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W bie¿¹cym roku po raz pierwszy nie odby³y
siê zebrania grup cz³onkowskich ani te¿ Zebranie
Przedstawicieli Cz³onków. Zgodnie ze znowelizo-
wan¹ ustaw¹ o spó³dzielniach mieszkaniowych i
Statutem SSM zwo³ane zosta³o Walne Zgromadze-
nie Spó³dzielni, które podzielono na trzy czêœci –
odpowiadaj¹ce poszczególnym osiedlom.

O czasie, miejscu i porz¹dku obrad poszczegól-
nych czêœci Walnego Zgromadzenia wszyscy cz³on-
kowie zostali zawiadomieni na piœmie. Zgodnie z
wymogami znowelizowanej ustawy, cz³onkowie
zostali równie¿ poinformowani o miejscu wy³o¿e-
nia wszystkich materia³ów bêd¹cych przedmiotem
obrad oraz o prawie cz³onka do zapoznania siê z
tymi dokumentarni. Z uwagi na du¿¹ liczbê cz³on-
ków uprawnionych do udzia³u w poszczególnych
czêœciach Walnego Zgromadzenia (ok. 3 tys. cz³on-
ków w ka¿dym osiedlu), obrady WZ zosta³y zorga-
nizowane w auli Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Za-
wodowej przy ul. Noniewicza 10 w dniach 18 – 20
czerwca br. Pomimo indywidualnych zawiadomieñ,
frekwencja na obradach by³a porównywalna z fre-
kwencj¹ na zebraniach grup cz³onkowskich w la-
tach ubieg³ych.

Walne Zgromadzenie jest najwy¿szym organem
Spó³dzielni i do jego kompetencji nale¿y podejmo-
wanie decyzji (uchwa³) w sprawach najistotniejszych
i dotycz¹cych ca³ej Spó³dzielni, niemniej jednak
dyskusja w trakcie obrad poszczególnych czêœci
Walnego Zgromadzenia ogranicza³a siê do proble-
mów poszczególnych budynków. W wielu przypad-
kach ich rozwi¹zanie pozostawa³o bezpoœrednio w
gestii poszczególnych administracji i nie wymaga³o
omówienia na tego typu forum. W tym zakresie ob-
rady WZ nie ró¿ni³y siê od obrad zebrañ grup cz³on-
kowskich.

Po nowemu jak po staremu

WALNE ZGROMADZENIE SSM

ci¹g dalszy na str. 3

W lipcu zakoñczono odczyty podzielników kosz-
tów centralnego ogrzewania w zasobach SSM. Ogó-
³em nie udostêpniono do odczytu podzielników 12
mieszkañ, w poprzednim roku takich mieszkañ by³o
21. Zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów cie-
p³a dostarczonego do celów centralnego ogrzewania
i centralnego przygotowania ciep³ej wody w zasobach
Suwalskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej w Suwa³kach
mieszkañcy ci zostan¹ rozliczeni za okres rozlicze-
niowy 2007/2008 wg op³aty rycza³towej, która usta-
lana jest na podstawie wysokoœci przedp³aty dla da-
nej nieruchomoœci powiêkszonej wspó³czynnikiem
1,8. Powy¿szy regulamin jest dostêpny na stronie in-
ternetowej Spó³dzielni www.ssm.suwalki.pl.
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Koszty nie przekroczy³y przedp³at

Materia³y konieczne do rozliczenia kosztów cen-
tralnego ogrzewania zosta³y przekazane firmom roz-
liczeniowym w lipcu. Rozliczenie sporz¹dzane jest
przez dwie firmy rozliczeniowe: firma Ista Polska
w Warszawie wykonuje rozliczenie budynków na
osiedlu Centrum i Pó³noc I, natomiast  firma Techem
Techniki Pomiarowe w Poznaniu rozlicza budynki
na osiedlu Pó³noc II. Rozliczenia wykonywane s¹
na podstawie umów zawartych z firmami rozlicze-
niowymi i w oparciu o obowi¹zuj¹cy regulamin.
Op³aty za wykonanie tych zadañ zostan¹ uwzglêd-
nione w indywidualnych rozliczeniach poszczegól-
nych lokali.

Koszty dostarczonej do budynków SSM w sezo-
nie 2007/2008 energii cieplnej na cele centralnego
ogrzewania wynikaj¹ce z faktur Przedsiêbiorstwa
Energetyki Cieplnej w Suwa³kach   wynios³y 9,4 mln
z³ i by³y wy¿sze o 5,5% w porównaniu z sezonem
2006/2007. Œredni koszt ogrzewania powierzchni

ci¹g dalszy na str. 3
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Szanowni Pañstwo,
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z

Upoœledzeniem Umys³owym – Ko³o w Suwa³-
kach uprzejmie informuje, i¿ jest na terenie wo-
jewództwa podlaskiego jedyn¹ placówk¹ te-
renow¹ tego rodzaju. Cz³onkami Stowarzysze-
nia s¹ rodzice dzieci, m³odzie¿y i doros³ych
osób z g³êbsz¹ niepe³nosprawnoœci¹ intelek-
tualn¹ w wiêkszoœci mieszkaj¹cych na wsi.

Stowarzyszenie podjê³o starania o urucho-
mienie Oœrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego – OREW jako skutecznej for-
my pomocy dla dzieci i m³odzie¿y z g³êbokim
upoœledzeniem umys³owym.

Nale¿y nadmieniæ, i¿ obecnie w Polsce dzia-
³a 58 takich placówek. W województwie pod-
laskim by³aby to pierwsza tego typu placów-
ka, w której osoby od 3 do 24 lat mog³yby spe³-
niaæ obowi¹zek szkolny, byæ profesjonalnie re-
habilitowane i leczone.

W celu powo³ania Oœrodka prowadzona jest
zbiórka œrodków finansowych na przeprowa-
dzenie remontu budynku po by³ej Szkole Pod-
stawowej w Brodzie Nowym k/Suwa³k, w któ-
rym bêdzie znajdowaæ siê Oœrodek Rehabili-
tacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy.

Jako organizacja rodziców pozarz¹dowa,
niedochodowa nie jesteœmy w stanie sami
sprostaæ temu zadaniu, dlatego serdecznie pro-
simy Pañstwa o wsparcie naszych dzia³añ.
Potrzebujemy pomocy w ka¿dej formie: rze-
czowej, pomocy przy pracach remontowych
oraz finansowej.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Upoœledzeniem Umys³owym – Ko³o w Suwa³-
kach, 16-424 Filipów, w. Filipów 3 m 7, tel.
509-093-960 lub 695-387-140, fax 087-516-
42-19, przewodnicz¹ca Danuta Zofia Syperek,
e-mail: dazof_4@wp.pl, KRS 0000162757,
REGON 012059870-01305, NIP 844-214-73-
42, konto: Bank Spó³dzielczy w Suwa³kach
20935900020026275620000001.

Od lipca bie¿¹cego roku  rozpocz¹³  dzia³alnoœæ drugi
Operator telewizji kablowej – Stream Investment Sp. z o.o.
w Warszawie ul. Goraszewska 6, który w naszym regionie
przyj¹³  nazwê marketingow¹ WIGRY TV.  Biuro Obs³ugi
Klienta w Suwa³kach mieœci siê przy ul. Œwierkowej 52 i
jest czynne w godzinach od 9.00 do 18.00 w dni robocze
(telefon: 087-567-16-58).

Poni¿ej podajemy ofertê programow¹  Telewizji WIGRY
TV,  która  przez oko³o 4 – 6 miesiêcy udostêpnia  nieod-
p³atnie mieszkañcom programy testowe. Po tym okresie
u¿ytkownik  decyduje o ewentualnym zawarciu umowy i
indywidualnie uzgadnia warunki p³atnoœci oraz pakiety pro-
gramowe.

Programy polskojêzyczne

TVP 1, TVP 2, INFO, POLSAT, TV 4, 4 FUN TV, TVN 7,
POLSAT 2, MANGO 24, DISKOVERY, POLSAT Zdrowie i
Uroda, TVN Style, TVN Meteo, VIVA Polska, Animal Pla-
net, DISCOVERY TRAVEL & LIVING, DISCOVERY
SCIENCE, DISCOVERY CIVILISATION, KINO POLSKA,
TVN TURBO, JETIX, DISNEY CHANEL, TV BIZNES
(³¹cznie 23 programy).

Programy obcojêzyczne

TV 5, EUROSPORT, RTL, SKY NEWS, BIEEL, BBC,
SUPER RTL.

Jak ju¿ wstêpnie informowaliœmy w grudniowym wyda-
niu „Echa Spó³dzielni” w 2007 roku, po ca³kowitym uru-
chomieniu dzia³alnoœci przez Operatora WIGRY TV,  za-
mierzamy w I kwartale 2009 r. zmieniæ zasadê wnoszenia
op³at za pakiet obowi¹zkowy. Op³ata, która od marca bie-
¿¹cego roku wynosi 4,25 z³ brutto/m-c, bêdzie wnoszona
bezpoœrednio do Operatora,  a nie jak dotychczas  do Spó³-
dzielni. Wyboru Operatora telewizyjnego dokona indywi-
dualnie ka¿dy z mieszkañców. S¹dzimy, ¿e jest to najw³a-
œciwsze rozwi¹zanie w sytuacji istnienia konkurencyjnych
firm na rynku.

Przed wdro¿eniem powy¿szych zmian w ¿ycie,  pisem-
nie powiadomimy  mieszkañców naszych zasobów  o no-
wych zasadach korzystania z telewizyjnych programów
obejmuj¹cych pakiet podstawowy.

Opracowa³a: Wies³awa Krauze
kier. Dzia³u GZM
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Uchwa³y podjête przez Walne Zgromadzenie
obejmowa³y m.in.:
* zatwierdzenie sprawozdania z dzia³alnoœci Spó³-

dzielni za 2007 rok,
* zatwierdzenie sprawozdania finansowego (bilansu)

Spó³dzielni za 2007 rok,
* podzia³ nadwy¿ki bilansowej za 2007 rok (prze-

znaczonej w kwocie 821.184 z³ na zasilenie fun-
duszu remontowego oraz w kwocie 140.000 z³ na
zasilenie dzia³alnoœci spo³ecznej, oœwiatowej i kul-
turalnej prowadzonej przez Spó³dzielniê),

* przyjêcie kierunków rozwoju dzia³alnoœci gospo-
darczej oraz spo³ecznej i kulturalnej SSM na 2008
rok i lata nastêpne.

Zarz¹d SSM

lokali mieszkalnych w naszej Spó³dzielni w okresie
rozliczeniowym 2007/2008 wyniós³ 1,66 z³/m2 p.u.,
natomiast w poprzednim sezonie – 1,57 z³/m2 p.u.
W ¿adnym z budynków mieszkalnych koszty ener-
gii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania nie
przekroczy³y jednak wniesionych przez mieszkañ-
ców przedp³at.

Podobnie jak w roku poprzednim korespondencja
zawieraj¹ca indywidualne rozliczenia kosztów c.o.
oraz informacjê o stanie kont czynszowych zostanie
przekazana mieszkañcom w drugiej po³owie wrzeœnia.
Wzorem lat ubieg³ych przedstawiciele firm rozlicze-
niowych bêd¹ udzielaæ mieszkañcom wyjaœnieñ do-
tycz¹cych rozliczenia kosztów dostawy energii ciepl-
nej. Przedstawiciel Isty Polska Sp. z o.o. bêdzie udzie-
la³ wyjaœnieñ mieszkañcom z osiedli Centrum i Pó³-
noc I w biurze Zarz¹du Spó³dzielni przy ul. Korczaka
2A, natomiast przedstawiciel Techem Techniki Pomia-
rowe bêdzie udziela³ wyjaœnieñ mieszkañcom z osie-
dla Pó³noc II w biurze administracji Osiedla Pó³noc II
przy ul. Kowalskiego 17. Inne dodatkowe informacje
dotycz¹ce rozliczenia kosztów c.o. bêdzie mo¿na uzy-
skaæ w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowy-
mi Spó³dzielni, tel. 087-563-03-47.

Opracowa³:
insp. ds. ciep³ownictwa E. Naruszewicz

ci¹g dalszy ze str. 1
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Kluczow¹  rolê  w  kosztach  eksploatacji miesz-
kañ odgrywa energia cieplna. Od lat w naszej Spó³-
dzielni prowadzone s¹ dzia³ania obni¿aj¹ce  koszty
eksploatacji budynków, m.in. poprzez ocieplenia
œcian i stropodachów, wymianê stolarki okiennej i
drzwiowej, budowê wiatro³apów. Prowadzimy dzia-
³ania nie tylko minimalizuj¹ce koszty ogrzewania,  ale
równie¿  koncentrujemy siê  na obni¿eniu kosztów
przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej.

Podjêta od 2006 roku, wspólnie z dostawc¹ ener-
gii cieplnej,  modernizacja grupowych wêz³ów ciepl-
nych i  zmiana sposobu zasilania budynków w cie-
p³o, pozwoli³a na ograniczenie  strat z tytu³u pod-
grzania wody.

Najkrócej wyjaœniaj¹c, okreœlenie „grupowy wêze³
cieplny” – jest to zgrupowanie zasilania w ciep³o na
cele przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej (c.w.u.)
i centralnego ogrzewania (c.o.) w jednym du¿ym
obiekcie obs³uguj¹cym kilka a nawet kilkanaœcie
budynków. Zasoby mieszkalne SSM by³y zasilane z
kilkunastu  takich wêz³ów grupowych (ponad 100
budynków na prawie 170 eksploatowanych).

Rozwi¹zania takie mia³y praktycznie same wady.
Zaczynaj¹c od niebezpieczeñstwa awarii, gdzie byle
drobiazg móg³ pozbawiæ ciep³a du¿¹ grupê odbior-
ców, koñcz¹c na wysokich kosztach dostawy ener-
gii cieplnej. Powa¿nym mankamentem by³ problem
strat ciep³a na przesyle. Rozleg³oœæ sieci, du¿e œred-
nice rur, ich prowadzenie w gruncie, s³aba jakoœæ izo-
lacji powodowa³y du¿e straty termiczne. O ile jesz-
cze, z punktu widzenia zwyk³ego u¿ytkownika, stra-
ty na przesyle c.o. nie by³y groŸne, bo pozostawa³y
na „koncie” PEC (pomiar energii w miejscu wejœcia
do budynku), to w przypadku c.w.u. mo¿na by³o
zmierzyæ tylko iloœci zu¿ytej ciep³ej wody, zaœ straty
ciep³a by³y rozdzielane na odbiorców proporcjonal-
nie do jej zu¿ycia.

Postêp w technikach grzewczych, spadki cen urz¹-
dzeñ sterowania i automatyki, nowe technologie w
sieciach i wêz³ach cieplnych pozwoli³y na przyst¹-
pienie do zmiany tego stanu rzeczy. Docelowo ka¿-
dy budynek bêdzie zasilany bezpoœrednio z sieci
wysokoparametrowej i bêdzie posiadaæ w³asny in-
dywidualny wêze³ cieplny c.o. i c.w.u. Podjête dzia-

Dzia³ania w zakresie obni¿ania
kosztów przygotowania
ciep³ej wody u¿ytkowej

ci¹g dalszy na str. 4
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³ania uproszcz¹ dostawê ciep³a, zmniejsz¹ skutki
potencjalnego wyst¹pienia awarii i co najwa¿niejsze
ogranicz¹ straty ciep³a.

Po likwidacji grupowych wêz³ów cieplnych na
osiedlu Pó³noc I uzyskano od 18 do 37% oszczêd-
noœci kosztów przygotowania ciep³ej wody w 18
budynkach (³¹cznie 943 mieszkania) i  ograniczono
wydatki na dostawê c.w.u. o ponad 130 tys. z³ rocz-
nie. Dotychczas poniesione nak³ady na omawiany
zakres prac zamknê³y siê kwot¹ prawie 400 tys. z³, z
czego kwota ok. 90 tys. z³ wynik³a z koniecznoœci
przebudowy instalacji wewn¹trz budynków.

W bie¿¹cym roku podpisano umowê z Przedsiê-
biorstwem Energetyki Cieplnej na likwidacjê kolej-
nych wêz³ów grupowych:

* przy ul. 1 Maja (budowa nowych przy³¹czy i
wêz³ów wysokoparametrowych c.o. i c.w.u. obejmie
6 budynków o 190 mieszkaniach),

* w budynku przy ul. Pu³askiego 56 (budowa no-

Obni¿anie kosztów przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej
wych przy³¹czy i wêz³ów wysokoparametrowych
zrealizowana bêdzie w 3 budynkach o 92 mieszka-
niach).

Przy œrednich rocznych oszczêdnoœciach przy-
gotowania c.w.u. rzêdu 25%, mo¿na przyj¹æ, i¿ in-
westycje te pozwol¹ na kolejne roczne zmniejsze-
nie kosztów o ponad 40 tys. z³. Na rok bie¿¹cy za-
rezerwowano na te prace ok. 250 tys. z³.  Prace mo-
dernizacyjne (przygotowanie pomieszczeñ wêz³ów
w budynkach) Spó³dzielnia zrealizowa³a w³asnymi
si³ami grup konserwatorów. Stosownie do uzgod-
nionego harmonogramu, prace po stronie dostaw-
cy ciep³a rozpoczn¹ siê w II po³owie sierpnia i za-
koñcz¹ siê przed nowym sezonem grzewczym.
Kolejne inwestycje, przy wspó³pracy z dostawc¹
ciep³a, ka¿dorazowo poprzedzone rachunkiem eko-
nomicznym,  realizowane bêd¹ w najbli¿szych la-
tach.

Przygotowa³: Andrzej Urbanowicz
kier.  Dzia³u Inwestycji i Remontów

ci¹g dalszy ze str. 3

Ustawa  z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie usta-
wy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw wesz³a w ¿ycie z dniem
31 lipca 2007 roku, nak³adaj¹c na spó³dzielnie miê-
dzy innymi nastêpuj¹ce obowi¹zki:

* zawarcia z cz³onkiem umowy przeniesienia w³a-
snoœci lokalu w terminie 3 m-cy od daty z³o¿enia
wniosku;

* w przypadku, kiedy spó³dzielni s³u¿y prawo wie-
czystego u¿ytkowania gruntów, a jednostka samorz¹-
du terytorialnego podjê³a uchwa³ê o sprzeda¿y grun-
tów na rzecz spó³dzielni z bonifikat¹, to na pisemny
wniosek osoby, której przys³uguje roszczenie o prze-
niesienie na jej rzecz w³asnoœci lokalu, zarz¹d spó³-
dzielni jest obowi¹zany w ci¹gu 3 miesiêcy od daty
z³o¿enia takiego wniosku, wyst¹piæ do jednostki sa-
morz¹du terytorialnego o sprzeda¿ gruntu na warun-
kach udzielonej bonifikaty.

Zarz¹d Suwalskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej w
dniu 31 lipca 2007 roku wyst¹pi³ do Prezydenta Mia-
sta Suwa³ki o sprzeda¿ gruntów pod budynkami we
wszystkich przypadkach, gdzie do tego czasu by³o
brak wniosków o przeniesienie w³asnoœci lokalu.
Wnioski cz³onków o przeniesienie w³asnoœci loka-

JAK PRZEBIEGA PRZEKSZTA£CANIE PRAWA DO LOKALU?

lu z tych budynków mog¹ byæ za³atwiane dopiero
po zrealizowaniu przez Miasto wniosków SSM o
wykup gruntu i dokonania wpisu prawa w³asnoœci
gruntu w ksiêgach wieczystych.

Suwalska Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Suwa³-
kach, w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie w 2001 roku
przepisów ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych,
uregulowa³a stan prawny wszystkich nieruchomo-
œci, których dotycz¹ przekszta³cenia lokali w od-
rêbn¹ w³asnoœæ.

Oznacza to, ¿e Spó³dzielnia posiada tytu³ praw-
ny do wszystkich u¿ytkowanych dzia³ek, a ka¿dy
ze 163 budynków mieszkalnych wraz z przynale¿n¹
dzia³k¹ geodezyjn¹ posiada za³o¿on¹ odrêbn¹ ksiê-
gê wieczyst¹.

Do 2004 roku, tj. do czasu podjêcia przez Radê
Miejsk¹ w Suwa³kach uchwa³y umo¿liwiaj¹cej
spó³dzielniom mieszkaniowym wykup gruntu na
preferencyjnych warunkach, wszystkie budynki
by³y usytuowane na dzia³kach w u¿ytkowaniu wie-
czystym. Suwalska Spó³dzielnia Mieszkaniowa
wykupi³a z bonifikat¹ 99% dzia³ki pod 148 budyn-
kami mieszkalnymi.

ci¹g dalszy na str. obok
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Niemo¿liwym by³o ze wzglêdów prawnych wy-
kupienie gruntów pod budynkami, w których choæ
jedno mieszkanie w latach poprzednich zosta³o prze-
niesione w odrêbn¹ w³asnoœæ z udzia³em w prawie
wieczystego u¿ytkowania gruntu, a cz³onek nie wy-
razi³ zgody na jednoczesny ze Spó³dzielni¹ wykup
swojego udzia³u w gruncie na w³asnoœæ. Taka sytu-
acja wystêpuje w budynkach: Noniewicza 48, No-
niewicza 93A, Dwernickiego 8, Nowomiejska 2,

Pu³askiego 54, Szymanowskiego 4 i 6, Chopina 14.
Druga grupa budynków – to budynki z du¿¹ ilo-

œci¹ lokali u¿ytkowych, gdzie cz³onkowie nie wyra-
zili zgody na pokrycie kosztu wykupu gruntu bez
bonifikaty. S¹ to budynki: Korczaka 2A, Utrata 2B,
1 Maja 6, Noniewicza 93,  Waryñskiego 21, Kowal-
skiego 12 i Kowalskiego 17. W tych budynkach prze-
niesienie w³asnoœci lokalu nastêpuje z udzia³em w
prawie wieczystego u¿ytkowania gruntu.

*) liczba ta obejmuje równie¿ wnioski z³o¿one w latach 2001 – 2002, które nie zosta³y zrealizowane z uwagi na niezg³aszanie siê osób
zainteresowanych

* d³ugotrwa³a procedura wykupu na w³asnoœæ
gruntu, która prowadzona jest w oparciu o przepisy
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami i jej prze-
bieg jest niezale¿ny od Spó³dzielni,

* niezg³aszanie siê do Spó³dzielni czêœci cz³onków,
którzy z³o¿yli wnioski o przekszta³cenie i nie infor-
muj¹ Spó³dzielni czy jest to rezygnacja, czy te¿ s¹
inne przyczyny braku kontaktu z SSM,

* nieuregulowane sprawy maj¹tkowe osób sk³a-
daj¹cych wnioski (rozwód, œmieræ cz³onka); we

wszystkich takich przypadkach notariusze odmawiaj¹
sporz¹dzenia aktu notarialnego i ¿¹daj¹ przed³o¿e-
nia prawomocnego postanowienia s¹du o podziale
maj¹tku b¹dŸ spadku,

* nieobecnoœæ jednego z ma³¿onków, najczêœciej
pracuj¹cego za granic¹.

Obecnie wszystkie wnioski o przekszta³cenie pra-
wa do lokalu (o ile spe³niaj¹ wymogi przewidziane w
ustawie o spó³dzielniach mieszkaniowych) za³atwia-
ne s¹ na bie¿¹co. Zarz¹d SSM

Realizacja wniosków o przekszta³cenie prawa do lokalu przedstawia siê nastêpuj¹co:

rodzaj prawa do 
lokalu 

liczba 
lokali 

na 31.07.07 

wnioski 
złożone do  

31.12.07 

liczba 
przekształceń 
do 31.12.07 

liczba 
przekształceń 

do 30.06.08 
uwagi (powody 

niezałatwienia wniosków) 

spółdzielcze 
lokatorskie 
prawo do lokalu 

 
3 120 

 
2310 

 
1557 

 
2120  
(67,9 % ogółu 
mieszkań 
lokatorskich) 

- 45 wniosków: nie 
uregulowane sprawy 
majątkowe członków, 
- inne przyczyny po stronie 
członków (nieobecność itp.) 

spółdzielcze 
własnościowe 
prawo do lokalu 
mieszkalnego 

 
5714 

 
559*) 

 
177 

 
338 
(5,92 % ogółu 
mieszkań 
własnościowych) 

- 51 pisemnych rezygnacji, 
- 3 wnioski w trakcie realizacji, 
- pozostałe: brak kontaktu 
wnioskodawców z SSM  – 
pomimo zawiadomień, 

spółdzielcze 
własnościowe 
prawo do lokalu 
użytkowego 

 
148 

 
16 

 
10 

 
12 
(8,1 % ogółu 
lokali 
użytkowych) 

 
- 4 wnioski w trakcie realizacji 
(trwają ustalenia co do formy 
prawnej pomiędzy sądem a 
notariuszami) 

łącznie  2 869 1 744 2 470  

 

Utrudnienia w sprawnym za³atwianiu wniosków

Notarialne umowy przeniesienia w³asnoœci lokali
zawierane s¹ przez Suwalsk¹ Spó³dzielniê Mieszka-
niow¹ w trzech kancelariach notarialnych. Spó³dziel-
niê reprezentuje cz³onek Zarz¹du oraz ustanowiony

pe³nomocnik. W 2007 r., za zgod¹ kancelarii nota-
rialnych, czêœæ umów spisywana by³a równie¿ w
wolne soboty, co pozwoli³o na za³atwienie du¿ej ilo-
œci wniosków jeszcze w 2007 r.
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Okresowym przegl¹dom tech-
nicznym (rocznym i piêcioletnim)
musi byæ poddany ka¿dy obiekt
budowlany. Obowi¹zek ten wyni-
ka z rozporz¹dzenia ministra infra-
struktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny od-
powiadaæ budynki oraz ich usytu-
owanie.

Przegl¹d polega na szczegó³o-
wym sprawdzeniu stanu technicz-
nego obiektu budowlanego oraz
jego otoczenia  i  stanowi kompen-
dium wiedzy o budynku wraz z
otoczeniem  pod k¹tem  przydat-
noœci do dalszej eksploatacji (osob-
no w ka¿dej z wystêpuj¹cych
bran¿ – budowlanej, sanitarnej,
elektrycznej). Przegl¹d techniczny
wykonywany jest przez osoby, któ-
re maj¹ do tego uprawnienia bu-
dowlane w odpowiedniej specjal-
noœci. W przypadku naszej Spó³-
dzielni wszystkie przegl¹dy ogól-
nobudowlane wykonuj¹ uprawnie-
ni pracownicy Spó³dzielni przy
udziale przedstawicieli Rad Osie-
dlowych. Jedynie przegl¹dy insta-
lacji gazowych i sprawdzanie prze-
pustowoœci kratek wentylacyjnych

oraz  stanu instalacji elektrycznej
i piorunochronnej, zlecane s¹ kon-
trahentom w ramach  przetargu.

Sprawdzenie szczelnoœci prze-
wodów gazowych i przepustowo-
œci otworów wentylacyjnych (wy-
konywane ka¿dego roku) oraz ba-
danie ochrony przeciwpora¿enio-
wej instalacji elektrycznej (co piêæ
lat) prowadzone s¹ w mieszka-
niach u¿ytkowników. Maj¹ one
zapobiec ewentualnym zagro¿e-
niom, które mog¹ zdarzyæ  siê
podczas u¿ytkowania  lokalu, st¹d
konieczna jest wspó³praca miesz-
kañców z administracj¹ osiedlow¹
w celu udostêpnienia lokalu do
tych badañ.

Zarówno przegl¹dy roczne, jak
i piêcioletnie, stanowi¹ istotny ele-
ment przy eliminacji niepo¿¹da-
nych zjawisk natury eksploatacyj-
nej obiektu, wykonania niezbêd-
nych zabezpieczeñ, okreœlenia wy-
stêpuj¹cych potrzeb i nak³adów do
przeprowadzenia koniecznych
prac budowlano-remontowych.
Przegl¹dy swoim zasiêgiem obej-
muj¹ nie tylko budynki, ale rów-
nie¿ tereny wokó³: chodniki, dro-

W 2008 roku iloœæ placówek kulturalno-oœwiato-
wych w  Suwalskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej
zwiêkszy³a siê o kolejn¹ œwietlicê, która mieœci siê w
budynku przy ul. Sejneñskiej 13 w administracji Osie-
dla Centrum.

Œwietlica jest do dyspozycji  „seniorów” z naszej
Spó³dzielni, st¹d jej nazwa Œwietlica Seniora.  Poni-
¿ej przedstawiamy g³ówne zamierzenia jej dzia³al-
noœci:
* organizacja czasu wolnego i integracja mieszkañ-

ców naszej Spó³dzielni,
* dzia³alnoœæ na rzecz spo³ecznoœci osiedlowej, m.in.

na rzecz poszanowania zieleni, mienia, utrzyma-
nia czystoœci osiedla,

* wspó³praca ze stowarzyszeniami spo³ecznymi dzia-
³aj¹cymi na terenie naszego miasta,

* udzia³ w wyk³adach Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku.
W œwietlicy do dyspozycji jej u¿ytkowników znaj-

duje siê komputer z dostêpem do internetu, mo¿na
skorzystaæ ze wspólnego ogl¹dania telewizji, poczy-
taæ prasê, wymieniæ siê interesuj¹c¹ ksi¹¿k¹, a nawet
rozegraæ partyjkê szachów lub bryd¿a. W swoim pro-
gramie Œwietlica Seniora  bêdzie uwzglêdniaæ inne
potrzeby  wyp³ywaj¹ce z postulatów mieszkañców
naszej Spó³dzielni.

Œwietlica  funkcjonuje przez  piêæ dni w tygo-
dniu (od poniedzia³ku do pi¹tku) w godzinach od
15.00 do 20.00.

Zarz¹d SSM

gi osiedlowe, miejsca postojowe,
place zabaw, altany œmietnikowe.
Na ich podstawie kwalifikuje siê
roboty  konieczne do wykonania
ze wzglêdu na bezpieczeñstwo
u¿ytkowania, a w nastêpnej kolej-
noœci ustala siê inne potrzeby w
zale¿noœci od zgromadzonych
œrodków finansowych.

Od 2008 roku ka¿da nierucho-
moœæ ma prowadzon¹ indywidu-
alnie bazê okreœlaj¹c¹: potrzeby  i
plan remontów na dany rok, po-
niesione  w ostatnich latach nak³a-
dy finansowe na remonty,  wyso-
koœæ zgromadzonych œrodków i
inne dane.

W oparciu o wnioski z  przegl¹-
dów technicznych bilansowane s¹
potrzeby remontowe  z mo¿liwo-
œciami finansowymi  poszczegól-
nych nieruchomoœci. W naszej
Spó³dzielni przegl¹dy  techniczne
zakoñczone zostan¹ we wrzeœniu
br. Propozycjê planu remontów na
rok 2009 zaopiniuj¹ Rady Osiedlo-
we, a zatwierdzi Rada  Nadzorcza
SSM.

Przygotowa³a: Wies³awa Krauze
kier. Dzia³u GZM

PRZEGL¥DY TECHNICZNE
BUDYNKÓW S¥ KONIECZNE

ŒWIETLICA  SENIORA
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Wielokrotnie omawiaj¹c po-
szczególne rodzaje prawa do lokali
mieszkalnych, wskazywa³am, ¿e
zgodnie z ustaw¹ o spó³dzielniach
mieszkaniowych zarówno spó³-
dzielcze w³asnoœciowe prawo do
lokalu jak i prawo odrêbnej w³a-
snoœci lokalu podlegaj¹ egzekucji.
Do 2007 roku wierzyciele spora-
dycznie korzystali z tego prawa.
Masowe przekszta³cenia lokator-
skiego prawa do lokalu w odrêbn¹
w³asnoœæ pod koniec 2007 roku
spowodowa³y, i¿ egzekucja z pra-
wa do lokalu sta³a siê najprostsz¹
form¹ dochodzenia swoich nale¿-
noœci przez wierzycieli. Postaram
siê w uproszczeniu omówiæ me-
chanizm zaspokajania roszczeñ
wierzycieli poprzez egzekucjê z
nieruchomoœci (w naszym przy-
padku – spó³dzielczego w³asno-
œciowego prawa do lokalu lub pra-
wa odrêbnej w³asnoœci lokalu).

Uczestnicy postêpowania:
* wierzyciel – osoba fizyczna

lub prawna, uprawniona z mocy
zobowi¹zania (podatkowego, cy-
wilnoprawnego, kredytowego,
ubezpieczeniowego) do otrzyma-
nia œwiadczenia pieniê¿nego od
d³u¿nika. Najczêœciej s¹ to: Spó³-
dzielnia (czynsz), banki (kredyt),
urzêdy skarbowe (podatki), ZUS
(sk³adki);

* d³u¿nik – osoba prawna lub
fizyczna obowi¹zana do uregulo-
wania wobec innej osoby prawnej
lub fizycznej (wierzyciela) zobo-
wi¹zania (d³ugu) pieniê¿nego lub
rzeczowego, wynikaj¹cego z ist-

niej¹cego miêdzy nimi stosunku
prawnego (w naszej sytuacji bê-
dziemy mówili tylko o d³u¿niku,
który posiada prawo do lokalu);

* komornik – funkcjonariusz
publiczny powo³any do pe³nienia
czynnoœci egzekucyjnych i innych
wskazanych w ustawach, dzia³a-
j¹cy przy s¹dzie, w którego okrê-
gu po³o¿ona jest nieruchomoœæ;

* s¹d rejonowy – do którego
nale¿y przede wszystkim nadzór
nad przebiegiem egzekucji oraz
wydanie postanowienia o tzw.
przys¹dzeniu w³asnoœci.

Etapy egzekucji
z nieruchomoœci:

* zajêcie nieruchomoœci (prawa
do lokalu) – wierzyciel sk³ada
wniosek do komornika o wszczê-
cie egzekucji z nieruchomoœci.
Komornik wszczyna procedurê
obejmuj¹c¹:

* wezwanie d³u¿nika do zap³a-
ty d³ugu w ci¹gu dwóch tygodni
pod rygorem przyst¹pienia do opi-
su i oszacowania nieruchomoœci
(lokalu);

* dokonanie wpisu w ksiêdze
wieczystej o wszczêtej egzekucji.
Nieruchomoœæ jest zajêta z chwil¹
dorêczenia d³u¿nikowi wezwania
lub z chwil¹ dokonania wpisu w
ksiêdze wieczystej;

* opis i oszacowanie nierucho-
moœci (lokalu) – oszacowania do-
konuje powo³any przez komorni-
ka bieg³y s¹dowy (opiniê bieg³e-
go otrzymuj¹ uczestnicy postêpo-
wania, którzy mog¹ wnieœæ do niej
swoje uwagi i zastrze¿enia);

* licytacja – sprzeda¿ nierucho-
moœci (lokalu) przez licytacjê pu-
bliczn¹. Termin licytacji wyznacza-
ny jest najwczeœniej po up³ywie
dwóch tygodni po uprawomocnie-
niu siê opisu i oszacowania. Licy-
tacja odbywa siê publicznie, w
obecnoœci i pod nadzorem sêdzie-
go. Stawienie siê jednego licytan-
ta wystarcza do odbycia przetar-
gu. Po zakoñczeniu licytacji sêdzia
wydaje na posiedzeniu jawnym
postanowienie co do tzw. przybi-
cia na rzecz licytanta, który zaofe-
rowa³ najwy¿sz¹ cenê;

* przys¹dzenie w³asnoœci nieru-
chomoœci (lokalu) – po uprawo-
mocnieniu siê przybicia i wykona-
niu przez nabywcê warunków li-
cytacyjnych (m.in. wp³aceniu ca-
³ej wylicytowanej ceny), s¹d wy-
daje postanowienie o przys¹dzeniu
w³asnoœci. Prawomocne postano-
wienie o przys¹dzeniu w³asnoœci
przenosi w³asnoœæ nieruchomoœci
(lokalu) na nabywcê i jest tytu³em
do ujawnienia na rzecz nabywcy
prawa w³asnoœci poprzez wpis w
ksiêdze wieczystej oraz w ewiden-
cji gruntów i budynków;

* podzia³ sumy uzyskanej z eg-
zekucji – komornik sporz¹dza pro-
jekt podzia³u sumy uzyskanej z
egzekucji, który zatwierdzany jest
przez s¹d;

* wprowadzenie nabywcy w
posiadanie nieruchomoœci   – na-
le¿y do obowi¹zków komornika i
odbywa siê w oparciu o prawo-
mocne postanowienie s¹du o przy-
s¹dzeniu w³asnoœci nieruchomoœci.

W³asnoœæ? Tak, ale trzeba umieæ jej strzec.

EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŒCI

ci¹g dalszy na str. 11
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W ostatnich latach sukcesywnie
maleje liczba  osób pobieraj¹cych
dodatek mieszkaniowy.

Zjawisko to nie jest wy³¹cznie
skutkiem malej¹cego bezrobocia i
poprawy sytuacji materialnej ro-
dzin. Wynika ono równie¿ z fak-
tu, i¿ wiele osób zaniedba³o ubie-
ganie siê o dodatek mieszkaniowy,
pomimo ¿e ich sytuacja finansowa
i rodzinna  uprawnia do  pobiera-
nia takiego dodatku.

Zasady przyznawania dodat-
ków mieszkaniowych okreœlone
zosta³y w ustawie z dnia 21 czerw-
ca 2001 roku o dodatkach miesz-
kaniowych  (Dz.U. z 2001 r. Nr
71, poz.734 – z poŸn. zm.).

Przypominamy podstawowe
warunki, jakie nale¿y
spe³niæ, aby uzyskaæ

dodatek mieszkaniowy
Dochód brutto na osobê w wie-

loosobowym gospodarstwie do-
mowym w okresie 3 miesiêcy po-
przedzaj¹cych datê z³o¿enia wnio-
sku o przyznanie dodatku, nie
mo¿e  przekraczaæ 125% najni¿-
szej emerytury (aktualnie kwota ta
wynosi 795,36 z³).

W przypadku osoby samotnej
dochód nie mo¿e przekroczyæ
175% najni¿szej emerytury, tj.
kwoty 1113,51 z³.

Co to jest dochód?
Zgodnie z ustaw¹ za dochód

uwa¿a siê  wszelkie przychody
wszystkich osób pozostaj¹cych w
gospodarstwie domowym (po od-
liczeniu kosztów ich uzyskania
oraz po odliczeniu sk³adek na
ubezpieczenie emerytalne i rento-
we i na ubezpieczenie chorobowe,
okreœlonych w przepisach o sys-

Jak
otrzymaæ
dodatek
mieszka-
niowy?

temie  ubezpieczeñ spo³ecznych);
do dochodu nie wlicza siê dodat-
ków dla sierot zupe³nych, zasi³ków
pielêgnacyjnych, zasi³ków okreso-
wych z pomocy spo³ecznej,  jed-
norazowych œwiadczeñ   pieniê¿-
nych  i œwiadczeñ w naturze z po-
mocy spo³ecznej oraz dodatku
mieszkaniowego.

Normatywna
powierzchnia

Normatywna powierzchnia
u¿ytkowa lokalu mieszkalnego w
przeliczeniu na liczbê cz³onków
gospodarstwa domowego nie
mo¿e przekroczyæ:
35 m2 –  dla 1 osoby,
40 m2 –  dla 2 osób,
45 m2 –  dla 3 osób,
55 m2 –  dla 4 osób,
65 m2 –  dla 5 osób,
70 m2 –  dla 6 osób, a w razie  za-
mieszkiwania w lokalu mieszkal-
nym wiêkszej liczby osób – dla
ka¿dej kolejnej osoby zwiêksza siê
normatywn¹ powierzchniê tego
lokalu o  5 m2.

Powierzchnia mo¿e
byæ wiêksza

Dodatek mieszkaniowy przy-
s³uguje równie¿, gdy powierzch-
nia u¿ytkowa lokalu mieszkalne-
go nie przekracza normatywnej
powierzchni o wiêcej ni¿:

30 % albo
50 % pod warunkiem, ¿e udzia³

powierzchni pokoi i kuchni w po-
wierzchni u¿ytkowej tego lokalu
nie przekracza 60 %.

Musi byæ tytu³ prawny
do lokalu

Osoba ubiegaj¹ca siê o dodatek
mieszkaniowy powinna posiadaæ
„tytu³ prawny do lokalu” (przy-
dzia³ lokalu, umowa o ustanowie-
nie prawa do lokalu, akt notarial-
ny, umowa o najem lokalu).

Prawo ubiegania siê o dodatek
mieszkaniowy posiadaj¹ równie¿
osoby z orzeczonym wyrokiem
eksmisyjnym, ale którym s¹d przy-
zna³ prawo do lokalu socjalnego
lub zamiennego.

D³u¿nicy te¿ mog¹
mieæ dodatek

O dodatek mieszkaniowy mog¹
ubiegaæ siê – o czym nie wszyscy
wiedz¹ – równie¿ osoby posiada-
j¹ce zad³u¿enie w op³atach czyn-
szowych, jednak po spe³nieniu
okreœlonych warunków. Jakie to s¹
warunki? Zainteresowani winni
zg³osiæ siê do biura Zarz¹du Spó³-
dzielni.

Szczegó³owe informacje, a
tak¿e pomoc w przygotowaniu
w³aœciwego wniosku, ka¿da za-
interesowana osoba uzyska w
Dziale Windykacji SSM przy ul.
J. Korczaka 2 A pok. nr 13.

kier. Dzia³u
Windykacji Czynszów

Gra¿yna ŒledŸ

Coraz mniej osób pobiera
dodatek mieszkaniowy
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BÊD¥ NOWE MIESZKANIA
na Osiedlu Pó³noc II przy ul. M. Paca

Suwalska Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Suwa³kach
informuje, ¿e jeszcze w tym roku zamierza przyst¹-
piæ do realizacji budynku mieszkalno-us³ugowego
przy ulicy Paca zgodnie z decyzj¹ pozwolenia na
budowê Nr 48/08 z dnia 31.03.2008 r. oraz zatwier-
dzonymi przez Radê Nadzorcz¹ SSM za³o¿eniami
organizacyjno-finansowymi realizacji budynku.

Zadanie inwestycyjne obejmuje budynek dwu-
segmentowy o 4 kondygnacjach nadziemnych:

segment A  mieszkalno-us³ugowy, 3-klatkowy
z 20 mieszkaniami o ³¹cznej powierzchni u¿ytko-
wej ok. 1 284 m kw. oraz 5 lokalami us³ugowymi na
parterze budynku o powierzchni ok. 280 m kw.;

segment B mieszkalny, 3-klatkowy z 23 miesz-
kaniami o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej ok. 1 397
m kw.

Cena sprzeda¿y mieszkañ i lokali us³ugowych
bêdzie ustalona po zakoñczeniu postêpowania
przetargowego na wy³onienie wykonawcy budyn-
ku.

Bli¿sze informacje o po³o¿eniu mieszkañ na po-
szczególnych kondygnacjach oraz rozk³adzie po-
mieszczeñ w mieszkaniach i lokalach us³ugowych
mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej SSM:
www.ssm.suwalki.pl lub w siedzibie Spó³dzielni przy
ul. Korczaka 2A, pokój nr 1.
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Cudze chwalimy, swego nie znamy
Popatrzmy z wysoka, jak piêknie wygl¹daj¹ nasze spó³dzielcze osiedla. Czêsto sami
nie doceniamy tego, co mamy. Widok z lotu ptaka zaoferowa³ nam mieszkaniec Osiedla
Centrum – m³ody, utalentowany fofografik Hubert Stojanowski.
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W roku bie¿¹cym do konkursu na naj³adniejszy
balkon, ogródek przydomowy i naj³adniejsz¹ loggiê
– w skali ca³ej Spó³dzielni zg³osi³o siê 12 osób. Ko-
misje konkursowe w oparciu o zapisy Regulaminu
przeprowadzania konkursów na ogródki przydomo-
we, balkony i loggie w Osiedlach SSM oraz na pod-
stawie kart zg³oszeñ  mieszkañców – dokona³y oce-
ny  przedmiotu  konkursu w dwóch kategoriach
„ogródki przydomowe” i „balkony i loggie” i wy³o-
ni³y ni¿ej wymienionych laureatów:

OSIEDLE CENTRUM

ogródki przydomowe:
I miejsce Daniela Mieczkowska – Noniewicza 38 C
II miejsce Jadwiga Interewicz – Noniewicza 38 C

balkony i loggie:
I miejsce Jadwiga Interewicz – Noniewicza 38 C
II miejsce Petronela Kamiñska – Dwernickiego 8A
III miejsce Wanda Matczak – M. Konopnickiej 2B

OSIEDLE PÓ£NOC I

ogródki przydomowe:
I miejsce Mieczys³aw Anzulewicz – Klonowa 43 A
II miejsce Jerzy Syberski – M³ynarskiego 14

Tryb postêpowania egzekucyjnego zosta³ szcze-
gó³owo unormowany w Kodeksie Postêpowania
Cywilnego. Niezale¿nie od omówionego postêpowa-
nia egzekucyjnego, wierzyciele (dysponuj¹cy prawo-
mocnym wyrokiem s¹dowym) mog¹ zabezpieczyæ
swoje roszczenia poprzez obci¹¿enie nieruchomoœci
(lokalu) d³u¿nika hipotek¹ przymusow¹ (wpis do
ksiêgi wieczystej). W przypadku spó³dzielczego w³a-
snoœciowego prawa do lokalu, dla którego nie jest
prowadzona dotychczas ksiêga wieczysta, wierzy-
ciel mo¿e skutecznie domagaæ siê jej za³o¿enia. Po-

stanowienie o powy¿szych formach zabezpieczenia
wydaje s¹d na posiedzeniu niejawnym.

Reasumuj¹c
Pamiêtajmy, i¿ zaci¹gaj¹c zobowi¹zania wobec

ró¿nych instytucji jak te¿ wobec osób fizycznych,
nale¿y braæ pod uwagê fakt, ¿e w przypadku nie-
wywi¹zania siê z tych zobowi¹zañ, wierzyciel
mo¿e skutecznie dochodziæ swoich roszczeñ po-
przez egzekucjê z nieruchomoœci, czyli z zajmo-
wanego przez nas lokalu.

Z-ca Prezesa Zarz¹du
Helena Jab³oñska

EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŒCI
ci¹g dalszy ze str. 7

III miejsce Halina Jeroma – Szymanowskiego 4
balkony i loggie:
I miejsce El¿bieta i Tadeusz Charmuszko – Klono-
wa 8
II miejsce Halina Rudowicz – Pu³askiego 56

OSIEDLE PÓ£NOC II

ogródki przydomowe:
I miejsce Anna Puch³owska – Paca 3A

balkony i loggie:
I miejsce Henryk Wilczewski – Kowalskiego 6
II miejsce Anna Puch³owska – Paca 3A
III miejsce Krystyna Puza – Kowalskiego 16

Na str. 12 prezentujemy fotografie zg³oszonych w
roku bie¿¹cym ogródków, balkonów i loggii.

*
Suwalska Spó³dzielnia Mieszkaniowa ze wzglêdu

na znikome zainteresowanie mieszkañców – zamie-
rza odst¹piæ od cyklicznego organizowania omawia-
nego tu konkursu. Sprawa ta bêdzie przedmiotem
oceny Rad Osiedli i Rady Nadzorczej SSM.

 Zarz¹d
Suwalskiej Spóldzielni Mieszkaniowej

Kolejny konkurs
Zainteresowanie maleje



echo Spó³dzielni12

Ogródek Danieli Mieczkowskiej przy ul. Noniewicza 38C Balkon Jadwigi Interewicz przy ul. Noniewicza 38C

Ogródek Mieczys³awa Anzulewicza przy ul. Klonowej 43A Balkon El¿biety i Tadeusza Charmuszko przy ul. Klonowej 8

Ogródek Anny Puch³owskiej przy ul. Paca 3A Balkon Henryka Wilczewskiego przy ul. Kowalskiego 6


