innym wspó³w³aœcicielom, wymagana
jest ich zgoda w sprawach przekraczaj¹cych zakres
zwyk³ego zarz¹du na zasadzie okreœlonej w art. 199

kodeksu cywilnego. W razie braku takiej zgody nie-
których wspó³w³aœcicieli – Spó³dzielnia musi uzyskaæ
orzeczenie s¹du powszechnego, co zastêpuje oœwiad-
czenie woli owych wspó³w³aœcicieli, o ile s¹d ten
uwzglêdni argumentacjê Spó³dzielni (art. 1047 § 1
kpc.).

Powy¿szy tok postêpowania powoduje wyd³u¿e-
nie procedur administracyjnych.

W sprawach indywidualnych, gdy wspó³w³aœci-
ciel nieruchomoœci, który chce dokonaæ przeróbek
wymagaj¹cych pozyskania decyzji administracyj-
nych we w³asnym mieszkaniu (np. przebicie nowe-
go otworu drzwiowego w œcianie konstrukcyjnej,
zabudowa loggii lub balkonu czy te¿ przebudowa
instalacji gazowej) musi uzyskaæ tak¹ sam¹ zgodê
wszystkich wspó³w³aœcicieli.

W tych sprawach nasze administracje i s³u¿by tech-
niczne Spó³dzielni s³u¿¹ wszelk¹ pomoc¹.

Przygotowa³: Andrzej Urbanowicz
kierownik Dzia³u Inwestycji i Remontów

ciep³a wed³ug jednostkowej op³aty rycza³towej.
 Przypominamy, ¿e zgodnie z zapisami § 23 przy-

wo³anego regulaminu, który  jest dostêpny na stro-
nie internetowej www.ssm.suwalki.pl – ka¿dy u¿yt-
kownik lokalu mo¿e zmieniæ sposób rozliczania
kosztów ciep³a w swoim lokalu z zachowaniem okre-
su rozliczeniowego. Zmiana wdra¿ana jest na pod-
stawie pisemnego wniosku u¿ytkownika lokalu z³o-
¿onego nie póŸniej ni¿ do 15 czerwca ka¿dego roku
i  nastêpuje od 1 lipca ka¿dego roku (po zakoñcze-
niu okresu grzewczego). W tych samych terminach,
co deklaracjê zmiany sposobu rozliczania lokalu, na-
le¿y zg³aszaæ monta¿  lub demonta¿ podzielników.
Zmiana sposobu rozliczania ca³ej nieruchomoœci
odbywa siê w tych samych terminach, jednak wnio-
sek powinien byæ podpisany przez minimum 50 proc.
plus 1 u¿ytkowników lokali w danej nieruchomoœci
(budynku).

Dodatkowe informacje w sprawie wymiany po-
dzielników, sposobu rozliczenia kosztów centralne-
go ogrzewania mog¹ Pañstwo uzyskaæ w biurze Spó³-
dzielni przy ul. Korczaka 2A w pokoju nr 2 lub pod
telefonem nr  87-563-03-47 b¹dŸ w siedzibie ka¿dej
administracji osiedlowej.

Wies³awa Krauze
kierownik Dzia³u GZM

ZAKOÑCZONO MONTA¯
NOWYCH PODZIELNIKÓW

ci¹g dalszy ze str. 1



echo Spó³dzielni4

W latach 1989 – 1992 Spó³-
dzielnia zaci¹gnê³a w banku PKO
BP kredyty mieszkaniowe  na bu-
dowê 24 budynków mieszkalno-
-us³ugowych, w tym 918 miesz-
kañ na zasadzie spó³dzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu
oraz 16 mieszkañ na zasadzie
spó³dzielczego w³asnoœciowego
prawa.

W dniu wejœcia w ¿ycie ustawy
reguluj¹cej zasady sp³aty powy¿-
szych kredytów, tj. 01.01.1996 r.,
w zasobach SSM znajdowa³o siê
788 mieszkañ obci¹¿onych kredy-
tem o ³¹cznej pow. 44.371,07 m2,

dytu i odsetek, zmniejsza siê o 50%
zad³u¿enie z tytu³u skapitalizowa-
nych odsetek bankowych oraz
umarza siê 50% zad³u¿enia z tytu-
³u przejœciowego wykupienia od-
setek bud¿etowych.

Kredytobiorca dokonuj¹cy jed-
norazowej sp³aty zad³u¿enia zobo-
wi¹zany jest do wniesienia œrod-
ków na pokrycie:  100% kwoty
kredytu, 15% odsetek bankowych,
15% odsetek bud¿etowych.
Przyk³ad rozliczenia z bankiem

mieszkania o pow. 67,10 m2

Zad³u¿enie ogó³em 123.787 z³, w
tym z tytu³u: kredytu – 2.882 z³,

Nowe zasady sp³aty „kredytów starego portfela”

Krótko mówi¹c z zad³u¿enia
123.787 z³ – kredytobiorca wg
poprzedniej ustawy mia³ sp³aciæ
39.153 z³, wg nowej ustawy –
21.017 z³,  czyli o 18.135 z³
mniej.

W przypadku lokali posiadaj¹-
cych zad³u¿enie z tytu³u odsetek
bud¿etowych (aktualnie jest 29 ta-
kich mieszkañ), ca³kowita sp³ata
zad³u¿enia polega na wniesieniu
15 % kwoty odsetek bud¿etowych.
Pozosta³e odsetki s¹ umarzane
przez bud¿et pañstwa.

Na przyk³ad za mieszkanie o
powierzchni 35,30 m2 obci¹¿one

co stanowi³o 9,95 % powierzchni
mieszkañ ogó³em.

Do 30.09.2010 rozliczono z
bankiem 446 mieszkañ. Do rozli-
czenia pozosta³y 342 mieszkania,
w tym 29 posiadaj¹cych jedynie
zad³u¿enie wobec bud¿etu pañ-
stwa.

Z dniem 1 stycznia 2010 r. we-
sz³a w ¿ycie ustawa z dnia 2 grud-
nia 2009 r. o zmianie ustawy   o
pomocy pañstwa w sp³acie niektó-
rych kredytów mieszkaniowych,
udzielaniu premii gwarancyjnych
oraz refundacji bankom wyp³aco-
nych  premii gwarancyjnych (Dz.
U. Nr 222, poz. 1752). Nowa usta-
wa reguluje zasady sp³aty powy¿-
szych kredytów mieszkaniowych
zwanych „kredytami starego port-
fela”.

*
Najwa¿niejsza i najkorzystniej-

sza dla cz³onków Spó³dzielni zmia-
na cytowanej ustawy dotyczy jed-
norazowej sp³aty kredytu i odse-
tek. Zgodnie z wprowadzonymi
przepisami, kredytobiorcy doko-
nuj¹cemu jednorazowej sp³aty kre-

odsetek skapitalizowanych –
29.608 z³, odsetek przejœciowo wy-
kupionych – 91.297 z³.

wg zasad obowi¹zuj¹cych do
31.12.2009 r.:
a) cz³onek Spó³dzielni sp³aca³ jed-

norazowo 39.153 z³, w tym:
100% kredytu – 2.882 z³, 30%
odsetek skapitalizowanych –
8.882 z³, 30% odsetek przejœcio-
wo wykupionych – 27.389 z³;

b) otrzymywa³ umorzenie 70% od-
setek skapitalizowanych –
20.726 z³ oraz umorzenie 70%
odsetek przejœciowo wykupio-
nych – 63.908 z³;

wg stanu obowi¹zuj¹cego od
01.01.2010 r.:
a) cz³onek Spó³dzielni sp³aca jed-

norazowo 21.017 z³, w tym:
100% kredytu – 2.882 z³, 15%
odsetek skapitalizowanych –
4.441 z³, 15% odsetek przejœcio-
wo wykupionych – 13.694 z³;

b) otrzymuje umorzenie 50% odse-
tek wynikaj¹ce z art.11b ustawy
– 60.453 z³ oraz umorzenie i wy-
kupienie 70 % odsetek po zasto-
sowaniu art. 11b – 42.317 z³.

odsetkami bud¿etowymi w kwocie
20.789,17 z³ – sp³ata jednorazo-
wa wynosi jedynie 3.118,38 z³.

Przedstawione zasady sp³aty jed-
norazowej kredytu i odsetek obo-
wi¹zuj¹ do 31 grudnia 2012 r.

W okresie piêciu miesiêcy obo-
wi¹zywania omawianych zmian
do ustawy, jednorazowej ca³kowi-
tej sp³aty zad³u¿enia dokona³o 26
cz³onków. W analogicznym okre-
sie ubieg³ego roku 13 osób. Z
przedstawionej informacji wynika,
¿e zmiana przepisów pozwala
wiêkszej liczbie cz³onków na ca³-
kowit¹ sp³atê kredytu i odsetek za
zajmowane mieszkanie.

Sp³ata zad³u¿enia z tytu³u kre-
dytu i odsetek jest jednym z wa-
runków przeniesienia prawa loka-
lu w odrêbn¹ w³asnoœæ.

Wszelkie dodatkowe informacje
na temat wysokoœci zad³u¿enia i
warunków sp³aty kredytów i odse-
tek udzielane s¹ osobom uprawnio-
nym w biurze Spó³dzielni przy ul.
Korczaka 2A, sala obs³ugi, stano-
wisko nr 4 lub pok. nr 12.

Przygotowa³a: A. Raczy³a
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MRÓZ I WZROST CEN
W  sezonie rozliczeniowym 2009/2010 Suwalska

Spó³dzielnia Mieszkaniowa za dostawê energii ciepl-
nej ponios³a o 1,8 mln z³ wiêksze koszty  ni¿ w sezo-
nie poprzednim. Spowodowane to by³o ni¿sz¹ œred-
ni¹ temperatur¹ (-0,1oC) oraz zmian¹ cen energii
cieplnej wprowadzon¹ od 1 marca 2009 r. przez
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwa³kach
(wzrost o oko³o 19%  œrednich cen i stawek taryfy
dla ciep³a).  Wy¿sze koszty ogrzewania lokali prze-
k³adaj¹ siê  na iloœæ dop³at w indywidualnych rozli-
czeniach kosztów centralnego ogrzewania,  które sta-
nowi¹ ponad 35% rozliczeñ indywidualnych.

NOWE PODZIELNIKI
Wiêkszoœæ u¿ytkowników lokali z kosztów cen-

tralnego ogrzewania rozlicza siê wed³ug podzielni-
ków, które w Spó³dzielni funkcjonuj¹ od 10 lat.
Maj¹c na uwadze zmianê (od bie¿¹cego roku) po-
dzielników i firmy  rozliczaj¹cej (Techem Techniki
Pomiarowe Sp. z o.o. w Poznaniu), która jest w³aœci-
cielem systemu rozliczeniowego,  przypominamy w
skrócie zasady rozliczania zu¿ytej energii cieplnej w
zasobach naszej Spó³dzielni.

Wskazania podzielników mocowanych do grzejni-
ków pozwalaj¹ na okreœlenie procentowego udzia³u
kosztów ciep³a wyemitowanego przez pojedynczy
grzejnik w bilansie kosztów ogrzewania ca³ej instala-
cji c.o. w budynku w okresie rozliczeniowym; innymi
s³owy dziel¹ koszty energii cieplnej zu¿yte przez dany
budynek na wszystkie lokale w tym budynku.

Podzielniki  i  systemy rozliczeniowe musz¹ byæ
zgodne z Polsk¹ Norm¹ PN EN 834 pod nazw¹ „Po-
dzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zu-
¿ycia ciep³a przez grzejniki – Przyrz¹dy zasilane ener-
gi¹ elektryczn¹” oraz nie mog¹ naruszaæ  postano-
wieñ „Regulaminu rozliczania kosztów energii ciepl-
nej do celów centralnego ogrzewania i dostawy cie-
p³ej wody u¿ytkowej w zasobach SSM w Suwa³kach”.

Ró¿nica w systemie rozliczeniowym  w stosunku
do dotychczas stosowanego w czêœci budynków w
Spó³dzielni, sprowadza siê do tego, ¿e firma „Te-
chem” wspó³czynnik koryguj¹cy (uwzglêdniaj¹cy
rodzaj grzejnika) wprowadza bezpoœrednio do po-
dzielnika, a w ostatecznym rozliczeniu dokonuje
odpowiednich korekt tylko w oparciu o wspó³czyn-
nik uwzglêdniaj¹cy  po³o¿enie lokalu.

CO ZAWIERA ROZLICZENIE KOSZTÓW
CENTRALNEGO OGRZEWANIA?

Wyliczenie ca³kowitych kosztów c.o. (sta³ych i
zmiennych) ca³ej nieruchomoœci wynikaj¹cych z
sumy faktur PEC  w rozliczanym okresie. Nastêpnie

koszt ca³kowity dzieli siê w proporcji:
– 40% koszty sta³e (odnosz¹ siê do kosztów ogrze-

wania ³azienek, korytarzy, klatek schodowych, pral-
ni, suszarni, kosztów sta³ych wynikaj¹cych z Taryfy
dla ciep³a itp.),

– 60% koszty zu¿ycia (odnosz¹ siê do kosztów
zu¿ycia ciep³a w lokalach wg wskazañ podzielni-
ków).

Wyliczenie jednostki obliczeniowej ka¿dego
grzejnika poprzez pomno¿enie wskazañ podzielni-
ka przez  wspó³czynnik koryguj¹cy uwzglêdniaj¹cy
po³o¿enie lokalu w bryle budynku.

Jak wyjaœnialiœmy, wspó³czynnik  uwzglêdniaj¹-
cy wielkoœæ grzejnika zosta³ wprowadzony przy mon-
ta¿u podzielnika.

Wyliczenie kosztów ogrzewania nieruchomoœci.
Znaj¹c ca³kowit¹ powierzchniê u¿ytkow¹ nierucho-
moœci (budynku) i sumê jednostek obliczeniowych
wszystkich lokali, wylicza siê op³aty jednostkowe dla
danej nieruchomoœci:

– op³atê sta³¹ wylicza siê dziel¹c koszty sta³e nie-
ruchomoœci (budynku) przez powierzchniê u¿ytkow¹
wszystkich lokali i otrzymuje siê kwotê jednostkow¹
przypadaj¹c¹ na 1m2,

– op³atê zmienn¹ wylicza siê dziel¹c koszty zu¿y-
cia nieruchomoœci (budynku) na sumê jednostek
obliczeniowych ca³ej nieruchomoœci i  otrzymuje siê
kwotê jednostkow¹ jednej jednostki obliczeniowej.

Wyliczenie ca³kowitych kosztów ogrzewania lo-
kalu poprzez zsumowanie kosztów sta³ych lokalu i
kosztów zu¿ycia (nazywanych równie¿ zmiennymi,
gdy¿ zale¿¹ od iloœci jednostek wskazanych na  po-
dzielniku):

– koszty sta³e wylicza siê mno¿¹c powierzchniê
lokalu przez jednostkow¹ wartoœæ kosztów sta³ych
w danej nieruchomoœci (z³/m2 p.u.),

– koszty zu¿ycia wylicza siê mno¿¹c wartoœæ jed-
nostkow¹ jednej jednostki obliczeniowej grzejnika
(jednostka ta uwzglêdnia wspó³czynniki koryguj¹-
ce) przez iloœæ jednostek wg wskazañ podzielnika.

PRZEDP£ATY A KOSZT RZECZYWISTY
Porównanie wniesionych przedp³at w okresie od 1

lipca do 30 czerwca roku nastêpnego (okres rozlicze-
niowy w SSM) z ca³kowitymi kosztami ogrzewania
lokalu, powiêkszonymi o koszt sporz¹dzenia rozlicze-
nia (zale¿ny od iloœci podzielników w lokalu i sposo-
bu rozliczenia), daje kwotê zwrotu lub dop³aty.

Rozliczenie indywidualne, które ka¿dego roku do-
starczane jest u¿ytkownikom lokali po zakoñczeniu
okresu rozliczeniowego jest bardzo szczegó³owe,  przez

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ci¹g dalszy na str. 6–7
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ROZLICZENIE CA£KOWITE NIERUCHOMOŒCI BUDYNKOWEJ
(zawiera miêdzy innymi nastêpuj¹ce dane)

Rozliczenie sporz¹dzi³a:                                                Ista Polska, Lewicka 4 lok. nr 1, 02-547 Warszawa
Adresat:                                        Suwalska Spó³dzielnia Mieszkaniowa ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwa³ki
Adres nieruchomoœci                                       Nowomiejska 22  16 – 400 Suwa³ki

Koszty centralnego ogrzewania nieruchomoœci za okres rozliczeniowy 1.07.2009 – 30.06.2010  3.076,57  z³
Suma jedn. obl. w nieruchomoœci (suma odczytów z podzielników kosztów c.o.)                101.597,43  jed. obl.
Powierzchnia u¿ytkowa nieruchomoœci                                                                                         3 478,35  m2

Rozliczenia dokonano zgodnie z normami PN EN 834/835 oraz systemem jakoœci ISO 9001

co mo¿e wydawaæ siê skomplikowane,  jednak jest
zgodne z przedstawionym skrótowym opisem dzia³añ.

Przypominamy, ¿e tematyka dotycz¹ca rozliczenia
kosztów ciep³a zamieszczana by³a wielokrotnie w biu-
letynie informacyjnym Spó³dzielni (nr 3 z lipca 2003
r.; nr 4 z grudnia 2003 r; nr 1 z kwietnia 2004 r.; nr 4
z grudnia 2004 r.; nr 3 z wrzeœnia 2005 r.; nr 4 z grudnia
2005 r.; nr 1 z czerwca 2006 r.; nr 2 z paŸdziernika
2006 r.; nr 1 z marca 2007 r.; nr 2 z czerwca 2007 r.;

nr 3 z grudnia 2007 r.; nr 1 z wrzeœnia 2008 r.; nr 1 z
kwietnia 2010 r.; nr 2 z lipca 2010 r.).

Zapraszamy  na nasz¹ stronê internetow¹
www.ssm.suwalki.pl, na której od lutego 2003 r. do-
stêpne s¹ wydania „Echa Spó³dzielni” w formie elek-
tronicznej.

Przyk³adowo podajemy procedurê rozliczenia
energii cieplnej w budynku nr 22 przy ul. Nowomiej-
skiej na Osiedlu „Pó³noc I”.

A. Zestawienie kosztów całkowitych 
 

1Koszty energii cieplnej                                                                                        Kwota (zł) 
                                                                                                                                 93 076, 57  

Suma                                                                                                                    93 076, 57  
2Koszty                                                                                                                   Kwota (zł) 
Koszty rozliczenia  (zależą  od ilości podzielników w budynku)                                     2 015, 05  
Suma                                                                                                                        2 015, 05  
3Koszty całkowite                                                                                                  95 091, 62  

 
B. Sposób naliczania i podziału kosztów całkowitych 
 

Rodzaj kosztów                                   Sposób podziału                                       Kwota (zł) 
Koszty energii cieplnej                        Koszty c.o.                                                93 076, 57   
Koszty c.o.                                               100%                                                       93 076, 57  
Koszty c.o.                                           Procent                                                      93 076, 57   
4Koszty stałe c.o.                                   40%                                                            37 230, 63   
5Koszty zużycia c.o.                              60%                                                            55 845, 94   
 
C. Określenie kwot jednostkowych 
 

Rodzaj kosztów                     Kwota             Ilość jednostek                         Kwota jednostkowa 
                                                  (zł)                                                                                   (zł) 
Koszty c.o.                         93 076,57  
6Koszty stałe c.o.                37 230,63       3478,35 m2 (powierzchnia budynku)         10,703532 (za 1 m2 p.u.)   
7Koszty zużycia c.o.           55 845,94   101597,43 (obliczeniowe jednostki zużycia)      0,549679 (za jednostkę   
                                                                                                                                                                                z podzielnika)   
Koszty                                 2015,05  
Koszty rozliczenia               2015,05              222  (liczba podzielników)                     9, 076802 (za jeden       
                                                                                                                                                                                   podzielnik) 
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1 Koszty centralnego ogrzewania nieruchomoœci za okres
rozliczeniowy 1.07.2009 – 30.06.2010 okreœlone na podsta-
wie faktur przedstawionych przez PEC (wykazane w pod-
punkcie B rozliczenia indywidualnego).

2 Koszty rozliczenia nieruchomoœci wynikaj¹ce z iloœci
podzielników i stawki jednostkowej za rozliczenie jednego
podzielnika (wykazane w podpunkcie B rozliczenia indywi-
dualnego).

3 Koszty ca³kowite to suma kosztów centralnego ogrzewa-
nia za okres rozliczeniowy oraz kosztów rozliczenia.

4 40% kosztów centralnego ogrzewania nieruchomoœci za
okres rozliczeniowy (wykazane w podpunkcie B rozliczenia

Przypisy do tabeli ze str. 6 indywidualnego).
5 60% kosztów centralnego ogrzewania nieruchomoœci za

okres rozliczeniowy (wykazane w podpunkcie B rozliczenia
indywidualnego).

6 Wyliczenie kwoty jednostkowej kosztów sta³ych poprzez
podzielenie pozycji z odnoœnika 4 przez powierzchniê u¿yt-
kow¹ nieruchomoœci  (wykazane w podpunkcie B rozlicze-
nia indywidualnego).

7 Wyliczenie kwoty jednostkowej kosztów zu¿ycia c.o.
poprzez podzielenie pozycji z odnoœnika 5 przez sumê jed-
nostek obliczeniowych w nieruchomoœci (wykazane w pod-
punkcie B rozliczenia indywidualnego).

Opracowa³a: Wies³awa Krauze
kierownik Dzia³u GZM

ODZYSKAÆ
LUB UNIESZKODLIWIÆ

Iloœæ wytwarzanych odpadów
systematycznie roœnie, mimo
utrzymywania siê iloœci mieszkañ-
ców na zbli¿onym poziomie. Wy-
nika to ze wzrostu konsumpcji oraz
dzia³añ marketingowych przeja-
wiaj¹cych siê w zwiêkszonej ilo-
œci, wielkoœci oraz zmianie charak-
teru opakowañ towarów.  Polskie
prawo zobowi¹zuje wytwórcê od-
padów do ograniczania iloœci po-
wstaj¹cych odpadów oraz ich ne-
gatywnego oddzia³ywania. Jeœli
nie udaje siê zapobiec powstaniu
odpadów, nale¿y zapewniæ ich
odzysk, tj. powtórne wykorzysta-
nie, a odpady, których nie uda³o
siê poddaæ odzyskowi – unieszko-
dliwiæ. W tej sytuacji szczególn¹
rolê w gospodarce odpadami od-
grywaj¹ konsumenci, czyli my,
którzy wobec niewielkich mo¿li-

Tematyka poruszona w tym  artykule jest wyj¹tkowo wa¿na. Wspó³czesna cywilizacja
wytwarza coraz wiêcej odpadów. Du¿e miasta europejskie zaczynaj¹ ton¹æ w œmieciach.
Nam to jeszcze nie grozi, Suwa³ki posiadaj¹ najwiêkszy na wschód od Wis³y zak³ad
utylizacyjny. Rozwi¹zuje to jednak tylko czêœæ problemu. Reszta zale¿y od nas. Postêpujmy
z odpadami tak, jak pisze w poni¿szym artykule. Niestety przyk³adów wyrzucania odpadów
bez jakiejkolwiek selekcji wci¹¿ mamy wiele. Pisaliœmy o tej sprawie niejednokrotnie,
ale jak widaæ edukacji nigdy za du¿o.

SELEKTYWNA ZBIÓRKASELEKTYWNA ZBIÓRKASELEKTYWNA ZBIÓRKASELEKTYWNA ZBIÓRKASELEKTYWNA ZBIÓRKA
ODPODPODPODPODPADÓW  KOMUNALNYCHADÓW  KOMUNALNYCHADÓW  KOMUNALNYCHADÓW  KOMUNALNYCHADÓW  KOMUNALNYCH

woœci ograniczenia iloœci wytwa-
rzanych odpadów, mamy jednak
decyduj¹cy wp³yw na to, jak du¿o
z nich trafi na sk³adowisko, a ile
zostanie ponownie wykorzysta-
nych, zmniejszaj¹c zu¿ycie surow-
ców oraz niszczenie œrodowiska
naturalnego. Selektywne zbieranie
wytwarzanych odpadów to obo-
wi¹zek nas wszystkich.

BEZ SELEKCJI
NIE MA ODZYSKU

Zbieranie jest pierwszym etapem
gospodarki odpadami. Jest to etap
decyduj¹cy o mo¿liwoœci  dalsze-
go z nimi postêpowania. Oddziel-
ne zebranie poszczególnych ro-
dzajów odpadów pozwala na ich
odzysk. W przypadku braku selek-
cji nie ma mo¿liwoœci wydzielenia
z ogólnej masy zmieszanych, spra-
sowanych w zgniatarce odpadów
tych sk³adników, które nadaj¹ siê

do ponownego wykorzystania.
Dlatego te¿ zbieranie powsta³ych
odpadów w sposób selektywny
warunkuje mo¿liwoœæ odzysku ich
czêœci, pozwala na eliminacjê od-
padów niebezpiecznych z masy
odpadów poddawanych kompo-
stowaniu oraz sk³adowaniu, w efek-
cie pozwala na ograniczenie iloœci
odpadów komunalnych unieszko-
dliwianych poprzez sk³adowanie.

OD PRZEPISÓW WIÊCEJ
ZNACZY NASZA POSTAWA

Istnieje prawny obowi¹zek se-
lektywnej zbiórki odpadów, jed-
nak¿e w przypadku odpadów ko-
munalnych, czyli wytwarzanych
w gospodarstwach domowych,
egzekwowanie tej zasady jest bar-
dzo utrudnione, szczególnie  w
budownictwie wielorodzinnym,
gdzie wytwórca odpadów jest

ci¹g dalszy na str. 8
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anonimowy. Mieszkañcom za-
pewnia siê  fizyczn¹ mo¿liwoœæ
selekcji poprzez wyposa¿enie
miejsc do zbierania odpadów na
osiedlach mieszkaniowych w ze-
stawy do selektywnej zbiórki.
Jednak niezbêdne s¹ dzia³ania
uœwiadamiaj¹ce. Opracowanie za-
sad i przepisów nie przyniesie
efektów bez chêci mieszkañców
przy³¹czenia siê do wspólnego
dzia³ania na rzecz œrodowiska. Za-
chêcamy do wspierania selektyw-
nej zbiórki odpadów komunal-
nych  nie tylko ze wzglêdów eko-
logicznych, lecz tak¿e czysto eko-
nomicznych. Segregowanie odpa-
dów przynosi oszczêdnoœci.

JAK SEGREGOWAÆ?

System selektywnego zbierania
i odbioru odpadów komunalnych
w Suwa³kach obejmuje nastêpuj¹-
ce frakcje tych odpadów:

papier i tektura,
szk³o bia³e i kolorowe,
tworzywa sztuczne i metale,
odpady wielkogabarytowe,
odpady z budowy i remontów,
odpady niebezpieczne zawarte w
strumieniu odpadów komunal-
nych:

zu¿yte baterie i akumulatory,
przeterminowane leki,
zu¿yty sprzêt elektryczny

   i elektroniczny,
chemikalia.

Wyselekcjonowane odpady z
pojemników s¹ odbierane i trans-
portowane oddzielnie, aby unie-
mo¿liwiæ  ich wymieszanie. Wy-
mienione frakcje, zebrane i dostar-
czone selektywnie, przyjmowane
s¹ w Zak³adzie Utylizacji Odpa-
dów Komunalnych nieodp³atnie.

ODPADY NIEBEZPIECZNE

Zbiórka odpadów niebezpiecz-
nych w naszym mieœcie przebiega
nastêpuj¹co:

zu¿yte baterie i akumulatory
zbierane s¹ do ¿ó³tych, opisanych
pojemników rozmieszczonych w
szko³ach i innych budynkach u¿y-
tecznoœci publicznej. Ponadto,
zgodnie  z odpowiedni¹ ustaw¹,
wszystkie sklepy o powierzchni
powy¿ej 25 m2 prowadz¹ce sprze-
da¿  baterii i akumulatorów oraz
punkty prowadz¹ce wymianê ba-
terii i akumulatorów maj¹ równie¿
obowi¹zek przyjmowania zu¿y-
tych baterii i akumulatorów;

zu¿yty sprzêt elektryczny i
elektroniczny zbierany jest zgod-
nie z ustaw¹ o zu¿ytym sprzêcie
elektrycznym i elektronicznym.
Mieszkañcy miasta mog¹:

przekazaæ zu¿yty sprzêt przy
zakupie nowego w placówce han-
dlowej,

przekazaæ, po zg³oszeniu takiej
chêci oraz uzgodnieniu terminu,
podmiotowi odbieraj¹cemu odpa-
dy komunalne,

przekazaæ do punktów zbiera-
nia  zu¿ytego sprzêtu elektryczne-
go i elektronicznego, których wy-
kaz mo¿na znaleŸæ na stronie:
http://bip.um.suwalki.pl/Menu_tema-
tyczne/Ochrona_srodowiska/Miej-
sca_zbierania_sprzetu.htm

chemikalia w postaci farb,
rozpuszczalników, œrodków
ochrony roœlin itp. mog¹ byæ prze-
kazane nieodp³atnie w ramach
miejskiej zbiórki odpadów wiel-
kogabarytowych. Zu¿yty olej nie-
odp³atnie przyjmuje od osób fi-
zycznych  Przedsiêbiorstwo Go-
spodarki Komunalnej w Suwa³-
kach Sp. z o.o.;

przeterminowane leki powin-
ny zostaæ dostarczone do pojem-
ników znajduj¹cych siê  w apte-
kach, sk¹d zostan¹ odebrane przez
podmiot dzia³aj¹cy na zlecenie
Urzêdu Miejskiego w Suwa³kach.

POZOSTA£E ODPADY

Sposób ich zbierania i przeka-
zywania jest nastêpuj¹cy:

odpady wielkogabarytowe
zbierane s¹ nieodp³atnie w ramach
zbiórki organizowanej przez
Urz¹d Miejski raz w kwartale. W
celu przekazania odpadów miesz-
kañcy powinni  w wyznaczony
dzieñ wystawiæ je  przy miejscu
zbierania odpadów komunalnych.
W Spó³dzielni odbiór odpadów
wielkogabarytowych odbywa siê
na bie¿¹co z altan œmietnikowych;

odpady z budowy i remontów
powinny zostaæ zgromadzone se-
lektywnie i odp³atnie przekazane
uprawnionemu podmiotowi lub
w³asnym transportem dostarczone
na sk³adowisko przy ul. Utrata lub
do instalacji odzysku w firmie Kru-
szbet S.A. bezpoœrednio przez
mieszkañca.

*
Zainteresowanych tematyk¹

postêpowania z odpadami komu-
nalnymi w Suwa³kach  zaprasza-
my na przywo³an¹ wy¿ej stronê
internetow¹ oraz do zapoznania
siê z przyjêtym przez Radê
Miejsk¹ w Suwa³kach „Planem
gospodarki odpadami na lata
2008–2011”.

Opracowa³a:  W. Krauze
kierownik Dzia³u GZM

(informacja zosta³a  przygotowana w
oparciu o dane z zakresu postêpowa-
nia z odpadami komunalnymi Urzêdu
Miejskiego w Suwa³kach)

SELEKTYWNA ZBIÓRKASELEKTYWNA ZBIÓRKASELEKTYWNA ZBIÓRKASELEKTYWNA ZBIÓRKASELEKTYWNA ZBIÓRKA
ODPODPODPODPODPADÓW  KOMUNALNYCHADÓW  KOMUNALNYCHADÓW  KOMUNALNYCHADÓW  KOMUNALNYCHADÓW  KOMUNALNYCH

ci¹g dalszy ze str. 7
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Cz³onkami Spó³dzielni mog¹ byæ osoby fizyczne
oraz osoby prawne, z t¹ ró¿nic¹, ¿e osoby prawne
nie mog¹ posiadaæ spó³dzielczego lokatorskiego pra-
wa do mieszkania.

 Zgodnie z § 6 ust. 1  Statutu Spó³dzielni – osoba
fizyczna mo¿e byæ przyjêta w poczet cz³onków Spó³-
dzielni (nie mówimy tu o tych, którzy s¹ cz³onkami
Spó³dzielni), o ile spe³nia jedno z nastêpuj¹cych wy-
magañ:

ma³¿onek jest cz³onkiem  Spó³dzielni,
spó³dzielcze prawo do lokalu przypad³o jej po usta-
niu ma³¿eñstwa wskutek rozwodu lub uniewa¿nie-
nia ma³¿eñstwa,
przypad³o jej wskutek œmierci ma³¿onka lokator-
skie prawo do lokalu przys³uguj¹ce uprzednio oboj-
gu ma³¿onkom,
jest ma³¿onkiem, dzieckiem lub inn¹ osob¹ blisk¹
by³ego cz³onka Spó³dzielni, je¿eli lokatorskie pra-
wo do lokalu wygas³o wskutek ustania cz³onkostwa
lub niedokonania czynnoœci okreœlonych ustaw¹ o

Cz³onkowie Spó³dzielni w oparciu o zapis § 9 Sta-
tutu w dacie przyst¹pienia do Spó³dzielni deklaruj¹ co
najmniej 1 udzia³, je¿eli ubiegaj¹ siê o mieszkanie lub
gara¿ i 3 udzia³y, je¿eli ubiegaj¹ siê o lokal u¿ytkowy.
Posiadane udzia³y nie podlegaj¹ kumulacji.

Wysokoœæ wpisowego i udzia³ów w Statucie na-
szej Spó³dzielni okreœlona jest w oparciu o mini-
malne wynagrodzenie i wynosi odpowiednio 20%
za wpisowe (tj. 263,40 z³) i 15% za jeden udzia³
(197,55 z³).

Prawa cz³onków naszej Spó³dzielni okreœlone s¹
w § 10 Statutu. Nale¿¹ do nich w szczególnoœci:

bierne i czynne prawo wyborcze do organów Spó³-
dzielni (Rady Nadzorczej, Rady Oseidla),
zg³aszanie wniosków zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹
Spó³dzielni,
prawo ¿¹dania informacji i odpisu Statutu i regula-
minów,
prawo przegl¹dania rejestru,
prawo odwo³ywania  siê w postêpowaniu wewn¹trz-

Kto mo¿e zostaæ cz³onkiem Spó³dzielni?
spó³dzielniach mieszkaniowych lub Statutem,
naby³a w³asnoœciowe prawo do lokalu lub prawo
odrêbnej w³asnoœci w drodze dziedziczenia, zapi-
su, umowy, licytacji lub przetargu organizowane-
go przez Spó³dzielniê,
naby³a ekspektatywê  prawa odrêbnej w³asnoœci,
ubiega siê o cz³onkostwo w zwi¹zku z zamian¹ lo-
kalu mieszkalnego,
oczekuje ustanowienia na podstawie umowy zawar-
tej ze Spó³dzielni¹:

spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego,
prawa odrêbnej w³asnoœci lokalu,

przys³uguje jej roszczenie o przyjêcie w poczet
cz³onków okreœlone w art. 48 ustawy o spó³dziel-
niach mieszkaniowych.
Zgodnie z § 6 ust. 2  Statutu Spó³dzielni – osoba

prawna mo¿e byæ przyjêta  w poczet cz³onków Spó³-
dzielni, o ile spe³nia jedno z nastêpuj¹cych wyma-
gañ:

oczekuje ustanowienia, na podstawie umowy za-
wartej ze Spó³dzielni¹, odrêbnej w³asnoœci lokalu,
naby³a spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do loka-
lu lub prawo odrêbnej w³asnoœci w drodze dziedzi-
czenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu or-
ganizowanego przez Spó³dzielniê,
naby³a ekspektatywê  prawa odrêbnej w³asnoœci.

spó³dzielczym od uchwa³ podjêtych przez organy
Spó³dzielni w sprawach okreœlonych w Statucie,
inne prawa wymienione w Statucie.
Cz³onkowie Spó³dzielni:

korzystaj¹ z po¿ytków i innych przychodów z nie-
ruchomoœci uzyskanych przez Spó³dzielniê, co
zmniejsza wysokoœæ op³aty za  mieszkanie (eks-
ploatacja i fundusz  remontowy). Obecnie ró¿nica
w op³atach eksploatacyjnych w przeliczeniu na 1
m2  jest o 0,33 z³ ni¿sza ni¿  p³acona przez osoby
nie bêd¹ce cz³onkami, co przy mieszkaniu 60-me-
trowym rocznie daje kwotê ok. 240 z³,
nieodp³atnie korzystaj¹  z prowadzonej przez Spó³-
dzielniê dzia³alnoœci spo³eczno-wychowawczej.
Na dzieñ 30 wrzeœnia 2010 w rejestrze cz³onków

zarejestrowanych by³o  9.280 cz³onków posiadaj¹-
cych prawa do lokali (mieszkalnych, u¿ytkowych i
gara¿y), w tym 617 osób, które uzyska³y cz³onko-
stwo jako wspó³ma³¿onek cz³onka.

Szczegó³owo z tematyk¹ prawn¹ cz³onka Spó³-
dzielni osoby zainteresowane mog¹ siê zapoznaæ na
stronie internetowej www.ssm.suwalki.pl w zak³ad-
ce Akty prawne. W kolejnych numerach „Echa Spó³-
dzielni”  bêd¹ omówione sprawy zwi¹zane z usta-
niem cz³onkostwa i jego skutkami.

Opracowa³a: Bo¿ena Siedlecka
kierownik Dzia³u Lokalowego
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Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. (data reje-
stracji w Polsce – 1992 r.) ma swoje korzenie w ro-
dzinnej firmie Ott, powsta³ej 60 lat temu we Frank-
furcie nad Menem.

Od momentu za³o¿enia dzia³amy pod t¹ sam¹
nazw¹ i nale¿ymy do miêdzynarodowego koncernu
dzia³aj¹cego w ponad 20 krajach i bêd¹cego liderem
m.in. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Belgii, Bu³-
garii, Czechach, S³owacji i na Wêgrzech. Jesteœmy
firm¹ stabiln¹, o d³ugiej tradycji i solidnym finanso-
waniu.

Centrala firmy mieœci siê w Poznaniu, a w ca³ym
kraju dzia³a dziesiêæ oddzia³ów. Obecnie obs³uguje-
my blisko 2700 klientów, do których nale¿¹ admini-
stracje, spó³dzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Podstaw¹ dzia³alnoœci Techem’u jest precyzyjna
rejestracja zu¿ycia ciep³a i wody oraz niezawodne
rozliczanie tych mediów, co jest gwarancj¹ rzetelne-
go podzia³u kosztów zu¿ycia.

Jesteœmy œwiatowym liderem technologicznym. Ju¿
w roku 1994 zamontowaliœmy swój pierwszy podziel-
nik elektroniczny, a w dwa lata póŸniej nasza firma
zrewolucjonizowa³a swoj¹ ofertê, wprowadzaj¹c na
rynek now¹ technologiê rejestracji zu¿ycia ciep³a i
wody, czyli odczyt radiowy. Obecnie w prawie co
trzecim rozliczanym w Polsce urz¹dzeniu naszej fir-
my, technologia ta ma zastosowanie.

Bêd¹c kompetentnym partnerem w dziedzinie re-
jestracji i rozliczania zu¿ycia ciep³a od blisko 20 lat,
reagujemy na potrzeby rynku oraz nieustannie rosn¹-
ce wymagania odbiorców dotycz¹ce jakoœci pomia-
rów i rozliczeñ.

*
Zamontowane w zasobach Suwalskiej Spó³dzielni

Mieszkaniowej radiowe podzielniki kosztów ogrze-
wania data III – to najnowoczeœniejsze rozwi¹zanie
dla wymagaj¹cych Klientów. Podzielnik ten wyposa-
¿ony jest w port na podczerwieñ, mikroprocesor,
wyœwietlacz LCD i nadajnik radiowy. Podzielnik za
poœrednictwem fal radiowych przesy³a zakodowane
telegramy o zu¿yciu, które s¹ odczytywane przez
przenoœne mobilne urz¹dzenie serwisowe firmy Te-

Œwiatowy lider technologiczny

Koszty centralnego ogrzewania w naszej Spó³-
dzielni rozliczane s¹ wg podzielników firmy
Techem – w³aœciciela systemu rozliczeniowego.
Z tego wzglêdu zamieszczamy informacjê
o wspomnianej wy¿ej firmie.

chem. Umo¿liwia to zdalny odczyt bez koniecznoœci
wchodzenia do lokali mieszkalnych i u¿ytkowych.

Podzielnik data III precyzyjnie okreœla zu¿ycie cie-
p³a za pomoc¹ dwóch wysokiej czu³oœci czujników
temperatury i gwarantuje najwy¿sz¹ dok³adnoœæ.

Cechy charakterystyczne podzielnika data III
indywidualnie programowany do mocy grzewczej
grzejnika,
skala produktowa – wskazanie podzielnika jest bez-
poœrednio przyjmowane do rozliczenia bez ¿adnych
przeliczeñ i wykazane na indywidualnym rozlicze-
niu dla u¿ytkownika mieszkania,
wskazania dostêpne dla u¿ytkownika na czytelnym
wyœwietlaczu (rys. poni¿ej)

przekaz zawiera dane o zu¿yciach na po³owê i ko-
niec ka¿dego miesi¹ca, wskazanie aktualne i na ko-
niec okresu rozliczeniowego oraz szereg informa-
cji diagnostycznych o pracy podzielnika,
elektroniczne zabezpieczenie przed prób¹ demon-
ta¿u i manipulacji (plomba elektroniczna – z zapi-
sem dok³adnej daty ingerencji),
poprzez z³¹cze optoelektroniczne mo¿na dodatko-
wo uzyskaæ informacje dotycz¹ce:

okresu rozliczeniowego,
mocy i charakterystycznych cech grzejnika,
maksymalnej temperatury grzejnika w poprzed-

nim i bie¿¹cym okresie rozliczeniowym,
aktualnej temperatury grzejnika i pomieszczenia,
zu¿ycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

*
Podzielnik radiowy data III posiada Atest Higie-

niczny wydany przez Pañstwowy Zak³ad Higieny oraz
potwierdzenie zgodnoœci, wydane przez Laboratorium
Badañ Urz¹dzeñ Telekomunikacyjnych Instytutu
£¹cznoœci w Warszawie, potwierdzaj¹ce zgodnoœæ z
wymaganiami zasadniczymi w zakresie:

ci¹g dalszy na str. obok

aktualna wartoœæ zu¿ycia

zu¿ycie na koniec okresu
rozliczeniowego, tj. 30.06.

numer podzielnika
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TECHEM
Techniki Pomiarowe

Sp. z o.o.
 ul. Romana Maya 1

 Telefon:
+ 48 61 650 25 25

 Faks:
+ 48 61 650 25 50
 www.techem.pl

bezpieczeñstwa u¿ytkow-
nika – art. 3.1a dyrektywy
1999/5/WE,
kompatybilnoœci elektro-
magnetycznej (EMC) – art.
3.1b dyrektywy 1999/5/
WE,
efektywnego wykorzysta-
nia zasobów czêstotliwoœci
– art. 3.2 dyrektywy 1999/
5/WE.

*
W oparciu o aktualn¹ do-

kumentacjê i stan techniczny
budynków zostan¹ opraco-
wane wspó³czynniki wyrów-
nawcze kompensuj¹ce u¿yt-
kownikom niekorzystne po-
³o¿enie lokali w budynku
(mieszkanie szczytowe, pod-
dasze, parter itd.).

 System radiowy firmy Te-
chem mo¿e zostaæ uzupe³-
niony w przysz³oœci o opo-
miarowanie zu¿ycia wody
zimnej i ciep³ej z wykorzy-
staniem wodomierzy data III
wyposa¿onych w modu³y
radiowe oraz wykorzystanie
unikalnych funkcji podziel-
nika do oszczêdzania energii
cieplnej (system adapterm).

mgr Piotr Matusiewicz
Dyrektor Oddzia³u

w Olsztynie
Techem Techniki

Pomiarowe Sp. z o.o.
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Materia³y zwi¹zane z jubileuszem 50-lecia Suwalskiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej znajduj¹ siê, o czym by³a ju¿
wzmianka, na naszej stronie internetowej. Ze wzglêdu na fakt,
¿e nie wszyscy mieszkañcy z elektroniczej formy przekazu
korzystaj¹, zamieszczamy czêœæ „jubileuszowych” wypowiedzi
dzia³aczy i cz³onków SSM na ³amach „Echa Spó³dzielni”
na str. 11 i 12. Byæ mo¿e bêdzie to zachêta do przejrzenia
ca³oœci materia³u poœwiêconego 50-leciu i do coraz szerszego
korzystania z naszej strony internetowej.

PPPPPowiedzieliowiedzieliowiedzieliowiedzieliowiedzieli

Eugeniusz Wilczewski
Od 1971 r. by³em przez wiele lat zastêpc¹ Prezesa naszej Spó³dzielni. Na

ten okres przypada³ najbardziej dynamiczny rozwój budownictwa spó³dziel-
czego – zw³aszcza po awansie Suwa³k na stolicê województwa. Mo¿na
nawet powiedzieæ, ¿e liczy³a siê iloœæ bloków, a nie jakoœæ mieszkañ. To
sprawia³o, ¿e usterki wprost siê mno¿y³y. Ja wczeœniej pracowa³em w bu-
downictwie, mia³em pe³ne uprawnienia budowlane, na mnie ci¹¿y³ obo-
wi¹zek troski o jakoœæ oddawanych do zasiedlenia budynków. Te wszyst-
kie okna, które siê nie domyka³y, wypadaj¹ce drzwi, krzywe œciany, prze-
ciekaj¹ce na z³¹czach rury trzeba by³o „wy³apaæ” i wpisaæ firmie budowla-
nej do poprawki. Stopniowo te firmy siê przekona³y, ¿e ze Spó³dzielni¹ nie
ma ¿artów i fuszerka tu nie przejdzie. Wykonawstwo by³o coraz lepsze.
Ale w komisji mia³em wtedy z Rady Nadzorczej Henryka Milejczyka i Jó-
zefa Sobolewskiego. Dzia³aliœmy razem, a wiele znaczy³o te¿ wsparcie
Wojewódzkiego Zwi¹zku Spó³dzielni Mieszkaniowych – pani Bogdano-
wicz, obecnego Prezesa pana Ma¿ula i pana Taudula.

Przedsiêbiorstwa budowlane nie mia³y czasu zajmowaæ siê osiedlow¹
infrastruktur¹. Chodniki, trawniki, zadrzewienie – wykonywali sami miesz-
kañcy w czynach spo³ecznych. Dziœ pewnie by³oby to nie do pomyœlenia.

Zdarza³y siê i awarie. W œrodku nocy telefon: zagotowana woda zamiast
p³yn¹æ na osiedle, zaraz rozsadzi kot³owniê. Z Emilii Plater pobieg³em na 1
Maja – tam, gdzie teraz jest spó³dzielcza stolarnia. Spojrza³em – kot³y a¿
chodz¹. Jedyny ratunek to wygarniaæ p³on¹cy wêgiel. Zaryzykowa³em, za
mn¹ inni. Tak stopniowo wygasiliœmy kot³y. Zalewanie wod¹ nie wchodzi-

Wac³aw Golubek
To by³ piêædziesi¹ty dziewi¹ty rok. Dosta³ Wac³aw Mysiukiewicz infor-

macjê, ¿e gdzieœ tworz¹ siê spó³dzielnie mieszkaniowe. Zebra³o siê nas
chyba jedenastu, sporo by³o nauczycieli, i jedni chcieli budowaæ domki
jednorodzinne, inni lokatorskie mieszkania w blokach. Ci drudzy to zal¹-
¿ek Suwalskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej. Po rejestracji w 1960 r. ja by-
³em prezesem. Odkupiliœmy od administracji powiatowej budynek przy E.
Plater 24 B z 24 mieszkaniami. Nasze wk³ady stanowi³y 24 proc. wartoœci
tego niewielkiego obiektu.

Woda – tylko zimna – by³a godzinê rano i godzinê wieczorem. Piece
kaflowe na wêgiel. Mieliœmy ³azienki z bojlerami. Dopiero w tym roku
rozebrano budyneczek naszej dawnej hydroforni.

Ale jaka by³a atmosfera! Odwiedzaliœmy siê, spotykaliœmy jak rodzina.
Zosta³o nas na „starych œmieciach” niewielu: Witold Butkiewicz, Henryka
Siemiaszko-Wilczewska i ja.

Potem wybudowany zosta³ si³ami w³asnymi blok przy obecnej Sejneñ-
skiej 4 i zaczê³a rozwijaæ siê wielka Spó³dzielnia.
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³o w rachubê, rozsadzi³oby ¿eliwo. Mogliœmy wyle-
cieæ w powietrze. Bóg broni³, wszystko skoñczy³o
siê dobrze.

Innym razem wybraliœmy siê z  ¿on¹ do „Jaæwie-
skiej” na Sylwestra, a tu kaloryfery jak lód. Posze-
d³em do kot³owni, tej przy obecnym dworcu PKS, i
widzê od razu – taœmoci¹gi nie zasypuj¹ mia³u, za-
marzniête. Mróz ze dwadzieœcia parê stopni. Trzeba
by³o œci¹gaæ wojsko do pomocy. A ¿ona nie wiem, z
kim tam tañczy³a. Zazdroœæ bra³a, ale mój Sylwester
musia³ byæ w kot³owni. S³u¿ba nie dru¿ba, porz¹dku
nale¿a³o pilnowaæ. Takie to by³y czasy.

Wydarzeniem w historii Spó³dzielni by³ przyjazd
do Suwa³k Edwarda Gierka i wmurowanie aktu erek-
cyjnego w 1977 r. przy Nowomiejskiej 14A. Te¿ przy
tym czas jakiœ by³em. Za nieca³e dwa lata, czyli w
1979 r., do nowych budynków na „Osiedlu Pó³noc”
wprowadzali siê ju¿ pierwsi mieszkañcy. Powstawa-
³y drugie Suwa³ki. Jak ten czas leci…

PPPPPowiedzieli o naszej Spó³dzielniowiedzieli o naszej Spó³dzielniowiedzieli o naszej Spó³dzielniowiedzieli o naszej Spó³dzielniowiedzieli o naszej Spó³dzielni
Ryszard Protasik

Jako mieszkaniec SSM od pocz¹tku lat siedemdzie-
si¹tych – pamiêtam, jak dziêki Spó³dzielni zmienia³o
siê miasto w obecnym centrum, które do tego czasu
by³o drewniane, zaniedbane i rzeczywiœcie „powiato-
we”. Chodzi mi o rejon ulic – 1 Maja, Noniewicza,
Dwernickiego i Utrata. Wszêdzie sta³y parterowe
drewniaki z kominami.

Niektóre budynki wspomina siê dziœ nawet z sen-
tymentem, np. na rogu 1 Maja i Sejneñskiej od stro-
ny zachodniej sta³ ³adny murowany domek, do któ-
rego wiele osób zachodzi³o; „urzêdowa³” tam szewc,
a wczeœniej by³y fryzjerki. Pamiêtam, jak pada³y sady
miêdzy 1 Maja a Utrat¹. Do tego czasu zapach a¿
odurza³ i s³owiki spaæ nie dawa³y. Niejeden w³aœci-
ciel rêkawem ³zê otar³. Ale powstawa³o inne miasto i
musia³o tak byæ...

Boles³aw Paszkiewicz
By³em przewodnicz¹cym Rady Nadzorczej w

1990 r. – jeszcze w okresie silnych wp³ywów w³a-
dzy komunistycznej. Postanowiliœmy te wp³ywy
ukróciæ. Odpowiednio przygotowana grupa ludzi
z „Solidarnoœci” przesz³a z  sukcesem wybory de-
legatów i stanowi³a potem mniej wiêcej 60 proc.
sk³adu Rady Nadzorczej. Mieliœmy przed sob¹ dwa
zadania: pozbawiæ Komitet Wojewódzki wp³ywu
na obsadzanie stanowisk w Zarz¹dzie oraz wyeli-
minowaæ praktykê finansowania przez Spó³dziel-
niê wykonawców robót budowlanych w sposób
wyprzedzaj¹cy. Tak rodzi³y siê firmy nomenklatu-
rowe, które za pieni¹dze spó³dzielców udawa³y po-
tentatów budowlanych, wreszcie – na zasadzie
uk³adu – tymi potentatami, przynajmniej na krótk¹
metê, siê staj¹c.

Kiedy „Solidarnoœæ” straci³a przewagê w Radzie,
odszed³em – i by³a to moja decyzja.

Andrzej Chuchnowski
Spó³dzielczy mechanizm pracuje w tej chwili w

zasadzie bez zarzutów. Wystarczy tylko nie sypaæ
piasku w tryby. Wa¿ne jest te¿, ¿e osiedla staj¹ siê
coraz ³adniejsze. Jako przewodnik turystyczny mam
kontakt z ludŸmi z ró¿nych rejonów Polski. Mówi¹
na ogó³: Suwa³ki to piêkne miasto. Jestem dumny, ¿e
i nasza Spó³dzielnia w niema³ym stopniu wp³ywa na
tê opiniê. Myœlê jednak, ¿e brakuje w Suwa³kach in-
formacji o patronach naszych ulic.

Nie takiej pisanej, bo do ksi¹g nie ka¿dy zagl¹da,
ale bêd¹cej pod rêk¹, rzucaj¹cej siê w oczy. St¹d ini-
cjatywa wykonania popiersia Korczaka. Mo¿e to
bêdzie pocz¹tek – niekoniecznie popiersi i pomni-
ków, ale choæby zwyk³ych tablic pami¹tkowych.

Marek Do³êgowski
Suwalska Spó³dzielnia Mieszkaniowa – co dla

mieszkañców jest bardzo wa¿ne – jest ustabilizowa-
na, przewidywalna, wiarygodna. Nie dzieje siê tak,
¿e o czymœ dowiadujemy siê sk¹dœ. £atwy kontakt z
Zarz¹dem, wyjaœnianie bie¿¹cych spraw w „Echu
Spó³dzielni” – sprawiaj¹, i¿ nie ma niedomówieñ, do-
mys³ów. Dobra informacja zawsze tylko pomaga.

Na uwagê zas³uguje sprawnie zorganizowany, sta-
bilny system usuwania awarii. Miêdzy zg³oszeniem
usterki a jej usuniêciem up³ywa na ogó³ ma³o czasu.
A to w zwyk³ej codziennoœci jest spraw¹ wyj¹tkowo
istotn¹. No i kamery. Oby ich by³o jak najwiêcej. Je-
œli chodzi o bezpieczeñstwo, nie ma lepszej metody.

Henryk Milejczyk
Wojewódzki boom w latach 70. to równie¿ zdwo-

jone obowi¹zki Zarz¹du i Rady Nadzorczej, przy
czym Rada pracowa³a wtedy spo³ecznie. Braliœmy
udzia³ w odbiorze robót, a usterek by³o wiele, bo i
tempo budowy musia³o byæ szybkie.

Oczywiœcie nie uda³o siê unikn¹æ i b³êdów, ale afer
nie by³o, nasza Spó³dzielnia od pocz¹tku mia³a zdro-
we korzenie. Teraz jest zarz¹dzana bardzo profesjo-
nalnie. Widaæ zdyscyplinowanie pracowników, dobrze
rozwi¹zany jest problem zg³aszania i usuwania awa-
rii, administracja dba o bezpieczeñstwo na osiedlach.


