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Pytanie do Prezesa

– Jak to siê dzieje, ¿e po rozliczeniu kosztów cen-
tralnego ogrzewania za dany sezon, wysokoœæ tzw.
op³at jednostkowych jest ró¿na w poszczególnych
budynkach? Czy to oznacza, ¿e ró¿ne s¹ ceny do-
starczanego ciep³a?

– Zasady rozliczania kosztów energii cieplnej w
zasobach naszej Spó³dzielni okreœla wewnêtrzny
regulamin, opracowany na podstawie obowi¹zuj¹-
cego Prawa energetycznego.  Zgodnie z nim, pod-
staw¹ obliczenia kosztów ciep³a jest jednostka roz-
liczeniowa. Wskazania liczników okreœlaj¹ iloœæ
ciep³a zu¿ytego przez dany budynek. Faktura wy-
stawiana jest przez Przedsiêbiorstwo Energetyki
Cieplnej oddzielnie dla ka¿dego budynku i
uwzglêdnia: iloœæ zu¿ytego ciep³a, moc zamówion¹
(czyli zapotrzebowanie na ciep³o zg³oszone przez
Spó³dzielniê) oraz obowi¹zuj¹ce taryfy zatwierdza-
ne przez Urz¹d Regulacji Energetyki (w uprosz-
czeniu ceny ciep³a).

Suma nale¿noœci z faktur PEC za okres grzewczy
daje koszt energii cieplnej dla okreœlonego budyn-
ku. Ka¿dy z budynków rozliczany jest oddzielnie,
dlatego te¿ op³aty jednostkowe wynikaj¹ce z rozli-
czenia kosztów centralnego ogrzewania s¹ w ka¿-
dym budynku inne. Elementami sta³ymi, jednako-
wymi dla wszystkich budynków s¹: cena za 1 GJ
ciep³a, proporcja op³aty sta³ej i zmiennej (40 : 60),
natomiast pozosta³e czynniki, jak: iloœæ zu¿ytego
ciep³a i powierzchnia u¿ytkowa, s¹ ró¿ne dla ka¿-
dego budynku.

 Szczegó³owe wyjaœnienie, jak poszczególne
czynniki wp³ywaj¹ na wysokoœæ op³at jednostko-
wych przedstawione zosta³o na konkretnym przy-
k³adzie na str 3 biuletynu.

JEDNAKOWE CENY,
RÓ¯NE OP£ATY

Odby³y siê ju¿ zebrania Grup Cz³onkowskich,
jesteœmy tak¿e po zebraniu Przedstawicieli
Cz³onków, wybrana zosta³a nowa Rada Nadzorcza.

Porz¹dek obrad grup cz³onkowskich, obok tema-
tów omawianych w ka¿dym roku, obejmowa³ równie¿:

l wybór delegatów na Zebranie Przedstawicieli
na 4-letni¹ kadencjê,

l zmiany statutu Spó³dzielni,
l zaopiniowanie sposobu rozliczania ró¿nic w

zu¿yciu wody (ró¿nica pomiêdzy wskazaniami wo-
domierza g³ównego w budynku, a sum¹ wskazañ
liczników indywidualnych w mieszkaniach).

Zebrania
Grup Cz³onkowskich

Przy omawianiu zmian statutu – szczególne zain-
teresowanie budzi³a zmiana dotycz¹ca nowych za-
sad obowi¹zuj¹cych przy przekszta³caniu lokator-
skiego prawa do lokalu na prawo w³asnoœciowe (te-
mat ten szerzej zosta³ omówiony w odrêbnym arty-
kule biuletynu).

Wszystkie zebrania grup cz³onkowskich opowie-
dzia³y siê za utrzymaniem dotychczasowego sposo-
bu rozliczania ró¿nic w zu¿yciu wody, tj. w³¹czania
kosztów z tego tytu³u w ciê¿ar eksploatacji zasobów
mieszkaniowych.

W dyskusji, podobnie jak w latach ubieg³ych, po-
wraca³y tematy dotycz¹ce bezpieczeñstwa w miej-
scu zamieszkania, dewastacji mienia i  przestrzega-
nia przez w³aœcicieli psów zasad zwi¹zanych z utrzy-
mywaniem zwierz¹t w budynkach mieszkalnych i
ich wyprowadzania.

Dyskusja objê³a równie¿ takie tematy, jak:
l zakres prac remontowych przewidzianych do

wykonania w bie¿¹cym roku,
l docieplanie budynków mieszkalnych (zasady

ustalania kolejnoœci dociepleñ i terminów zakoñcze-
nia tych prac),

l zagospodarowanie terenów osiedlowych,
l zaleg³oœci w op³atach czynszowych i dzia³ania

podejmowane przez SSM w celu ich ograniczenia.
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Wyszczególnienie 
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Północ I 
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  1. Konkurs „Bezpieczne miasto i 

wakacje” 

lipiec  lipiec  kwiecień   

  2. Zawody kolarskie 

 

–– –– maj  

  3. Zawody łyŜworolkowe 

 

–– –– lipiec 

  4. Turniej – Wakacyjna Liga Piłki 

NoŜnej 

czerwiec  lipiec  lipiec  

  5. Finał Turnieju – Wakacyjna Liga 

Piłki NoŜnej 

wrzesień  wrzesień  wrzesień 

 

  6. Organizacja Dnia Dziecka 

 

czerwiec czerwiec czerwiec 

  7. Turniej szachowy   czerwiec  

grudzień  

czerwiec 

grudzień 
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  8. Spotkanie Wigilijne 
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  9. Turniej bilarda 
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10. Turniej tenisa stołowego 

 

listopad maj  październik  

 

11. Turniej piłki siatkowej 

 

lipiec  –– –– 

12. Rozgrywki w „Piłkarzyki” marzec – maj  

 

marzec listopad  

13. Turniej piłki koszykowej 
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Suwalska Spó³dzielnia Mieszkaniowa 20 marca 2006 r. za-
war³a umowê z Krajowym Rejestrem D³ugów Biurem Informa-
tyki Gospodarczej S.A. we Wroc³awiu, zgodnie z któr¹ osoby
fizyczne lub prawne posiadaj¹ce zobowi¹zania wobec Spó³dzielni
mog¹ byæ umieszczane na liœcie d³u¿ników w ww. rejestrze.

Cz³onkowie naszej Spó³dzielni oraz inni u¿ytkownicy lokali
zalegaj¹cy w op³atach czynszu (a tak¿e osoby fizyczne posiada-
j¹ce zobowi¹zania wobec Spó³dzielni) mog¹ zostaæ umieszcze-
ni na liœcie d³u¿ników w Krajowym Rejestrze D³ugów, je¿eli:

l zaleg³oœæ w op³atach za lokale mieszkalne jest wy¿sza
ni¿ 200 z³ i dotyczy co najmniej 2 miesiêcy,

l zaleg³oœæ w op³atach za lokale u¿ytkowe lub z tytu³u in-
nych zobowi¹zañ jest wy¿sza ni¿ 500 z³ i dotyczy co naj-
mniej 2 miesiêcy. Zarz¹d SSM

Wspó³praca
z Krajowym Rejestrem D³ugów

Zarz¹d SSM

Bibliotekê przy Klonowej 41 czekaj¹ zmiany
na lepsze. Wymaga tego dostosowywanie placó-
wek bibliotecznych do nowych potrzeb. Dyrek-
tor Andrzej Chuchnowski planuje uruchomie-
nie we wspomnianej filii pracowni komputero-
wej (5 stanowisk) z mo¿liwoœci¹ korzystania z
internetu, us³ug ksero w kolorze, wygospodaro-
wanie odpowiedniej powierzchni na czytelniê,
wypo¿yczalniê oraz miejsce zabawy i pobytu
dzieci. Wycofywany bêdzie stary niepoczytny
ksiêgozbiór i zastêpowany  nowym, ogólnodo-
stêpnym.

Planowane zmiany nast¹pi¹ szybko, jeœli po-
zyskane zostan¹ (projekt jest z³o¿ony) œrodki
unijne. Jeœli nie – trzeba bêdzie modernizowaæ
placówkê tzw. ma³ymi kroczkami. n

Biblioteka, czytelnia,
kawiarenka internetowa
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Obliczenie wysokoœci op³at jednostkowych
kosztów c.o. za sezon grzewczy 2004/2005

na przyk³adzie budynków przy ul. Korczka 10
i ul. Nowomiejskiej 4

Aby przybli¿yæ przyczyny powstawania ró¿nic w
op³atach jednostkowych w poszczególnych budyn-
kach,  wyjaœniamy zasady ich wyliczania.

Ca³kowite koszty nieruchomoœci (suma nale¿no-
œci wg faktur PEC) za okres rozliczeniowy dzielona
jest w proporcji:

l 40% koszty sta³e (odnosz¹ siê do kosztów
ogrzewania ³azienek, korytarzy, klatek schodowych,
pralni, suszarni itp.),

l 60% koszty zmienne (odnosz¹ siê do kosztów
zu¿ycia ciep³a w lokalach wg podzielników).

Nastêpny krok to wyliczenie jednostek obliczenio-
wych ka¿dego grzejnika poprzez przemno¿enie
wskazañ podzielnika przez wspó³czynniki korygu-
j¹ce (uwzglêdniaj¹ce wielkoœæ grzejnika i po³o¿enie
lokalu w bryle budynku). Znaj¹c ca³kowit¹ po-
wierzchniê u¿ytkow¹ budynku i sumê jednostek ob-
liczeniowych wszystkich lokali, wylicza siê op³aty
jednostkowe dla danego budynku:

l op³atê sta³¹ wylicza siê dziel¹c koszty sta³e nie-
ruchomoœci (budynku) przez sumê powierzchni u¿yt-
kowej wszystkich lokali, dziêki czemu wiadomo, jaka
kwota tych kosztów „przypada” na 1 m2 p.u.,

l op³atê zmienn¹ wylicza siê dziel¹c koszty
zmienne nieruchomoœci (budynku) przez sumê jed-
nostek obliczeniowych wszystkich lokali, dziêki cze-
mu wiadomo, ile kosztuje jedna jednostka w danym
budynku.

Znaj¹c powierzchniê lokali i jednostkow¹ wartoœæ
kosztów sta³ych (z³/ m2 p.u.) oblicza siê obci¹¿enie
lokalu tymi kosztami. Znaj¹c wartoœæ jednostki obli-
czeniowej i iloœæ zu¿ytych jednostek (skorygowanych
wspó³czynnikami) w danym lokalu, wylicza siê kosz-
ty zmienne. Suma kosztów sta³ych i zmiennych daje
ca³kowity koszt ogrzewania lokalu.

Poniewa¿ ka¿dy budynek pobiera inn¹ iloœæ energii
cieplnej (tym samym koszty s¹ inne), ma inn¹ powierzch-
niê u¿ytkow¹ oraz inn¹ iloœæ jednostek obliczeniowych,
dlatego op³aty jednostkowe dla ró¿nych budynków
musz¹ byæ ró¿ne. Aby lepiej to zrozumieæ, przedsta-
wiamy wyliczenie op³at jednostkowych za okres rozli-
czeniowy 2004/2005 w dwóch wybranych budynkach.

JEDNAKOWE CENY,
RÓ¯NE OP£ATY

BUDYNEK PRZY UL. KORCZAKA 10
l razem koszty c.o. (wg faktur PEC):    54 746,44 z³

w tym:
koszty sta³e (40%):               21 898,58 z³
koszty zmienne (60%):               32 847,86 z³

l powierzchnia u¿ytkowa budynku:      2 672,50 m2

l suma jednostek obliczeniowych w ca³ym budynku
(tzw. kresek odczytanych na podzielnikach): 83 110,46

 Wyliczona sta³a op³ata jednostkowa dla tego bu-
dynku wynosi: 8,194043 z³/m2

(21 898,58 z³ : 2672,50 m2 = 8,194043 z³/m2)
Wyliczona zmienna op³ata jednostkowa dla tego

budynku wynosi: 0,395231 z³/jedn.oblicz.
(32 847,86 z³ : 83 110,46 jedn.oblcz. = 0,395231

z³/jednostkê obliczeniow¹, tzw. kreskê)

BUDYNEK PRZY UL. NOWOMIEJSKIEJ 4
l razem koszty c.o. (wg faktur PEC ):  96 365,36 z³

w tym:
koszty sta³e (40%):
koszty zmienne (60%):               57 819,22 z³

l powierzchnia u¿ytkowa budynku:     3 816,35 m2

l suma jednostek obliczeniowych w ca³ym budynku
(tzw. kresek odczytanych na podzielnikach):    110 681,53

Wyliczona sta³a op³ata jednostkowa dla tego bu-
dynku wynosi:  10,100263 z³/m2

(38 546,14 z³  : 3816,35 m2 = 10,100263 z³/m2)
Wyliczona zmienna op³ata jednostkowa dla tego

budynku wynosi: 0,522393 z³/jedn.oblicz.
(57 819,22 z³ : 110 681,53 jedn. obl. = 0,522393

z³/jednostkê obliczeniow¹, tzw. kreskê)
h

Jak z powy¿szych przyk³adów wynika, op³aty jed-
nostkowe sta³e i zmienne w obu budynkach s¹ ró¿-
ne, poniewa¿ zarówno koszty c.o., powierzchnia
u¿ytkowa jak i iloœæ jednostek obliczeniowych w ka¿-
dym budynku s¹ ró¿ne.

Zak³adaj¹c, ¿e mieszkanie o powierzchni u¿ytko-
wej 50 m2 ma 2000 jednostek obliczeniowych, to koszt
c.o. dla takiego mieszkania w budynku Korczaka 10
wyniesie 1200,16 z³, natomiast dla takiego samego
mieszkania w budynku Nowomiejska 4  koszt c.o.
wyniesie 1549,80 z³.

Œredni koszt ogrzania 1 m2  w omawianych budyn-
kach wyniós³:  Korczaka 10 – 1,71 z³/m2 , Nowo-
miejska 4  – 2,10 z³/m2.

Opieraj¹c siê na wy¿ej opisanych przyk³adach i
posiadaj¹c indywidualne rozliczenie kosztów c.o.,
ka¿dy z mieszkañców mo¿e sprawdziæ prawid³owoœæ
wyliczenia op³at jednostkowych w swoim lokalu.

Józef Kimera
specjalista ds. ciep³ownictwa

38 546,14 z³
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Zebranie Przedstawicieli odby³o siê 20 maja br.
Porz¹dek obrad obok bloku sprawozdawczo-pro-

gramowego obejmowa³ wybór cz³onków Rady Nad-
zorczej Spó³dzielni na kolejn¹ kadencjê oraz tema-
tykê omawian¹ na zebraniach grup cz³onkowskich.

Zebranie Przedstawicieli rozpatrzy³o równie¿ od-
wo³ania cz³onków od uchwa³ Rady Nadzorczej w
sprawie wykluczenia ze Spó³dzielni z tytu³u zaleg³o-
œci czynszowych.

Uchwa³y podjête przez Zebranie Przedstawicieli
dotyczy³y:

l zmian statutu SSM w zakresie dostosowuj¹cym
jego postanowienia do aktualnie obowi¹zuj¹cego
Prawa spó³dzielczego oraz ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych,

l zasad rozliczania ró¿nic w zu¿yciu zimnej wody
(zgodnie z opiniami zebrañ grup cz³onkowskich),

l zamierzeñ gospodarczych na 2006 rok oraz kie-
runków rozwoju na lata nastêpne,

l zbycia nieruchomoœci gruntowych (zbêdnych w
dzia³alnoœci Spó³dzielni b¹dŸ zajêtych pod drogi pu-
bliczne).

  Zarz¹d SSM

Ma³yszko Teresa – przewodnicz¹ca RN
Poczobut Marian – wiceprzewodnicz¹cy RN
Klus Anna – sekretarz RN

cz³onkowie:
Charmuszko Tadeusz
Chuchnowski Andrzej Pawe³
Do³êgowski Marek Stefan
Falêcki Józef Ryszard
Fimowicz Waldemar Józef
Graboñ Bogus³aw Adam
Jurkowska Krystyna
Kamiñski Józef
Kruszka Wies³aw
Kwiatkowska Irena
Nowikowski Lech
Stankiewicz Barbara Jolanta
Strzy¿ewski Tadeusz

 Zebranie
Przedstawicieli

Cz³onków

NOWNOWNOWNOWNOWAAAAA
RADARADARADARADARADA NADZORCZANADZORCZANADZORCZANADZORCZANADZORCZA

– Jestem w Radzie Nadzorczej drug¹ kadencjê, de-
biutujê jedynie jako przewodnicz¹ca. Znam proble-
my naszej Spó³dzielni i wiem, ¿e praca jej organów
nie wymaga „rewolucyjnych” zmian. Nale¿y wiêc
dalej realizowaæ wytyczone zadania, nie rezygnuj¹c
z poprawy istniej¹cego stanu rzeczy tam, gdzie to
jest mo¿liwe. Dobr¹ sytuacjê organizacyjn¹ i gospo-
darcz¹ naszej Spó³dzielni potwierdzi³o szereg kon-
troli przeprowadzanych w ostatnich latach.

W sk³adzie Rady Nadzorczej wybranym na naj-
bli¿sz¹ kadencjê znaleŸli siê przedstawiciele rozma-
itych dziedzin – bankowcy, ekonomiœci, budowlañ-
cy, geodeci, nauczyciele oraz dzia³acze sportowi i
kulturalno-oœwiatowi. Jest wiêc szansa na dobr¹ od
strony merytorycznej pracê  i sprawne rozwi¹zywa-
nie problemów, których tak jak w ka¿dej firmie, jest
wiele. Pamiêtaæ musimy, ¿e Spó³dzielnia jest tak¿e
podmiotem gospodarczym dzia³aj¹cym w warunkach
gospodarki wolnorynkowej i musi stosowaæ siê do
obowi¹zuj¹cych regu³.

Zdajê sobie sprawê, ¿e bêdê musia³a poœwiêciæ pra-
cy w Radzie sporo czasu, ale wykonujê wolny za-
wód i postaram siê skoordynowaæ ró¿ne swoje obo-
wi¹zki, w tym równie¿ rodzinne. Mam mê¿a i dwoje
dzieci – w wieku 19 oraz 16 lat – wiêc czas dla domu
musi siê znaleŸæ.

Wykonujê zawód doradcy podatkowego. Z wy-
kszta³cenia jestem magistrem in¿ynierem ekonomi-
ki. W korporacji doradców podatkowych pe³niê funk-
cjê wiceprzewodnicz¹cej Izby w Oddziale Podlaskim.
Wczeœniej pracowa³am w organach skarbowych.
Myœlê, ¿e mój zawód bêdzie pomocny w pe³nieniu
obecnych obowi¹zków w Radzie Nadzorczej naszej
Spó³dzielni.         (jot)

Kontynuacja

Przewodnicz¹ca
Rady Nadzorczej

Suwalskiej
Spó³dzielni

Mieszkaniowej,
TERESA

MA£YSZKO:
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Koszty ogrzewania lokali
mieszkalnych w zasobach SSM w
sezonie 2005/2006 szacuje siê na
kwotê 10,3 mln z³ – przy przewi-
dywanym zu¿yciu energii cieplnej
w iloœci 230,8 tys. GJ, w tym w
poszczególnych administracjach:

Osiedle Centrum
3,5 mln z³ 77,7 tys. GJ

Osiedle Pó³noc I
3,8 mln z³ 83,6 tys. GJ

Osiedle Pó³noc II
3,1 mln z³ 69,5 tys. GJ
W poprzednim sezonie rozlicze-

niowym koszty ogrzewania wynio-
s³y 9 546 518 z³ przy zu¿yciu ener-
gii cieplnej w iloœci 199 778 GJ.

W okresie rozliczeniowym
2005/2006 koszty ogrzewania
bêd¹ wiêc wy¿sze o ok. 8 proc.

Œredni koszt ogrzewania w za-
sobach SSM w okresie rozlicze-
niowym 2005/2006 (bez kosztów
rozliczenia) przewiduje siê na po-
ziomie 1,91 z³/m2 p.u., w tym w
poszczególnych administracjach:

Osiedle Centrum
1,97 z³/m2 p.u.

Osiedle Pó³noc I
2,05 z³/m2 p.u.

Osiedle Pó³noc II
1,70 z³/m2 p.u.

W poprzednim sezonie rozlicze-
niowym œredni koszt ogrzewania
w zasobach SSM wyniós³ 1,77 z³/
m2 p.u.

Wy¿sze koszty ogrzewania lokali
mieszkalnych w okresie rozlicze-
niowym 2005/2006 zosta³y spowo-
dowane ni¿szymi temperaturami w
porównaniu do sezonu poprzednie-
go. Œrednia temperatura w sezonie
grzewczym 2004/2005 wynosi³a
(+) 1,3oC, zaœ w ostatnim sezonie
grzewczym (–) 0,7oC.

Przewidywane koszty energii cieplnej
w sezonie grzewczym 2005/2006

Nale¿y jednak zwróciæ uwagê,
¿e koszt ten by³by znacznie wiêk-
szy, gdyby nie dzia³ania termomo-
dernizacyjne poczynione w ostat-
nich latach.  Skutek tych dzia³añ
obrazuje porównanie kosztów
ogrzewania w sezonach 2002/
2003 i 2005/2006, w których œred-
nia temperatura by³a zbli¿ona, na-
tomiast koszty poniesione na
ogrzewanie w sezonie 2002/2003
by³y o 17,3 % wy¿sze (œrednio

g³ych, w ¿adnym z budynków
koszty nie przekroczy³y wniesio-
nych zaliczek. Jednak iloœæ rozli-
czeñ ze zwrotami oraz œrednia
wysokoœæ zwrotów bêd¹ ni¿sze
ni¿ w poprzednim okresie rozli-
czeniowym.

Adekwatnie do umów zawar-
tych z firmami rozliczeniowymi –
odczyty podzielników kosztów
centralnego ogrzewania rozpoczê-
to od 16 maja br. i bêd¹ one trwa³y
do koñca czerwca br. Jak co roku
szczegó³owe informacje o terminie
odczytu podzielników w budynku
s¹ wywieszane kilka dni przed dat¹
odczytu na tablicy og³oszeniowej
przy wejœciu do klatki schodowej.
Informacje o datach odczytów
mo¿na równie¿ uzyskaæ w biurze
Zarz¹du SSM, pokój nr 5
(tel. 087 5630347) oraz w admini-
stracjach osiedli. Przewidziane s¹
dwa terminy odczytów podzielni-
ków kosztów c.o. U¿ytkownicy
lokali nie odczytanych zostan¹ po-
wiadomieni o dodatkowym termi-
nie odczytu pisemnie. Lokale nie
odczytane w trzech terminach
traktowane s¹ jako nieopomia-
rowane i bêd¹ rozliczane wg
stawki rycza³towej.

h

Zgodnie z Regulaminem rozli-
czania kosztów ciep³a dostarcza-
nego do celów centralnego ogrze-
wania i centralnego przygotowa-
nia ciep³ej wody w zasobach Su-
walskiej Spó³dzielni Mieszkanio-
wej, przekazanie indywidualnych
rozliczeñ kosztów c.o. za okres
rozliczeniowy 2005/2006 zapla-
nowano do koñca wrzeœnia br.

Józef Kimera
specjalista ds. ciep³ownictwa

2,24 z³/m2 p.u.) w porównaniu do
sezonu 2005/2006 (1,91 z³/m2

p.u.). Systematyczne zmniejszanie
siê kosztów ogrzewania jest wy-
nikiem:

l dociepleñ œcian zewnêtrz-
nych i stropodachów,

l wymiany stolarki okiennej,
l budowy wiatro³apów i wy-

miany drzwi wejœciowych,
l zmniejszania mocy zamó-

wionej (od 2002 roku o 24,7%).
Nie mo¿na jednak wyelimino-

waæ czynników obiektywnych
wp³ywaj¹cych na poziom kosz-
tów ogrzewania, takich jak tempe-
ratury zewnêtrzne czy te¿ d³ugoœæ
trwania sezonu grzewczego.

Reasumuj¹c
Pomimo wzrostu kosztów cen-

tralnego ogrzewania i utrzymania
przedp³at na poziomie z lat ubie-

DRO¯EJ,
ALE

NIEWIELE
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Zmiany statutu dokonane przez Zebranie Przedsta-
wicieli SSM w dniu 20 maja 2006 roku wynika³y z
koniecznoœci dostosowania jego zapisów do posta-
nowieñ:

l wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 20
kwietnia 2005 roku,

l ustawy z dnia 3 czerwca 2005 roku o zmianie
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz nie-
których innych ustaw (okres obowi¹zywania od
22.07.2005). Ustawa ta w art. 5 nak³ada na spó³dziel-
nie obowi¹zek dokonania zmian statutów i zg³osze-
nia ich do Krajowego Rejestru S¹dowego w terminie
12 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy, czyli do
22 lipca 2006 roku. Obowi¹zek ten musia³ zostaæ
dope³niony, pomimo i¿ trwaj¹ w Sejmie kolejne pra-
ce nad zmian¹ ustawy o spó³dzielniach mieszkanio-
wych i ustawy – Prawo spó³dzielcze.

Do najistotniejszych zmian merytorycznych nale¿¹:

Zmiana trybu odwo³ywania siê od uchwa³
organów Spó³dzielni

Dotychczas obowi¹zywa³a zasada, ¿e cz³onek móg³
zaskar¿yæ do s¹du uchwa³ê organu Spó³dzielni (Za-
rz¹du lub Rady) pod warunkiem wyczerpania postê-
powania wewn¹trzspó³dzielczego. Obecnie ten wa-
runek nie jest wymagany. Do decyzji cz³onka nale¿y
czy wybierze postêpowanie wewn¹trzspó³dzielcze
czy postêpowanie s¹dowe.

Wykluczenie ze Spó³dzielni
W wyniku dokonanej zmiany statutu, mo¿liwoœæ

wykluczenia ze Spó³dzielni zosta³a ograniczona do
przypadków, gdy z winy umyœlnej cz³onka lub z po-
wodu ra¿¹cego niedbalstwa dalsze pozostawanie w
Spó³dzielni nie da siê pogodziæ z postanowieniami
statutu Spó³dzielni lub dobrymi obyczajami. Katalog
przypadków – to przede wszystkim sytuacje zwi¹za-
ne z przestrzeganiem zasad i norm w miejscu zamiesz-
kania. Zaleg³oœci czynszowe zosta³y przesuniête do
przypadków skutkuj¹cych wykreœleniem z rejestru
Spó³dzielni.

Katalog sytuacji, w których wykluczenie
lub wykreœlenie staje siê skuteczne

S¹ to nastêpuj¹ce sytuacje:
l bezskuteczny up³yw terminu do zaskar¿enia do

ZMIANY STATUTU SPÓ£DZIELNI
s¹du uchwa³y Rady Nadzorczej, chyba ¿e cz³onek
przed up³ywem tego terminu wniós³ odwo³anie od
uchwa³y Rady do Zebrania Przedstawicieli,

l bezskuteczny up³yw terminu do wniesienia na
Zebranie Przedstawicieli odwo³ania od uchwa³y Rady
Nadzorczej, je¿eli termin ten jest d³u¿szy od terminu
do zaskar¿enia do s¹du uchwa³y Rady,

l bezskuteczny up³yw terminu do zaskar¿enia do
s¹du uchwa³y Zebrania Przedstawicieli,

l prawomocne oddalenie przez s¹d powództwa o
uchylenie uchwa³y Rady Nadzorczej albo Zebrania
Przedstawicieli.

Odpowiedzialnoœæ cz³onków
Rady Nadzorczej i Zarz¹du

Do tej pory w kwestii odpowiedzialnoœci cz³on-
ków Rady i Zarz¹du mia³y zastosowanie przepisy ko-
deksu pracy.  Obecnie, w przypadku wyrz¹dzenia
szkody dzia³aniem lub zaniechaniem sprzecznym z
prawem lub postanowieniami statutu, odpowiadaj¹
oni ca³ym swoim maj¹tkiem, chyba ¿e nie ponosz¹
winy.

Przekszta³canie lokatorskiego prawa do
lokalu na w³asnoœciowe prawo do lokalu

lub na odrêbn¹ w³asnoœæ
Dokonana zmiana statutu wynika z obligatoryjne-

go zapisu w ustawie o spó³dzielniach mieszkanio-
wych. Obecnie cz³onek przekszta³caj¹cy lokatorskie
prawo wnosi po³owê ró¿nicy pomiêdzy zwaloryzo-
wanym  wk³adem budowlanym a zwaloryzowanym
wk³adem mieszkaniowym.  Straci³y natomiast moc
przepisy nakazuj¹ce zwrot „bonifikaty” w przypad-
ku zbycia lokalu przed up³ywem 5 lat od daty prze-
kszta³cenia (wiêcej na ten temat pisaliœmy w biulety-
nie z wrzeœnia 2005 roku).

Nale¿y tu jednak dodatkowo wyjaœniæ, ¿e zmia-
na ta ma zastosowanie wy³¹cznie wobec cz³onków,
którzy przekszta³cili (lub bêd¹ przekszta³caæ) lo-
katorskie prawo do lokalu na w³asnoœciowe we-
d³ug nowych zasad obowi¹zuj¹cych po 22 lipca
2005 roku. Do przekszta³ceñ dokonanych przed tym
terminem stosuje siê przepisy obowi¹zuj¹ce w dacie
przekszta³cenia.

Z-ca Prezesa Zarz¹du SSM

Helena Jab³oñska
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Wspomniany w tytule Regulamin przewiduje
konsekwencje w stosunku do osób ingeruj¹cych
w instalacjê wodoci¹gow¹ i wodomierze.
Stosowny fragment drukujemy po to, aby
przewidziane konsekwencje znaæ.

ODPOWIEDZIALNOŒÆ
U¯YTKOWNIKA LOKALU

§14
1. U¿ytkownik lokalu odpowiada za utrzymanie

w³aœciwego stanu technicznego wodomierzy i insta-
lacji wodoci¹gowej w mieszkaniu do zaworów odci-
naj¹cych.

2. W przypadku uszkodzenia wodomierza, braku
plomby lub innych nieprawid³owoœci w instalacji wo-
doci¹gowej u¿ytkownik lokalu zobowi¹zany jest nie-
zw³ocznie powiadomiæ o tym fakcie Spó³dzielniê.

3. W przypadku stwierdzenia awarii wodomierza
nie z winy u¿ytkownika – zu¿ycie wody od ostatnie-
go odczytu do dnia usuniêcia awarii naliczone zo-
stanie wg œredniego zu¿ycia za ostatnie cztery okre-

FRAGMENT REGULAMINU
ROZLICZEÑ ZA WODÊ I KANALIZACJÊ

i wodomierze, u¿ytkownik pozbawiony zostanie pra-
wa korzystania z wody podgrzanej przez 4 okresy
rozliczeniowe (1 rok) i obci¹¿ony:

5. l. za ostatni okres rozliczeniowy – rozliczeniem
za iloœæ zu¿ytej wody ustalonej w wysokoœci po l0
m3 wody zimnej i wody podgrzanej/osobê/miesi¹c,

5.2. kosztami: ekspertyzy wodomierza, wodomie-
rza, jego wymiany i niezbêdnych robót towarzysz¹-
cych.

OBOWI¥ZKI I PRAWA
U¯YTKOWNIKA LOKALU

§3
Obowi¹zkiem u¿ytkownika jest:
1. Udostêpnienie lokalu do odczytu wodomierzy

w wyznaczonym terminie upowa¿nionym pracow-
nikom Spó³dzielni.

2. Udostêpnienie lokalu do wymiany wodomie-
rzy i likwidacji przy³¹czy wodomierzowych upowa¿-
nionym przez Spó³dzielniê pracownikom Spó³dziel-
ni lub innych firm legitymuj¹cych siê stosownym
identyfikatorem.

sy rozliczeniowe, natomiast dla u¿ytkowników za-
mieszkuj¹cych w lokalu krócej ni¿ jeden okres rozli-
czeniowy – wg œredniego zu¿ycia wody na osobê w
danym budynku za ostatni okres rozliczeniowy.

4. W przypadku stwierdzenia przez inkasenta lub
pracowników technicznych Spó³dzielni ingerencji
u¿ytkownika w instalacjê wodoci¹gow¹ i wodomie-
rze uniemo¿liwiaj¹cych prawid³owy pomiar zu¿ytej
wody, u¿ytkownik zostanie obci¹¿ony:

4.1. za uszkodzenie wodomierza, zablokowanie
wodomierza, zerwanie plomby:

l kosztem ekspertyzy wodomierza,
l rozliczeniem wg rycza³tu za okres od ostatniego

odczytu do dnia wymiany wodomierza,
l kosztem wodomierza, jego wymiany i niezbêd-

nych robót towarzysz¹cych.
4.2. za samowoln¹ ingerencjê w instalacjê wodo-

ci¹gow¹:
l kosztem ekspertyzy wodomierza,
l rozliczeniem wg rycza³tu za okres od ostatniego

odczytu do dnia przywrócenia instalacji do stanu pier-
wotnego,

l kosztem przywrócenia instalacji do stanu pier-
wotnego.

5. W przypadku stwierdzenia po raz kolejny inge-
rencji u¿ytkownika lokalu w instalacjê wodoci¹gow¹

3. Udostêpnienie lokalu do dokonania remontu,
usuniêcia awarii, przegl¹du technicznego oraz w in-
nym koniecznym przypadku upowa¿nionym przez
Spó³dzielniê pracownikom Spó³dzielni lub innych
firm legitymuj¹cych siê stosownym identyfikatorem.

4.  W przypadku, gdy w lokalu znajduj¹ siê zwie-
rzêta domowe, to na czas odczytu wodomierzy przez
inkasentów i na czas obecnoœci pracowników tech-
nicznych Spó³dzielni, u¿ytkownik zobowi¹zany jest
do zapewnienia bezpieczeñstwa przebywaj¹cym w
mieszkaniu pracownikom i zamkniêcia zwierz¹t w
oddzielnym pomieszczeniu.

5. W celu sprawdzenia prawid³owego pod³¹cze-
nia urz¹dzeñ poboru wody (pralka automatyczna,
sp³uczka i inne) u¿ytkownik zobowi¹zany jest umo¿-
liwiæ odczytuj¹cym i pracownikom technicznym
Spó³dzielni chwilowe uruchomienie zainstalowanych
urz¹dzeñ dla stwierdzenia poboru wody i jej pomia-
ru przez wodomierze.

§4
Ka¿dy u¿ytkownik, w przypadku w¹tpliwoœci co

do prawid³owego pomiaru zu¿ycia wody, ma prawo
¿¹daæ wykonania ekspertyzy wodomierza w ka¿dym
czasie. W przypadku stwierdzenia, ¿e wodomierz by³
sprawny technicznie, u¿ytkownik ponosi koszty eks-
pertyzy, legalizacji i oplombowania wodomierzy.
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Suwalska Spó³dzielnia Mieszkaniowa
informuje, ¿e warunkiem dofinansowa-
nia wymiany stolarki  w mieszkaniach
nale¿¹cych do cz³onków  Spó³dzielni jest
uzyskanie zezwolenia na wymianê oraz
monta¿ stolarki  odpowiadaj¹cej warun-
kom technicznym okreœlonym  w „Re-
gulaminie wymiany stolarki w zasobach
SSM”, którego pe³na treœæ jest  udostêp-
niona na stronie internetowej Spó³dziel-
ni www.ssm.suwalki.pl.

Wybrane przez Spó³dzielniê w prze-
targu nieograniczonym firmy, które
oferuj¹ stolarkê PCV i udokumentowa-
³y, ¿e ich produkty spe³niaj¹ wymogi
„Regulaminu” – to:

l Firma „AdamS” H. Pêdzich
Mr¹gowo ul. Gi¿ycka 5, dostawca: fir-
ma „Twój Dom” Suwa³ki ul. Leœna 15

l Przedsiêbiorstwo „A&D” Spó³-
ka Jawna, Suwa³ki ul. Noniewicza 34

l Przedsiêbiorstwo Budowlano-
Handlowe DABOR, ul. Pu³askiego 63,
16-400 Suwa³ki

l Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Us³ugowe DELTA Augu-
stów, dostawca: Przedsiêbiorstwo Wie-
lobran¿owe MAGDA Export–Import
Mariusz Butkiewicz,  Suwa³ki ul. Ce-
drowa 4;  biura handlowe dostawcy: Su-
wa³ki  ul. Baka³arzewska 21 i ul. Pu³a-
skiego 32 C

l Przedsiêbiorstwo Produkcyj-
no-Handlowe JOCZ, Ryn ul. Œwier-
czewskiego 38, dostawca: JOCZ – Su-
wa³ki, ul. Koœciuszki 50

l Przedsiêbiorstwo Produkcyj-
no-Handlowe TOREL Augustów ul.
Wypusty 72, dostawca:   Biuro Han-
dlowe Suwa³ki  ul. Utrata 4a,  Przed-
siêbiorstwa Produkcyjno-Budowlane
Suwa³ki  ul. Minkiewicza 8.

h

Stolarka  drewniana jest w ofercie
firmy STOLARKA OKNA I DRZWI
SOKÓ£KA  S.A., Sokó³ka ul. Lotni-
ków Lewoniewskich 1, dostawca:
Sk³ad Materia³ów Budowlanych Suwa³-

ki ul. Baka³arzewska 25, Us³ugi Han-
dlowo-Budowlane JUREX BUD  Su-
wa³ki ul. Pu³askiego 24E/29.

Cz³onkowie, którzy nie zdecydowali
siê skorzystaæ  z propozycji  ww. produ-
centów,  mog¹ wyst¹piæ do Spó³dzielni
o odrêbne  zezwolenie na wymianê sto-
larki przez wybran¹ przez siebie firmê.
W celu jego uzyskania nale¿y przed³o-
¿yæ Spó³dzielni kompletn¹  i  aktualn¹
dokumentacjê atestow¹  stolarki wybra-
nego producenta. W odpowiedzi Spó³-
dzielnia przesy³a cz³onkom wykaz do-
kumentów, które winni z³o¿yæ w celu po-
twierdzenia spe³nienia warunków tech-
nicznych stolarki.

h

Poni¿ej podajemy wykaz firm, któ-
re nie uczestniczy³y w przetargu na do-
stawê stolarki, a posiadaj¹ aktualn¹ do-
kumentacjê atestow¹, potwierdzaj¹c¹,
¿e dostarczana przez nie stolarka  po-
siada parametry techniczne zgodne  z
okreœlonymi w „Regulaminie wymia-
ny stolarki”:

l Budomex Puza Sp. Jawna Go³-
dap ul. Ekonomiczna 15, dzia³ sprze-
da¿y: Suwa³ki ul. Putry 4

l M & S Pomorska Fabryka
Okien Sp. z o.o. S³upsk ul. Grottgera
15, której autoryzowanym dostawc¹
jest firma FURMANIK s.c. Ewa i Piotr
Furmanik Augustów ul. Sosnowa 4

l PPHU PETECKI  ul. Rudzka
11/13 £ódŸ,  autoryzowani dostawcy
producenta: Biuro Maklersko-Handlo-
we BAX – A. Jankowski Suwa³ki ul.
W³oc³awska 7 oraz Przedsiêbiorstwo
Handlowe BUD-REM s. c. Suwa³ki ul.
Utrata 2.

l Firma STOLLAR – Systemy
okienne Godlewski Sp. Jawna Su-
wa³ki ul. Pó³nocna 50A.
Uwaga: EURO-OKNO Sp. Jawna Godlew-
ski Suwa³ki, ul. Pó³nocna 50A przekszta³-
ci³a siê w firmê STOLLAR Sp. Jawna.

Wies³awa Krauze

kierownik Dzia³u GZM

Istotny element pozytywnych
zmian zachodz¹cych w naszym
mieœcie stanowi¹ równie¿ œcie¿-
ki rowerowe – usprawniaj¹ce
komunikacjê, ale maj¹ce tak¿e
wp³yw na wzrost zainteresowa-
nia kultur¹ fizyczn¹ i turystyk¹
aktywn¹. O zwi¹zanych z tym
zadaniach inwestycyjnych mówi
zastêpca prezydenta Suwa³k,
W£ODZIMIERZ MARCZEWSKI:

– W I etapie – o czym wspomi-
na³em w poprzednim numerze
„Echa...” – realizujemy przede
wszystkim tzw. œcie¿kê szkiele-
tow¹, która po³¹czy po zakoñcze-
niu jej budowy jeziora – Okmin i
Wigry. Wykonujemy to zadanie

FIRMY SPE£NIAJ¥CE WYMOGI REGULAMINU

W ZAKRESIE WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ

Œcie¿ki
rowerowe

wspólnie z gmin¹ Suwa³ki – przy
czym na terenie gminy nawierzch-
nia bêdzie czêœciowo ¿wirowa, a
w granicach miasta (i a¿ do Krzy-
wego) z kostki brukowej betono-
wej. Oczywiœcie budowa na tak
d³ugiej trasie œcie¿ek, k³adek, po-
mostów jest kosztowna i w³asny-
mi œrodkami nie bylibyœmy w sta-
nie takiego zadania zrealizowaæ.
Jego koszt zamknie siê kwot¹ po-
nad 6,5 mln z³, z czego 75 proc.
stanowi¹ œrodki unijne.

Równoczeœnie budowane s¹
œcie¿ki rowerowe przy wielu in-
nych ulicach oraz na terenach
osiedlowych – w du¿ej mierze
przy wspó³pracy z Suwalsk¹
Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹. Te
roboty finansowane s¹ ze œrod-
ków przeznaczonych na inicjaty-
wy spo³eczne oraz z Miejskiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej.

Ogó³em w ostatnich czterech
latach zosta³o wykonanych b¹dŸ
znajduje siê w trakcie budowy ok.
60 km œcie¿ek rowerowych.

ci¹g dalszy na str. obok
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II etap zak³ada przede wszyst-
kim zagospodarowanie zalewu
„Arkadia”. W planie jest wiele
obiektów rekreacyjnych, m.in. pole
karawaningowe, hala z lodowi-
skiem, korty, prom na wyspê i za-
gospodarowanie samej wyspy. Na
razie nie rozwijajmy jednak tego
tematu, gdy¿ najpierw musimy
mieæ pewnoœæ, ¿e otrzymamy na
ten cel œrodki z UE.

Wymieñmy te zadania inwesty-
cyjne, które aktualnie realizujemy,
a terminy zakoñczenia prac to 30
wrzeœnia br. lub 15 paŸdziernika br.
S¹ to nastêpuj¹ce zadania:

l Nowa k³adka ¿elbetowa przez
rzekê Czarn¹ Hañczê dla ruchu pie-
szo-jezdnego w Krzywólce.

l Œcie¿ka rowerowa przy ul. Kra-
sickiego (od ul. Sikorskiego do gra-
nic administracyjnych miasta) o na-
wierzchni z kruszywa naturalnego

oraz z kostki brukowej betonowej.
l Zaplecze pla¿y miejskiej „Ar-

kadia” oraz œcie¿ki rowerowe po
zachodniej stronie rzeki od mostu
przy ul. Baka³arzewskiej do budyn-
ku p³ywalni, po po³udniowo-za-
chodniej stronie zalewu wzd³u¿ ul.
Zarzecze, po po³udniowo-wschod-
niej stronie zalewu równolegle do
ul. Zastawie, po po³udniowej stro-
nie rzeki od mostu przy ul. Koœciusz-
ki do k³adki przy ul. Noniewicza.

l K³adka na Czrnej Hañczy w ci¹-
gu ul. Noniewicza.

l Œcie¿ka rowerowa od ul. Ko-
œciuszki do ul. 1 Maja po pó³noc-
nej stronie rzeki.

l Œcie¿ka rowerowa przy ul.
Waryñskiego od ul. Utrata do ul.
Sejneñskiej.

l Œcie¿ka rowerowa przy ul. Sej-
neñskiej od ul. Utrata do granic ad-
ministracyjnych miasta.

l Œcie¿ka rowerowa od granic
administracyjnych miasta do wsi
Krzywe oraz oznakowanie œcie¿ek
na trasie: jez. Okmin – Bród Stary
– Potasznia – Krzywólka (6 km),
od granic miasta do granic Wigier-
skiego Parku Narodowego w Krzy-
wem (5 km), od granic Wigierskie-
go Parku Narodowego do stanicy
PTTK Stary Folwark (5 km).

l Na zadanie „Wymiana pomo-
stu przy zalewie ARKADIA na p³y-
waj¹cy” og³oszono przetarg. Og³o-
szony zosta³ równie¿ przetarg na
opracowanie dokumentacji na bu-
dowê œcie¿ki rowerowej wzd³u¿ ul.
Utrata do zalewu po kopalni Sobo-
lewo i zagospodarowanie terenu
nad zalewem.

Ponadto w czerwcu rozpoczêta
bêdzie budowa œcie¿ki rowerowej
przy ul. Podhorskiego i Dwernickie-
go o d³ugoœci 0,56 km.

Na mapkach widoczna jest tzw. œcie¿ka szkieletowa ³¹cz¹ca jez. Okmin z Wigierskim Parkiem Narodowym (realizowana przy
pomocy œrodków unijnych), s¹ tak¿e pokazane inne œcie¿ki rowerowe w mieœcie stanowi¹ce odga³êzienia œcie¿ki g³ównej.
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Suwalska Spó³dzielnia Mieszkaniowa
informuje, ¿e posiada do sprzeda¿y miej-
sca postojowe w gara¿u 24-stanowisko-
wym, usytuowanym  w podziemnej kon-
dygnacji  budynku Noniewicza 95C.

Szczegó³owych informacji udziela
kierownik  Dzia³u Lokalowego SSM –
tel. 087 563 03 65 lub biuro Spó³dzielni
przy ul. Korczaka 2A  pok. 16.

Usytuowanie budynku Noniewicza
95C obrazuje szkic zamiszczony obok.

Sprzeda¿ dzia³ek pod gara¿e
Suwalska Spó³dzielnia Mieszkaniowa informuje, ¿e w II pó³roczu 2006 roku zostanie og³oszony przetarg  na sprzeda¿

18 dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê gara¿y. Dzia³ki zlokalizowane s¹ na Osiedlu Pó³noc  II  w pó³nocnej czêœci
osiedla przy ul. Kowalskiego. Og³oszenia o przetargu Spó³dzielnia zamieœci na stronie internetowej Suwalskiej Spó³dziel-
ni Mieszkaniowej www.ssm.suwalki.pl, w regionalnym wydaniu „Gazety Wyborczej” oraz na kanale informacyjnym
telewizji Vectra.

Usytuowanie terenów przeznaczonych pod gara¿e obrazuj¹ zakreskowane kontury: ABCD (15 dzia³ek pod gara¿e)
i EFGH (3 dzia³ki).

Sprzeda¿
miejsc

postojowych
w gara¿u
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W roku bie¿¹cym podobnie jak w latach ubieg³ych
w naszej Spó³dzielni odbêdzie siê konkurs na naj-
piêkniejszy balkon, loggiê, ogródek przydomowy.

Szczegó³owe zasady przeprowadzenia konkursu
okreœla „Regulamin przeprowadzania konkursów na
ogródki przydomowe, balkony i loggie w osiedlach
SSM”. Z pe³n¹ treœci¹ powy¿szego regulaminu mo¿-
na zapoznaæ siê na naszej stronie internetowej
www.ssm.suwalki.pl oraz we w³aœciwej administra-
cji osiedla.

Informujemy, ¿e komisje konkursowe dokonaj¹
przegl¹du obiektów konkursowych w terminie od 15
lipca do 15 sierpnia. Zg³oszenia nale¿y sk³adaæ w
administracji osiedla do dnia 30 czerwca 2006 roku
na podanych kartach zg³oszeñ (wzór umieszczony
poni¿ej).

Zarz¹d SSM

KARTA ZG£OSZENIA

........................................................................................................................................................................
imiê i nazwisko

........................................................................................................................................................................
adres  zamieszkania telefon

Zg³aszam swój udzia³ w konkursie ogródków przydomowych, balkonów i loggii organizowanym przez

Suwalsk¹ Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ w Suwa³kach na terenie Osiedla ................................

Upowa¿niam cz³onków komisji konkursowej do wejœcia na teren ogródka oraz wyra¿am zgodê na udo-

stêpnienie mieszkania w celu dokonania przegl¹du balkonu, loggii – po wczeœniejszym powiadomieniu.*

Suwa³ki, dnia ……………...........

* niepotrzebne skreœliæ

Kolejna edycja
konkursu

Najpiêkniejszy balkon i ogródek
przydomowy, najpiêkniejsza loggia

……………...........................................
         czytelny podpis mieszkañca

$
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