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	 Wszystkie	 budynki	 w	 zasobach	 Spółdzielni	
wyposażone	 są	w	 liczniki	wody,	 łącznie	 jest	 za-
montowanych	 prawie	 31	 tys.	 sztuk	 wodomie-
rzy	 indywidualnych.	Rozliczenie	wody	pomiędzy	
Spółdzielnią	a	Dostawcą	(Przedsiębiorstwem	Wo-
dociągów	i	Kanalizacji	w	Suwałkach)	prowadzone	

	 Z	 dniem	 28	 sierpnia	 2015	 r.	 weszły	 w	 życie	
zmiany	o	ochronie	przyrody	dotyczące	m.in.	usu-
wania	drzew	i	krzewów	(wprowadzone	na	podsta-
wie Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie 
Ustawy	o	 samorządzie	gminnym	oraz	niektórych	
innych	ustaw	–	Dz.	U.	z	2015	r.,	poz.	1045).
	 Wycięcie	drzewa	lub	krzewu	przeważnie	wią-
że	się	z	koniecznością	uzyskania	zgody	właściwego	
organu	administracji	publicznej.	W	znowelizowa-
nej	ustawie	konieczność	uzyskania	zezwolenia	na	
wycinkę	drzewa	uzależniona	jest	od	obwodu	pnia	
(nie	od	jego	wieku).	Nie	trzeba	uzyskiwać	zezwo-
lenia	 na	wycinkę	 drzew,	 których	 obwód	 pnia	 na	
wysokości	5	cm	od	ziemi	nie	przekracza:

Rozmowa z przewodniczącą 
Rady Nadzorczej SSM 
– TERESĄ MAŁYSZKO

 – Gratulujemy ponownego wyboru na przewod-
niczącą Rady Nadzorczej SSM. Nie sposób przy 
tej okazji nie przypomnieć, że funkcję tę pełniła 
pani dziesięć lat temu. W roku 2006 ówczesna 
przewodnicząca Teresa Małyszko powiedzia-
ła, że żadnych zmian „rewolucyjnych” praca 
organów naszej Spółdzielni nie wymaga, a sku-
pić się trzeba na realizacji wytyczonych zadań. 
Czy obecnie można powiedzieć to samo?

 – Bez	żadnej	wątpliwości.	Praca	poszczególnych	
organów	 Spółdzielni	 jest	 odpowiednio	 „uło-
żona”,	 skorelowana	 i	 nie	 należy	 naprawiać	
maszyny,	 w	 której	 trybiki	 się	 zazębiają.	 Nie	
oznacza	to	oczywiście	tak	zwanego	spoczyn-
ku	na	laurach,	bo	trudnych	zadań	do	realizacji	
nie	brakuje.

 – Wśród nich są oczywiście ważne i jeszcze 
ważniejsze…

 – Spółdzielnia	to	po	pierwsze	i	przede	wszyst-
kim	 bezpieczny	 dach	 nad	 głową,	 więc	
priorytetem	jest	utrzymanie	naszych	zaso-
bów	w	należytym	stanie.	Dlatego	wszelkie	
prace remontowe to rzecz podstawowa. 

ciąg dalszy na str. 3
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Niebilansowanie się wody 
w zasobach SSM
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jest	 w	 oparciu	 o	 wodomierze	 główne	 (będące	
własnością	PWiK),	natomiast	użytkownicy	 lokali	
rozliczają	się	ze	Spółdzielnią	wg	wodomierzy	 in-
dywidualnych.	 Ustawa	 o	 zbiorowym	 zaopatrze-
niu	 w	 wodę	 i	 zbiorowym	 odprowadzaniu	 ście-
ków	przewiduje	rozliczanie	wody	przez	Dostawcę	
aż	do	odbiorcy	indywidualnego,	niestety	warunki	
instalacji	wodociągowej	w	 zasobach	 Spółdzielni	
wykluczają	 możliwość	 zamontowania	 liczników	
na	 klatkach	 schodowych,	 a	 tylko	 wtedy	 byłaby	
ewentualność	negocjowania	nowych	warunków	
umowy	z	PWiK	w	Suwałkach	w	zakresie	sposobu	
rozliczania	wody	 i	kanalizacji.	Tak	więc	problem	
niebilansowania	się	wody	z	 liczników	 indywidu-
alnych	 z	 licznikiem	 głównym	 w	 budynku	 pozo-
staje	do	rozwiązania	dla	Spółdzielni.	W	skali	roku	
zużycie	 wody	 w	 Spółdzielni	 wynosi	 średnio	
ok.	640	 tys.	m3,	 ilość	 ta	przekłada	się	na	kwotę	
ponad	4	mln	zł	rocznie.

Przykładowe roczne średnie zużycie wody 
w skali Spółdzielni:

2013 rok – ok. 618 tys. m3 wody 
(stanowi	to	koszt	ok.	4	271	tys.	zł	rocznie);

2014	rok	–	ok.	601	tys.	m3 wody 
(stanowi	to	koszt	ok.	4	153	tys.	zł	rocznie);

2015 rok – ok. 595 tys. m3 wody 
(stanowi	to	koszt	ok.	4	108	tys.	zł	rocznie).

	 Niebilansowanie	 się	 wody	 w	 skali	 Spółdziel-
ni	na	przestrzeni	ostatnich	9	lat	zmniejszyło	się	z	
16%	 strat	w	2007	 roku	 (560 tys. zł)	do	ok	8% w 
2015	roku	(ponad	320 tys. zł).	„Strata	na	wodzie”	
to	różnica	między	odczytem	na	wodomierzu	głów-
nym	w	budynku	a	odczytami	na	licznikach	indywi-
dualnych.
	 „Straty	 na	 wodzie”	 na	 poziomie	 8%	 należy	
uznać	 za	 wynik	 dopuszczalny,	 gdyż	 według	 spe-
cjalistycznych	opinii	w	zakresie	bilansu	wody,	nie-
bilansowanie	się	do	10%	wody	w	nieruchomości	

o	średniej	liczbie	50	lokali,	uważane	jest	za	miesz-
czące	się	w	normach.
	 Jak	wspomnieliśmy	–	do	2015	roku	niebilan-
sowanie	się	wody	w	Spółdzielni	zachowywało	ten-
dencję	malejącą.	Wynika	to	m.in.	z	podjęcia	takich	
działań,	jak:
•	 montaż	dobrej	klasy	meteorologicznej	wodo-

mierzy;
•	 wykonanie	prac	naprawczych	związanych:

z	 przebudową	 przyłączy	 wodomierzowych	
w	 lokalach,	 gdzie	 pozwalały	 na	 to	 warunki	
techniczne;
z	zachowaniem	odpowiednich	odcinków	pro-
stych	 przed	 i	 za	 wodomierzami	 głównymi	
w budynku.

	 Istotnym	 warunkiem	 przy	 bilansie	 wody	
jest	 utrzymanie	 dat	 legalizacji	 liczników	wody.	
W	 Spółdzielni	 legalizację	wodomierzy	 przepro-
wadza	 się	 poprzez	 ich	 wymianę	 na	 nowe,	 co	
daje	 gwarancję	 ich	 prawidłowej	 pracy.	 Okres	
ważności	 cechy	 legalizacyjnej	 wynosi	 5	 lat,	 li-
cząc	od	1	stycznia	roku	następującego	po	roku	
przeprowadzenia	 legalizacji	 (z	 reguły	wymienia	
się	wodomierze	 po	upływie	 5	 lat,	wyjątek	 sta-
nowi	wysokie	niebilansowanie	się	wody	w	nie-
ruchomości).	Średnio	w	ciągu	roku	wymienia	się	
ok.	5100	–	5500	wodomierzy	w	zasobach	całej	
Spółdzielni.	 Koszt	 jednego	wodomierza	wynosi	
ok.	60	zł.	
	 Koszt	niebilansowania	się	wody	w	nierucho-
mości	 obciąża	 koszty	 eksploatacji	 i	 utrzymania	
lokali.	 A	 więc	 na	 przykład	 kradzież	 wody	 przez	
niektórych	mieszkańców:	„kropelkowanie”,	przy-
kładanie	magnesów	do	wodomierzy	czy	jakiekol-
wiek	ingerowanie	w	wodomierze	bez	zezwolenia	
i	wiedzy	Spółdzielni,	skutkuje	obciążaniem	dane-
go	 budynku	 większymi	 „stratami	 wody”	 i	 kosz-
tami,	co	z	kolei	w	przyszłości	może	powodować	
zwiększenie	stawki	za	eksploatację.

Sporządził: G. Karwel
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Niestety	ograniczają	nas	posiadane	środki.	
Plany	remontów	realizowane	są	jednak	za-
dowalająco.
		 A	kiedy	się	już	ma	wspomniany	dach	nad	
głową,	 chciałoby	 się	mieć	 też	wygodne	 par-
kingi,	 osiedlowe	 drogi,	 boiska,	 place	 zabaw,	
tereny	 rekreacyjne,	 świetlice.	 Działalność	
inwestycyjna	 Spółdzielni	 musi	 uwzględniać	
i	uwzględnia	te	działania.
		 Dobra	 infrastruktura	 to	 nadal	 trochę	 za	
mało.	 Pragniemy,	 aby	 nasze	 dzieci	 czuły	 się	
bezpiecznie	na	boiskach	czy	na	ścieżkach	ro-
werowych	 i	 abyśmy	my	 sami	 mieli	 na	 osie-
dlach	 zagwarantowane	 bezpieczeństwo,	
a	także	i	rozrywkę.
		 W	ten	sposób	stopniowo	z	jednych	zadań	
wynikają	inne.	Nie	ma	więc	mowy	o	tym,	aby	
można	było	popaść	w	samozadowolenie.

 – Dziesięć lat temu podkreśliła pani fakt, że 
Spółdzielnia jest podmiotem gospodarczym 
działającym w warunkach wolnorynkowych. 
Słowem – od niej samej zależy jej sytuacja 
ekonomiczno-fi nansowa. Jak tę sytuację 
– „zastaną” przez nową Radę Nadzorczą – 
pani ocenia?

 – Gdyby	ocena	nie	była	zadowalająca,	od	tego	
tematu	 zaczęlibyśmy	 rozmowę.	 Każda	 jed-
nostka	 gospodarcza	 –	 a	 Spółdzielnia	 też	 nią	
jest	 –	we	wspomnianych	warunkach	wolno-
rynkowych	musi	 sobie	 radzić.	 Jeśli	 nie	 radzi	
–	upada.	Chcę,	aby	nasi	mieszkańcy	to	zrozu-
mieli,	 czyli	 żeby	 rozumieli	 odpowiedzialność	
władz	Spółdzielni	wobec	nas	wszystkich.
		 Na	szczęście	Suwalska	Spółdzielnia	Miesz-
kaniowa	utrzymuje	cały	czas	na	odpowiednim	
poziomie	 zdolność	 płatniczą	 oraz	 płynność	
fi	nansową.	 Rzecz	 teraz	 w	 tym,	 żebyśmy	 ten	
poziom	utrzymali.	Chciałabym,	aby	na	koniec	
kadencji	nie	było	gorzej.	Oczywiście	będziemy	
się	 starać,	 żeby	 było	 lepiej.	 Poprzeczka	 jest	
jednak	 ustawiona	 dość	 wysoko,	 ale	 to	 tylko	
powód	do	zadowolenia.

NOWA 
RADA NADZORCZA

	 Walne	 Zgromadzenie	 Suwalskiej	 Spół-
dzielni	 Mieszkaniowej	 podczas	 obrad	
w	 czerwcu	 2016	 roku	 dokonało	 wyboru	 13	
członków	Rady	Nadzorczej	na	kadencję	obej-
mującą	lata	2016–2019.	
	 Skład	Rady	Nadzorczej,	po	jej	ukonstytu-
owaniu,	przedstawia	się	następująco:	
Teresa Małyszko	–	Przewodnicząca	
Janina Hamik-Strzyżewska	–	Zastępca	
																																																					Przewodniczącej
Arkadiusz Walicki – Sekretarz
Konrad Grygo
Krzysztof Krzyżewski 
Karol Laskowski 
Łucja Osiecka
Katarzyna Przyborowska
Ryszard Pszczółka 
Barbara Racka 
Wiesława Szturgulewska
Zdzisław Wasilewski 
Ewa Wosiak
	 Członkowie	Rady	Nadzorczej	pełnią	dyżu-
ry	w	siedzibie	Spółdzielni	przy	ul.	Korczaka	2A	
pok.	nr	1	w	każdy	poniedziałek	w	godzinach	
1500–1700

 – Dużo mówimy o sprawach ekonomiczno-
-fi nansowych. Pewnie dlatego, że pani jest 
magistrem inżynierem ekonomiki…

 – Nie,	 nie	 dlatego.	 Jeśli	 wystarcza	 pieniędzy,	
to	sprawnie	przebiegają	remonty,	rozwija	się	
baza	 sportowo-rekreacyjna,	 kwitnie	 działal-
ność	kulturalno-oświatowa	i	tak	dalej.	Dlatego	
sytuację	ekonomiczno-fi	nansową	Spółdzielni	
musimy	traktować	absolutnie	priorytetowo.

 – Jak pani ocenia – w świetle tych wszystkich 
problemów – skład nowej Rady Nadzorczej?

 – Są	w	tym	składzie	specjaliści	z	 różnych	dzie-
dzin,	 reprezentujący	 różne	 zawody,	 co	 gwa-
rantuje	 fachową	 obsadę	 poszczególnych	 ko-
misji	i	tym	samym	fachowy	nadzór	nad	pracą	
organów	wykonawczych	Spółdzielni.

Dziękując za rozmowę, życzymy udanej kadencji.

Rozmowa z przewodniczącą 
Rady Nadzorczej SSM 
– TERESĄ MAŁYSZKO
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KRAJOWA MAPA 
ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

	 1	 lipca	2016	r.	 ruszyła	Krajowa	Mapa	Zagrożeń	
Bezpieczeństwa.	 To	 innowacyjne	 narzędzie,	 mają-
ce	służyć	głównie	poprawie	bezpieczeństwa	miesz-
kańców,	w	wersji	pilotażowej	funkcjonowało	w	woj.	
podlaskim,	na	Pomorzu	 i	w	garnizonie	stołecznym.	
Stopniowo	swoim	zasięgiem	objęło	cały	kraj.	 Infor-
macje	wykorzystywane	w	Mapie	zagrożeń	opierają	
się	 na	 trzech	fi	larach.	W	pierwszym	fi	larze	 groma-
dzone	 są	 informacje	 z	 policyjnych	 systemów	 infor-
matycznych,	drugi	fi	lar	to	część	interaktywna	z	bez-
pośrednim	 udziałem	 mieszkańców,	 przedstawicieli	
jednostek	samorządu	terytorialnego	oraz	organiza-
cji	pozarządowych.	Trzeci	fi	lar	opiera	się	na	informa-
cjach	 pozyskanych	 od	 obywateli	 z	wykorzystaniem	
platf	ormy	wymiany	informacji.
	 Mapy	 zostały	 opracowane	 w	 oparciu	 o	 infor-
macje	własne	Policji,	czyli	m.in.	statystyki	policyjne,	
a	także	na	podstawie	informacji	przekazanych	przez	
podmioty	 biorące	 udział	 w	 konsultacjach	 społecz-
nych	oraz	w	oparciu	o	wyniki	badań	opinii	publicz-
nej,	jak	też	informacje	różnych	instytucji.

	 Na	Mapie	 znajdą	 się	 informacje	 m.in.	 o	 prze-
stępstwach	najbardziej	uciążliwych	społecznie,	 jak:	
kradzież	 cudzej	 rzeczy,	 kradzież	 z	włamaniem,	 roz-
bój,	uszkodzenie	rzeczy,	wymuszenie,	bójka,	pobicie,	
uszczerbek	na	zdrowiu,	oszustwo	„na	wnuczka”	i	„na	
policjanta”	 oraz	 przestępstwa	 na	 tle	 seksualnym,	
przestępstwa	narkotykowe	związane	z	posiadaniem	
i	udzielaniem	innej	osobie	środków	odurzających	lub	
substancji	 psychotropowych,	 przestępczość	 nielet-
nich,	uwzględnione	zostały	także	wybrane	kategorie	
przestępstw	 gospodarczych,	 informacje	 o	 zagroże-
niach	w	ruchu	drogowym	i	wypadkach	drogowych.
	 Warto	podkreślić,	że	obywatele	mają	możliwość	
aktualizacji	informacji	na	Mapie.	Za	pomocą	interak-
tywnej	 strony	 obywatele	mogą	 przekazywać	 infor-
macje	o	zagrożeniach	występujących	w	 ich	okolicy.	
Następnie	Policja	 te	 sygnały	weryfi	kuje.	 Jeśli	 infor-
macje	 okażą	 się	 prawdziwe,	 Policja	 wprowadzi	 je	
wprost	na	Mapy	 i	obejmie	 te	miejsca	 szczególnym	
nadzorem	 aż	 do	 zniwelowania	 zagrożenia.	 Dzięki	
temu	 rozwiązaniu	 na	Mapach	 zagrożeń	 znajdą	 się	
bardziej	 szczegółowe	 informacje,	 dotyczące	 rów-
nież	niższych	szczebli	podziału	terytorialnego,	w	tym	
dzielnic,	osiedli.
	 Strona	Krajowej	Mapy	Zagrożeń	Bezpieczeństwa		
nie	 służy	 do	 zgłaszania	 pilnej	 interwencji	 Policji.	
W	tego	typu	przypadkach	należy	korzystać	z	nume-
rów	alarmowych	112,	997.	Prosimy	o	odpowiedzial-
ne	korzystanie	z	aplikacji.	Każde	naniesione	na	Mapę	
zagrożenie	wywoła	odpowiednią	reakcję	Policji.
 Mapa dostępna jest na stronie internetowej 
suwalskiej Policji – www.suwalki.policja.gov.pl 
Szczegółowa	 instrukcja	 obsługi,	 dostępna	 również	
na	stronie	internetowej	suwalskiej	Policji,	ułatwi	po-
sługiwanie	 się	 Mapą.	 Informacje	 przekazywane	 za	
pośrednictwem	tego	narzędzia	 stanowią	niezwykle	
istotny	element	współpracy	suwalskiej	Policji	z	lokal-
ną	społecznością,	co	pomaga	szybko	i	właściwie	re-
agować	na	zgłoszone	nieprawidłowości	 i	 zwiększać	
poczucie	bezpieczeństwa	mieszkańców.	
	 Informacje	 przekazane	 przez	 obywateli	 za	 po-
średnictwem	Mapy	nie	stanowią	zgłoszenia	w	trybie	
procesowym.
	 W	 przypadku	 wątpliwości	 związanych	 z	 korzy-
staniem	 z	 Mapy,	 prosimy	 o	 kontakt	 telefoniczny:	
87	564	15	48,	podinspektor	Jarosław	Golubek.	

kolor
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SELEKTYWNA
ZBIÓRKA ODPADÓW

	 W	naszym	wspólnym,	szeroko	pojętym	 in-
teresie	 jest	 prowadzenie	 selektywnej	 zbiorki	
odpadów	powstających	w	gospodarstwach	do-
mowych. 
	 Segregacja	 odpadów	 jest	 jedną	 z	 metod	
ograniczenia	 ilości	 odpadów	 podlegających	
składowaniu	–	przez	odzysk	surowców	nada-
jących	się	do	ponownego	użytku	lub	przetwo-
rzenia	i	wykorzystania	przy	produkcji	nowych	
materiałów	(recykling).	Segregacja	i	recykling	
odpadów	pozwalają	 również	na	oszczędność	
miejsca	 na	 ich	 składowanie,	 a	 co	 za	 tym	
idzie	 niższe	 koszty	 utrzymania	 wysypiska,	
ograniczenie	 ilości	 szkodliwych,	 trudno	 ule-
gających	 rozkładowi	 odpadów	 (dotyczy	 to	
np.	 zużytych	 baterii,	 żarówek),	 ograniczenie	

PRZYPOMINAMY 
JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY

zużycia	 surowca	 naturalnego,	 oszczędność	
zużycia	 energii,	 ograniczenie	 zanieczyszczeń	
atmosfery.	
	 Warto	 zaznaczyć,	 że	podmioty	 segregują-
ce	odpady	komunalne	płacą	mniej	 za	 ich	od-
biór.	Dzięki	Państwa	wysiłkom	Miasto	Suwałki	
w	2015	roku	uzyskało	poziom	recyklingu	rów-
ny	 28,4	 %,	 co	 jest	 dobrym	wynikiem	w	 skali	
kraju.	Jednak	do	roku	2030	powinniśmy	osią-
gnąć	wymagany	w	Unii	Europejskiej	wskaźnik	
75	%.		
	 Niespełnianie	 odpowiednich	 –	 stopniowo	
coraz	 wyższych	 –	 norm	 już	 w	 najbliższych	 la-
tach	 skutkować	 może	 naliczaniem	 kar,	 które	
obciążą	 wszystkich	 mieszkańców	 naszej	 Spół-
dzielni.	
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	 Zamieszkiwanie	 w	 budynku	 wielorodzinnym	
wiąże	 się	 z	 obowiązkiem	 zgodnego	 współżycia	
społecznego,	o	czym	stanowi	Regulamin	używania	
lokali	 i	 porządku	 domowego	w	 zasobach	 Suwal-
skiej	Spółdzielni	Mieszkaniowej.
	 Chcielibyśmy	przypomnieć,	że	wszyscy	miesz-
kańcy	zobowiązani	są	do	utrzymania	czystości	na	
klatkach	schodowych.	Zgodnie	z	harmonogramem	
(wywieszonym	 na	 tablicach	 ogłoszeniowych)	
każdy	 mieszkaniec	 w	 wyznaczonych	 miesiącach	
winien	 utrzymywać	 czystość	 klatki	 poprzez	 coty-
godniowe	 zamiatanie	 i	 zmywanie	 schodów	 oraz	
podestów	kondygnacji,	na	której	usytuowane	jest	
mieszkanie.	 Zaznaczmy,	 że	 utrzymanie	 czystości	
wejść	do	budynków	 i	klatki	 schodowej	na	pozio-
mie	 podestu	 wewnętrznego,	 korytarzy	 piwnic,	
wind	i	łączników	z	ich	kompletnym	wyposażeniem	
należy	 do	 fi	rm	utrzymujących	 porządek	 na	 tere-
nach	osiedli.	
	 Nadmieńmy,	że	w	przypadku	otrzymania	mo-
nitów	o	niewywiązywaniu	się	z	obowiązku	utrzy-
mywania	porządku	na	klatkach	schodowych,	prze-
prowadzamy	kontrolę	stanu	czystości	i	zwracamy	
uwagę	mieszkańców	w	sprawie	niewywiązywania	
się	z	obowiązku	dbania	o	czystość	na	klatce.	W	sy-
tuacji	 ponownego	 potwierdzenia	 niewłaściwego	
stanu	 sanitarno-porządkowego,	 Spółdzielnia	 zle-
ca	sprzątania	klatki	 za	odpłatnością	w	wysokości	
8	zł	od	mieszkania	za	jeden	miesiąc	(zgodnie	z	§	16	
ust.	2	Regulaminu	użytkowania	lokali…).
	 Istnieje	możliwość	 sprzątania	 klatek	 schodo-
wych	 przez	 podmioty	 gospodarcze	 świadczące	

SPRZĄTANIE KLATEK SCHODOWYCH
usługę	 utrzymania	 czystości	 na	 klatkach	 scho-
dowych.	W	 chwili	 obecnej	 za	 dodatkową	 opłatą	
z	„systemu	zleconego”	korzysta	3896	mieszkań,	co	
stanowi	w	skali	Spółdzielni	44%	mieszkań.	Sprzą-
tanie	 klatek	w	 systemie	 zleconym	 jest	wdrażane	
na	 pisemny	 wniosek	 właścicieli	 mieszkań	 danej	
klatki	 (potrzebna	 jest	 zgoda	 ponad	 50%	 właści-
cieli	mieszkań	 danej	 klatki,	 tj.	 50%+1).	Wówczas	
Spółdzielnia	zawiera	umowę	z	podmiotem	gospo-
darczym,	a	kosztami	sprzątania	w	wysokości	8	zł/	
m-c/mieszkanie	są	obciążani	wszyscy	mieszkańcy	
danej	klatki	schodowej.
	 W	 ramach	 opłaty	 za	 sprzątanie	 klatki	 wy-
konywane	są	prace:	utrzymanie	na	bieżąco	czy-
stości	 klatek	 schodowych	 na	 poziomie	 podestu	
wewnętrznego	 do	 ostatniej	 kondygnacji,	 utrzy-
manie	 czystości	 wind	 i	 łączników	 wraz	 z	 kory-
tarzami,	 łącznikami	 międzykondygnacyjnymi	
i	górnymi	wraz	z	ich	kompletnym	wyposażeniem	
(drzwi,	lamperie,	balustrady,	gabloty	ogłoszenio-
we,	grzejniki).
	 Częstotliwość	 sprzątania	 przez	 podmiot	 go-
spodarczy	poszczególnych	elementów	klatki	scho-
dowej,	to:
•	 zamiatanie	3	razy	w	tygodniu	–	schodów,	po-

destów,	 wind,	 korytarzy,	 łączników	 między-
kondygnacyjnych	i	górnych	oraz	suszarni;

•	 zmywanie	na	mokro	1	raz	w	tygodniu	–	scho-
dów,	 podestów,	 wind,	 korytarzy,	 łączników	
międzykondygnacyjnych	i	górnych,	suszarni;

•	 mycie	lamperii	i	balustrad	1	raz	w	miesiącu.	
Przygotowała: Bożena Kotlińska

RADA OSIEDLA „CENTRUM”
Walne	Zgromadzenie	SSM	dokonało	wyboru	6	członków	Rady	Osiedla	„Centrum”:

Zdzisław Wasilewski –	Przewodniczący
Katarzyna Przyborowska	–	Zastępca
																																																	Przewodniczącego
Karol Laskowski – Sekretarz
Zbigniew Wisiecki
Jan Mikulak
Daniel Sawicki 

 Dyżury Rady Osiedli odbywają się w każdy 
poniedziałek w godz. od 1500 do 1700 w siedzi-
bach administracji osiedlowych. 

*
	 Grafi	k	dyżurów	dostępny	jest	na	stronie	in-
ternetowej	Spółdzielni	pod	adresem	www.ssm.
suwalki.pl	w	zakładce	„Rady	Osiedli”.
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•	 35	 cm	 –	w	 przypadku	 topoli,	wierzb,	 kaszta-
nowca	 zwyczajnego,	 klonu	 jesionolistnego,	
klonu	srebrzystego,	robinii	akacjowej	oraz	pla-
tanu	klonolistnego;

•	 25	 cm	 –	w	 przypadku	 pozostałych	 gatunków	
drzew.

 
	 Ponadto	 nie	 jest	 wymagane	 zezwolenie	 na	
usunięcie	m.in.:
•	 krzewów,	których	wiek	nie	przekracza	10	lat;
•	 krzewów	 na	 terenach	 pokrytych	 roślinnością	

pełniącą	 funkcje	 ozdobne	 i	 urządzoną	 pod	
względem	rozmieszczenia	 i	doboru	gatunków	
posadzonych	 roślin,	 z	 wyłączeniem	 krzewów	
w	pasie	drogowym	drogi	publicznej,	na	 tere-
nie	nieruchomości	wpisanej	do	rejestru	zabyt-
ków	oraz	na	terenach	zieleni;

•	 drzew	 lub	krzewów	owocowych,	z	wyłącze-
niem	 rosnących	 na	 terenie	 nieruchomo-
ści	 wpisanej	 do	 rejestru	 zabytków	 lub	 na	
terenach	 zieleni	 (na	 usunięcie	 drzew	 lub	
krzewów	 owocowych	 z	 terenów	 zielonych	
publicznie	 dostępnych	 wymagane	 jest	 uzy-
skanie	zezwolenia);

•	 drzew	lub	krzewów	usuwanych	na	podstawie	
decyzji	właściwego	organu	ze	względu	na	po-
trzeby	związane	z	utrzymaniem	urządzeń	me-
lioracji	wodnych	szczegółowych;

•	 w	 przypadku	 prowadzenia	 akcji	 ratowniczej	
przez	jednostki	ochrony	przeciwpożarowej	lub	
inne	właściwe	służby	ustawowo	powołane	do	
niesienia	 pomocy	 osobom	 w	 stanie	 nagłego	
zagrożenia	życia	lub	zdrowia.

*
	 Nowa	 ustawa	 zniosła	 obowiązek	 uzyskania	
zgody	na	usunięcie	drzew	i	krzewów	przez	wszyst-
kich	właścicieli	 lokali,	 przez	 spółdzielnie	 i	wspól-
noty	mieszkaniowe.	Niemniej	ustawa	zobowiązuje	
spółdzielnie	mieszkaniowe	oraz	zarządy	wspólnot	
mieszkaniowych	 do	 poinformowania	 mieszkań-

ców	o	planowanej	wycince	drzew	i	krzewów	przy-
najmniej	 na	 30	 dni	 przed	 złożeniem	 do	 urzędu	
wniosku	w	tej	sprawie.
	 Poza	 tym	 znowelizowana	ustawa	o	 ochronie	
przyrody	reguluje	kwestię	niewłaściwej		pielęgna-
cji	koron	drzew.	Zgodnie	z	art.	87a	ust.	2	ustawy	
prace	w	obrębie	korony	drzewa	nie	mogą	prowa-
dzić	 do	usunięcia	 gałęzi	w	wymiarze	przekracza-
jącym	 30%	 korony,	 która	 rozwinęła	 się	 w	 całym	
okresie	rozwoju	drzewa,	chyba	że	mają	na	celu:
•	 usunięcie	 gałęzi	 obumarłych	 lub	 nadłama-

nych;
•	 utrzymanie	 uformowanego	 kształtu	 korony	

drzewa;
•	 wykonanie	 specjalistycznego	 zabiegu	 w	 celu	

przywrócenia	 statyki	 drzewa	 (na	 podstawie	
dokumentacji,	 w	 tym	 dokumentacji	 fotogra-
ficznej,	 wskazującej	 na	 konieczność	 przepro-
wadzenia	 takiego	 zabiegu;	 dokumentację	
przechowuje	 się	 przez	 okres	 5	 lat	 od	 końca	
roku,	w	którym	wykonano	zabieg).

*
	 W	 myśl	 nowych	 przepisów	 usunięcie	 gałęzi	
powyżej	 30%	 korony	 będzie	 podlegało	 karze	 za	
uszkodzenie	 drzewa	w	wysokości	 60%	 opłaty	 za	
usunięcie	drzewa,	a	usunięcie	gałęzi	powyżej	50%	
korony	będzie	uznawane	jako	zniszczenie	drzewa,	
za	co	kara	wyniesie	2-krotność	opłaty.
	 Zgodnie	z	art.	88	ust.	1	–	wójt,	burmistrz	albo	
prezydent	miasta	wymierza	administracyjną	karę	
pieniężną	za:
•	 usunięcie	drzewa	lub	krzewu	bez	wymagane-

go	zezwolenia;
•	 usunięcie	drzewa	lub	krzewu	bez	zgody	posia-

dacza	nieruchomości;
•	 zniszczenie	drzewa	lub	krzewu;
•	 uszkodzenie drzewa spowodowane wykony-

waniem	prac	w	obrębie	korony	drzewa.
Przygotowała: Bożena Kotlińska

ciąg dalszy ze str. 1
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Więcej siłowni na osiedlach – to więcej zdrowia

	 W	 2012	 roku	 Zarząd	 Suwalskiej	 Spółdzielni	 Mieszkaniowej,	 mając	 na	 uwadze	 zdrowie	 i	 kondycję	
fi	zyczną	naszych	mieszkańców,	podjął	decyzję,	aby	wraz	z	placami	zabaw	dla	dzieci	 i	młodzieży	tworzyć	
tzw.	parki	do	ćwiczeń	na	świeżym	powietrzu	–	mające	służyć	nie	tylko	najmłodszym.
	 Suwalska	Spółdzielnia	Mieszkaniowa	posiada	już	10	tego	rodzaju	miejsc	do	ćwiczeń	na	świeżym	po-
wietrzu	–	obok	budynków	przy	następujących	ulicach:	Utrata	6,	Korczaka	8,	Noniewicza	40,	1	Maja	25A,	
Klonowa	41,	Kasztanowa	10A–10B,	Andersa	4,	Andersa	3A,	Kowalskiego	12A	oraz	przy	„Kaczym	Dołku”.
	 Niemal	każdego	roku	przeznaczane	są	znaczne	fundusze	(koszt	samych	urządzeń	do	ćwiczeń	od	2012	
roku	to	ponad	200	tys.	zł)	na	konserwację	i	rozbudowę	istniejących	parków,	a	także	na	tworzenie	kolejnych	
–	tam,	gdzie	nasi	mieszkańcy	wyrażają	potrzebę	ich	budowy	i	oczywiście	tam,	gdzie	ze	względów	tereno-
wych	mogą	one	powstać.
	 Siłownie	zewnętrzne	to	bardzo	proste	urządzenia,	angażujące	zazwyczaj	ciężar	własnego	ciała,	dzięki	
temu	służą	mieszkańcom	w	każdej	grupie	wiekowej.	Mogą	z	nich	korzystać	zarówno	osoby	mniej	jak	i	bar-
dziej	wysportowane,	dzieci	oraz	seniorzy.	Siłownie	podtrzymują	sprawność	fi	zyczną	i	co	bardzo	istotne	–	są	
ogólnodostępne.	Ćwiczenia	na	świeżym	powietrzu	doskonale	wpływają	na	poprawę	kondycji	i	na	koordy-
nację	ruchową.	Jak	wynika	z	naszych	obserwacji,	urządzenia	te	cieszą	się	dużą	popularnością,	szczególnie	
jesteśmy	jednak	zadowoleni	z	wysokiej	frekwencji	ćwiczących	seniorów.

Sporządził: G. Karwel

Park do ćwiczeń na świeżym powietrzu przy ulicy Korczaka 8 Park do ćwiczeń na świeżym powietrzu przy ulicy Andersa

Park do ćwiczeń na świeżym powietrzu – „Kaczy Dołek” Park do ćwiczeń na świeżym powietrzu – „Kaczy Dołek”


