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Suwałki

periodyk bezpłatny

zmiany w regulaminie
Tekst dotyczy „Regulaminu rozliczania kosztów ciepła dostarczonego do celów centralnego
ogrzewania i centralnego przygotowania ciepłej wody w zasobach SSM w Suwałkach”
Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowy „Regulamin rozliczania kosztów ciepła dostarczonego do
celów centralnego ogrzewania i centralnego przygotowania ciepłej wody w zasobach SSM w Suwałkach”.
Przed zatwierdzeniem projekt regulaminu był konsultowany z mieszkańcami Spółdzielni oraz pozytywnie zaopiniowany przez:
• Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
w zakresie spełniania wymagań przepisów prawnych,
• lustratorów pod kątem stosowanych rozwiązań
szacowania zużycia ciepła dla poszczególnych

użytkowników w budynku oraz zastrzeżeń wniesionych przez grupę mieszkańców w wystąpieniu
z dnia 18.11.2013 roku,
• kancelarię prawną pod kątem zgodności zapisów
z przepisami obowiązującego prawa.
Na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2014 roku Rada
Nadzorcza Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
wprowadziła regulamin do stosowania w zasobach
SSM. Oznacza to, że rozliczenie kosztów ogrzewania
za okres rozliczeniowy 2014/2015 wykonane będzie
według zasad określonych w nowym regulaminie.
ciąg dalszy na str. 3

porównanie rocznych kosztów
eksploatacji i utrzymania lokali
W maju 2014 r. w miesięczniku „Administrator” nr 5/2014 ukazał się artykuł pt. „Rosną koszty
utrzymania zasobów lokalowych”, który zestawia
wysokość rocznych kosztów eksploatacji i utrzymania lokali mieszkalnych w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej za lata 2008-2012 poniesione
przez trzy grupy podmiotów zarządzających nieruchomościami mieszkaniowymi w kraju: spółdzielnie
mieszkaniowe, gminy i wspólnoty mieszkaniowe.
Postanowiliśmy porównać i poddać analizie koszty
eksploatacji (w tym koszty remontów, podatki i opłaty, koszty zarządcy), zimną wodę i windy oraz centralne ogrzewanie w stosunku do wysokości tychże
kosztów podmiotów zarządzających nieruchomościami mieszkaniowymi zestawionych w powołanym
wyżej artykule.
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa za rok 2012:
• w porównaniu ze spółdzielniami w kraju uzyskała niższe roczne koszty eksploatacji, w tym koszty

remontów, podatków i opłat oraz koszty zarządzania o 19,36 zł/m2 powierzchni użytkowej lokali
mieszkalnych. Koszty świadczeń: zimnej wody,
odprowadzania ścieków, wywozu odpadów oraz
utrzymania wind są niższe o 3,12 zł/m2 powierzchni użytkowej względem innych spółdzielni w kraju.
Koszty centralnego ogrzewania oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej są niższe o 2,53 zł/m2 w stosunku do spółdzielni ogółem;
• w odniesieniu do gmin roczne koszty eksploatacji, w tym koszty remontów, podatków i opłat
oraz koszty zarządzania w Suwalskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej są niższe o 39,06 zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkań. Koszty zimnej wody, odprowadzania ścieków, wywozu odpadów, a także
koszty eksploatacji i utrzymania wind w SSM są
niższe niż w gminach o 6,21 zł/m2. Znacząca różnica występuje w kosztach świadczeń: c.o. i c.w.u.
ciąg dalszy na str. 5
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Informacja
o stronie internetowej Spółdzielni
Od maja br. w Spółdzielni funkcjonuje nowa
strona internetowa. Prace nad nią rozpoczęto
w grudniu ub. roku po analizie funkcjonalności
dotychczasowej strony.
Nowa strona funkcjonuje w nowym układzie
elementów i posiada bardziej nowoczesny wygląd.
Jest ona dostosowana do potrzeb osób słabowidzących poprzez możliwość przełączania trybów
kolorystyki i wielkości czcionki. Ponadto stronę
można wyświetlać na urządzeniach przenośnych
typu smartfon, tablet.
Spółdzielnia zamierza również zamieszczać na
stronie podstawowe informacje o pracach remontowo-budowlanych wykonywanych na nieruchomościach Spółdzielni: nazwę firmy wykonującej
prace, okres wykonywanych prac, imię i nazwisko
kierownika budowy odpowiedzialnego za wykonanie prac oraz jego telefon, pod który będzie
można zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące prac na
nieruchomościach.

Na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce
„Zasoby” udostępniono mapy z nieruchomościami będącymi w zarządzie Spółdzielni. Nieruchomości oznaczono trzema kolorami w zależności od
obsługi administracyjnej. Dodatkowo wyróżniono

lokalizację biura Zarządu, Administracji osiedlowych, świetlic oraz świetlicy seniora. Wskazując
na konkretną nieruchomość, uzyskuje się dodatkowe informacje: zdjęcie nieruchomości, imię
i nazwisko administratora oraz jego telefon.
Strona zawiera również numery telefonów alarmowych i kontaktowych oraz numer telefonu do
zgłaszania awarii. W zakładce „Kontakt” można
za pomocą poczty elektronicznej zgłaszać awarie.
W menu bocznym w poszczególnych jego wyróżnieniach umieszczono:
• „Nasi dzielnicowi” – informacje o dzielnicowych;
• „Uchwały Rady Miejskiej”– odwołania do
istotnych dla mieszkańców uchwał Rady
Miasta Suwałki;
• „Druki do pobrania” – podstawowe wzory
formularzy stosowanych przez Spółdzielnię;
• „Dodatki mieszkaniowe” – informacje
o możliwościach uzyskania dodatków mieszkaniowych.
W menu głównym w zakładce „Aktualności” zamieszczane są sprawy bieżące Spółdzielni. Aktualnie znajduje się tam również porównanie rocznych
kosztów eksploatacji i utrzymania lokali zarządzanych przez Spółdzielnię w odniesieniu do kosztów
innych podmiotów zarządzających nieruchomościami mieszkalnymi w kraju: spółdzielni mieszkaniowych, gmin, wspólnot mieszkaniowych.
W zakładce „Galeria” zamieszczone są fotografie zasobów Spółdzielni.
W przyszłości zamierzamy również udostępniać na stronie internetowej informacje przeznaczone jedynie członkom Spółdzielni za pomocą
indywidualnego loginu oraz hasła, które będą
otrzymywane po zgłoszeniu się osobiście do biura
Spółdzielni.
Przygotowali: Irena Bykowska
Mariusz Koncewicz
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Przypominamy, że rozliczenie kosztów ogrzewania za okres rozliczeniowy 2013/2014 po raz ostatni
będzie wykonane według zasad określonych w uchylonym już regulaminie, który obowiązywał do 30
czerwca 2014 roku.
Podajemy najistotniejsze dla użytkownika lokalu
zmiany wdrożone we wspomnianym regulaminie,
które mają wpływ na indywidualne rozliczenie kosztów ogrzania.
■ W nowym regulaminie pozostawiono jako obligatoryjną metodę rozliczania zużycia ciepła wg
podzielników kosztów ogrzewania lub ciepłomierzy
mieszkaniowych.

szacowanego zużycia ciepła grzejników bez podzielników kosztów. Dotyczy to przede wszystkim grzejników w łazienkach. Szacowanie zużycia ciepła nastąpi według średniej arytmetycznej
z maksymalnych odczytów przypadających na
jednostkę mocy grzejników z trzech opomiarowanych grzejników w jednostce rozliczeniowej
(budynku) pomnożonej przez moc grzejnika
szacowanego. Do projektu regulaminu dołączony jest przykład szacowania zużycia ciepła grzejników nieopomiarowanych (np. w łazienkach);
pozwoli to użytkownikowi lokalu poznać metodę szacowania. Przykład ten podajemy poniżej:

zmiany w regulaminie

Regulamin dopuszcza jednocześnie metodę rozliczania kosztów c.o. wg powierzchni użytkowej
w pojedynczym budynku, jeśli większość mieszkańców (50%+1) wystąpi z pisemnym wnioskiem.
W budynkach rozliczanych wg podzielników
kosztów c.o. istnieje możliwość rezygnacji przez
użytkownika indywidualnego lokalu z rozliczania wg
podzielników. Taki lokal będzie rozliczany wtedy jak
nieopomiarowany. Koszt ogrzania lokali (mieszkań)
nieopomiarowanych ustalany jest następująco: opłata stała wyliczana jest jak dla lokali opomiarowanych,
natomiast opłata zależna od zużycia jest szacowana
według średniej arytmetycznej z trzech lokali opomiarowanych o maksymalnym zużyciu jednostek
w przeliczeniu na 1 m2 w jednostce rozliczeniowej
(budynku) z uwzględnieniem powierzchni użytkowej i współczynnika wyrównawczego lokalu szacowanego. Ustala to § 19 przyjętego regulaminu.
■ Zasadnicze zmiany w zakresie podziału kosztów
ogrzewania wprowadza §15 regulaminu. Poza zmianą procentowego podziału łącznych kosztów ogrzewania jednostki rozliczeniowej (budynku) na stałe
i zmienne – wprowadza również szacowanie zużycia
ciepła nieopomiarowanych grzejników w łazienkach
i przedpokojach. Tym samym w regulaminie łączne koszty ogrzewania budynku przy zastosowaniu
wskazań podzielników kosztów, rozdzielane są na
poszczególnych użytkowników i składają się:
• z części stałej – stanowiącej 55% kosztów jednostki rozliczeniowej, dzielonych proporcjonalnie do powierzchni ogrzewanych centralnie,
• z części zmiennej – stanowiącej 45% kosztów
jednostki rozliczeniowej, dzielonych proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów oraz

I Dane do obliczeń:
1. Maksymalne odczyty podzielników przypadające na jednostkę mocy grzejników z trzech grzejników w jednostce
rozliczeniowej (budynku):
grzejnik pierwszy: 1,3 jednostek na 1W mocy grzejnika;
grzejnik drugi: 1,5 jednostek na 1W mocy grzejnika;
grzejnik trzeci: 2 jednostki na 1W mocy grzejnika.
2. Moc nieopomiarowanego grzejnika w łazience – 600 W
(określona w oparciu o inwentaryzację grzejników).
3. Współczynnik wyrównawczy lokalu – 0,9.
II Szacowanie zużycia ciepła:
1. Średnia ilość jednostek na jednostkę mocy grzejnika:
[(1,3+1,5+2): 3] = 1,6 jednostek na 1 W
2. Zużycie ciepła nieopomiarowanego grzejnika w łazience:
[(600 W x 1,6 jednostek na 1 W) x 0,9 współczynnik
wyrównawczy lokalu], co daje 864 jednostki – jako wynik
szacowania
Wynik szacowania: osiemset sześćdziesiąt cztery jednostki

■ Zmianie ulega rozliczanie lokali wyposażonych
w ciepłomierze indywidualne. Rozliczane będą te lokale podobnie jak lokale z podzielnikami, z tym że
koszty zmienne dzielone będą proporcjonalnie do
wskazań ciepłomierzy mieszkaniowych. Reguluje to
§ 16 regulaminu.
■ Ponadto uszczegółowiono w regulaminie zagadnienia takie, jak:
1) Zmiana metody rozliczania opłat za ciepło
w jednostce rozliczeniowej (§ 9). Opisano procedurę i uszczegółowiono prawo użytkownika
do zmiany decyzji: użytkownik ma prawo do
zmiany swojej decyzji w terminie 14 dni po złożeniu oświadczenia, po upływie tego terminu
decyzja jest wiążąca.
ciąg dalszy na str. 4
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2) Ustalanie wysokości i sposobu wnoszenia zaliczek z tytułu centralnego ogrzewania regulują
§§: 32, 33, 34 regulaminu. Ustalanie zaliczek
z tytułu centralnego ogrzewania, zgodnie z § 42
Statutu SSM, pozostaje w gestii Zarządu.
3) Opłata za wykonanie rozliczenia indywidualnego – § 35 regulaminu. Opłata pozostaje uwidoczniona w rozliczeniu indywidualnym, ponosi ją
użytkownik lokalu proporcjonalnie do ilości zamontowanych podzielników kosztów lub ciepłomierzy indywidualnych oraz za lokal w przypadku rozliczania według powierzchni użytkowej.
Koszty wykonania indywidualnego rozliczenia
nie obciążają kosztów ogrzewania, gdyż przenoszone są w koszty eksploatacji nieruchomości.
■ Zwiększono wysokość sankcji za samowolną
ingerencję w instalację centralnego ogrzewania.
W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji – zgodnie
z regulaminem użytkownik lokalu obciążany jest
opłatą odszkodowawczą w wysokości 2.500 zł za każde stwierdzenie takiej ingerencji. Szczegółowo opisuje to § 41 regulaminu.
■ Ustalono ogólne zasady indywidualnego rozliczania kosztów podgrzania wody, które zgodnie
z prawem będą obowiązywały od stycznia 2017 roku
(§ 28 regulaminu). Rozliczenie indywidualne kosztów podgrzania wody będzie zbliżone do rozliczenia
kosztów ogrzewania. Użytkownicy lokali będą zobligowani do ponoszenia opłaty stałej za gotowość dostawy ciepłej wody.
Nowy „Regulamin…” uwzględnia terminy wprowadzenia w prawodawstwie krajowym zaleceń Dyrektywy Unii Europejskiej o efektywności energe-

tycznej – Dyrektywa 2012/27/UE opublikowana
14 listopada 2012 roku. Spółdzielnia uzyskała z Ministerstwa Gospodarki wyjaśnienie, że zgodnie z art.
28 ust.1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego na
dzień 5 czerwca 2014 roku – państwa członkowskie
są zobowiązane wprowadzić w życie niezbędne przepisy. Zarządcy i właściciele budynków wielomieszkaniowych, w tym także spółdzielnie, mają obowiązek zamontowania w każdym lokalu w terminie do
31 grudnia 2016 roku indywidualnych liczników zużycia energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.
W Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, poza
4 budynkami, szeregowa instalacja centralnego ogrzewania i podgrzania wody uniemożliwia
olicznikowanie indywidualne lokali. W większości
budynków jest to technicznie niewykonalne, a w budynkach, gdzie byłaby taka możliwość, przebudowa
instalacji jest nieopłacalna.
Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,
w szczególności z art. 45a ustawy Prawo energetyczne, do rozliczenia indywidualnego zużycia ciepła zużywanego do celów ogrzania lokalu służą podzielniki
kosztów ciepła i ciepłomierze, natomiast do rozliczenia
kosztów podgrzania wody – wodomierze wody ciepłej.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią nowego „Regulaminu rozliczania kosztów ciepła dostarczonego do celów centralnego ogrzewania i centralnego
przygotowania ciepłej wody w zasobach SSM w Suwałkach”, który jest dostępny na stronie internetowej
Spółdzielni: www.ssm.suwalki.pl w zakładce „Akty
prawne”.
Sporządziła: Wiesława Krauze

OPŁATA ZA ODPADY BYTOWE KOMUNALNE
Ponad rok obowiązują znowelizowane przepisy Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) i przepisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałki, określającego zasady gospodarki odpadami
komunalnymi.
Pełna treść podjętych przez Radę Miejską uchwał dotyczących tego zagadnienia dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego pod adresem www.um.suwalki.pl oraz www.odpady.suwalki.eu
Wśród priorytetowych sposobów zagospodarowywania odpadów Ustawa określa w szczególności
recykling oraz inne metody odzysku, do czego punktem wyjścia jest selektywna zbiórka odpadów, a także
czynniki, od których uzależniona jest wysokość opła-

ty. Opłata ta, ustalona uchwałą Rady Miejskiej, dla
lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych
stosujących selekcję odpadów wynosi 16 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego. Przy braku segregacji wynosi ona 24 zł miesięcznie.
ciąg dalszy na str. 6
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koszty eksploatacji,
w tym: koszty remontów, podatki i opłaty,
koszty zarządcy
zimna woda, odprowadzanie ścieków, wywóz
odpadów, windy
centralne ogrzewanie
i ciepła woda użytkowa

Wykres ilustrujący różnice w rocznych kosztach utrzymania zasobów mieszkalnych w 2012 r.

– w SSM koszty świadczeń są niższe o 15,09 zł/m2
powierzchni użytkowej niż w gminach;
• w stosunku do wspólnot mieszkaniowych roczne
koszty eksploatacji w SSM, w tym koszty remontów, podatków i opłat oraz koszty zarządzania są
niższe o 5,72 zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkań. Również koszty świadczeń: c.o. i c.w.u. są
niższe o 2,27 zł/m2. Jedynie koszty zimnej wody,
odprowadzania ścieków, wywozu odpadów oraz
koszty utrzymania wind są wyższe o 1,91 zł/m2
powierzchni użytkowej niż we wspólnotach. Najprawdopodobniej różnica jest wynikiem uwzględnienia w tych kosztach – kosztów eksploatacji
i utrzymania dźwigów.
Na wykresie zobrazowano roczne koszty utrzymania lokali mieszkalnych za rok 2012 zarządców nieruchomościami mieszkaniowymi w odniesieniu do
zasobów naszej Spółdzielni.
Analiza wykazała, że Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w odniesieniu do omawianych podmiotów
osiągnęła najniższe koszty we wszystkich działalnościach zależnych od Spółdzielni, szczególnie gdy
uwzględnia się fakt, że:
• koszty podatku i opłaty za wieczyste użytkowanie
gruntów w gminach i wspólnotach mieszkaniowych nie obciążają bezpośrednio opłat eksploatacyjnych, są one albo nie pobierane jak w gminach,
albo mieszkańcy sami odprowadzają je do Urzędu
Gminy/Miasta. W spółdzielniach jest różnie w zależności od zastosowanego podziału na poszczególne nieruchomości.
W naszej Spółdzielni nieruchomości są jednobudynkowe. Podatki i opłaty lokalne od terenów

mienia do wspólnego korzystania na osiedlach są
pobierane przez Spółdzielnię i odprowadzane do
Urzędu Miasta. W całości obciążają one opłaty
eksploatacyjne;
• Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa zarządza 74
windami, przy 22-procentowym udziale nieruchomości z dźwigami w całkowitej powierzchni użytkowej mieszkań zarządzanych przez Spółdzielnię.
Koszty ich konserwacji, remontów i modernizacji
obciążają zarówno koszty eksploatacji jak i fundusz remontowy.
Redaktor w analizie porównawczej zamieszczonej
w miesięczniku „Administrator” powołał się na dane
przedstawione na stronie internetowej Głównego
Urzędu Statystycznego, z których wynika, że wzrost
stawek czynszów w latach 2010–2012 w spółdzielniach mieszkaniowych był niższy niż w gminach
i wspólnotach.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi
danymi tabelarycznymi i wykresami dotyczącymi
funkcjonowania Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej względem pozostałych zarządców nieruchomościami mieszkaniowymi za lata 2008-2012, które znajdują się na stronie internetowej Suwalskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w zakładce „Aktualności”. Adres strony: www.ssm.suwalki.pl (jest o tym
wzmianka na str. 2 „Echa Spółdzielni”).
Bibliografia:
1. GUS, Gospodarka mieszkaniowa w 2012 roku, Warszawa,
listopad 2013
2. Miesięcznik Administrator nr 5/2014 r.

Sporządziła:
Monika Myszkowska
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Natomiast w lokalach usługowych wysokość
opłaty jest wyliczana indywidualnie, a podstawą
do jej ustalenia jest oświadczenie składane przez
właściciela lokalu. W oświadczeniu zamieszcza on
dane dotyczące profilu działalności, a także ilość
pracowników – w przypadku lokali handlowousługowych, podaje powierzchnię – w przypadku
lokali spożywczych oraz ilość miejsc konsumpcyjnych – dla lokali gastronomicznych. Ważne są też
dane dotyczące ilości oraz pojemności pojemników
na odpady zmieszane i selektywne, a także częstotliwość odbioru odpadów.
Od dnia 1 kwietnia 2014 r. w opłacie od lokalu
użytkowego można wyróżnić dwa składniki: stawkę za pojemnik na odpady zmieszane pomnożoną
przez częstotliwość odbioru oraz stawkę za pojemniki (trzy: na papier, szkło, tworzywo sztuczne) na
odpady selektywnie zebrane pomnożoną przez częstotliwość odbioru. Zmiana ta spowodowała nali-

Nie zmieniła się zasada czasowego zwolnienia
z wnoszenia opłaty. Użytkownik lokalu mieszkalnego jak i właściciel lokalu użytkowego, po wniesieniu
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za dany miesiąc, może ubiegać się o uwzględnienie
korekt wysokości opłaty (zwiększenie z tytułu nie
stosowania segregacji w przypadku lokalu mieszkalnego, zakończenie działalności gospodarczej)
lub o czasowe niewnoszenie tej opłaty (mieszkanie niezamieszkałe). W tym celu należy złożyć
do Spółdzielni oświadczenie dokumentujące potrzebę zmian w opłatach za odpady komunalne.
Oświadczenie powinno być złożone w miesiącu,
w którym następują zmiany, jednak nie dłużej niż
w terminie 14 dni od ich zaistnienia. Druki oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem:
http://ssm.suwalki.pl/str/druki-do-pobrania
Przypominamy, że wszystkie dane użytkownik

OPŁATA ZA ODPADY BYTOWE KOMUNALNE
czenie lokalom użytkowym obowiązkowo opłaty za
pojemniki do segregacji odpadów. Z grupy lokali
produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, handlowych wyodrębniono branżę spożywczą i wprowadzono dla nich oddzielną normę. Pozostałe zmiany
dotyczyły: zmniejszenia pojemności pojemników
na odpady zmieszane ze 110 na 60 litrów skutkujące zmniejszeniem pozostałych stawek opłat, a także
zmiany częstotliwości wywozu odpadów zmieszanych dla lokali użytkowych. W nieruchomościach,
w których prowadzona jest działalność gospodarcza
– 2 razy w miesiącu (chyba że właściciel lokalu zadeklaruje, że chce wyższą częstotliwość wywozu).
Dotychczas było: 2 razy w miesiącu w nieruchomościach, w których odpady wytwarza mniej niż
5 osób, 4 razy w miesiącu od 5 osób.
Opłatę za odpady wyodrębnioną w opłatach czynszowych za lokal mieszkalny należy wnosić razem
z opłatą czynszową za lokal – na swoje indywidualne konto czynszowe wcześniej wskazane przez Spółdzielnię. Spółdzielnia wniesione opłaty odprowadza
do Urzędu Miejskiego w Suwałkach bez względu na
rodzaj własności lokalu (również za lokal mieszkalny z wyodrębnioną własnością).

lokalu podaje pod odpowiedzialnością karną z art.
54 i art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111 poz.
765 z późn. zm.)1.
Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, nienaliczenie opłaty za odbiór odpadów komunalnych z tytułu niezamieszkania lokalu następuje na podstawie oświadczenia użytkownika i złożonej (przez Spółdzielnię)
deklaracji. Spółdzielnia sporządza korektę deklaracji całej nieruchomości, przekazuje ją do Urzędu
Miejskiego w Suwałkach, który podejmuje ostateczną decyzję odnośnie jej uwzględnienia. Oznacza to, iż nienaliczenie opłaty przez Spółdzielnię
w indywidualnym lokalu może być zanegowane
przez Urząd Miejski po wniesieniu zmian do deklaracji całej nieruchomości.
Natomiast proces ubiegania się o dopłatę dla
gospodarstw jednoosobowych w całości prowadzi
Urząd Miejski w Suwałkach Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej przy ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach, pokój nr: 207 i 208, kontakt
telefoniczny pod nr: 87 562 82 70 lub 87 562 82 80.
Dopłata dla jednoosobowych gospodarstw domociąg dalszy na stronie obok

1) Podatnik, który uchylając się od opodatkowania nie ujawnia właściwemu organowi podmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie
składa informacji i oświadczeń, podaje nieprawdę lub zataja prawdę, albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych
nimi danych, podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe.
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wych następuje na podstawie wniosku składanego
w Urzędzie Miejskim i dotyczy tylko tych gospodarstw, których średni miesięczny dochód brutto
w półroczu poprzedzającym wystąpienie o przyznanie dopłaty nie przekroczył 1.500 zł.
Nowe unormowania wprowadzone uchwałą
Rady Miejskiej nr L/550/2014, a odnoszące się do
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Suwałk obowiązujące od 16 lipca 2014 r., dotyczą
lokali gastronomicznych, hoteli i pensjonatów, dla
których zmieniono normę konieczną do wyliczenia
pojemności pojemnika na odpady zmieszane z 15
litrów na 7 litrów przypadające na jedno miejsce
konsumpcyjne bądź jedno łóżko. Zapis dotyczący lokali handlowych branży spożywczej otrzymał
brzmienie: „lokale handlu detalicznego o charakterze ogólnospożywczym i warzywnym”.
Kontrolę informacji zawartych w oświadczeniu
oraz innych danych złożonych przez użytkowników
lokali, a niezbędnych do sporządzenia deklaracji, jak
również stosowanie segregacji odpadów, sprawuje
Urząd Miejski w Suwałkach, który jest uprawniony
do stosowania sankcji i kar administracyjnych.
Mieszkańcy mogą we własnym zakresie nieodpłatnie przekazywać odpady sprawiające kłopot
w zagospodarowaniu, które zgodnie z zasadami nowego systemu, nie będą odbierane bezpośrednio
We wszystkich budynkach Spółdzielni, szczególnie mieszkalnych,
na klatce schodowej (najczęściej
w pobliżu wejścia) umieszczone
są zasady bezpieczeństwa pożarowego, których dla własnego dobra
jako użytkownicy lokali, zobowiązani jesteśmy bezwzględnie przestrzegać.
W świetle prawa za bezpieczeństwo pożarowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego odpowiada Spółdzielnia, więc mieszkańcy
mogą oczekiwać zaangażowania
z jej strony. Przypominamy jednak, że Spółdzielnia odpowiada za
utrzymanie urządzeń przeciwpożarowych w stanie pełnej sprawności,
właściwe oznakowanie dróg ewakuacyjnych czy miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych.

z nieruchomości do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych. Punkt taki funkcjonuje na
terenie PGO w Suwałkach Sp. z o.o. (potocznie zwany kompostownią); położony jest przy ul. Buczka
150 A. Własnym transportem można do niego dostarczać następujące (selektywnie zebrane) rodzaje
odpadów: odpady zielone, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
przeterminowane leki, chemikalia, opakowania po
substancjach niebezpiecznych, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, tworzywa sztuczne i metale, odpady opakowaniowe ze szkła, papier i tekturę.
Ponadto mieszkańcy mogą zlecić całkowicie
bezpłatnie odbiór dużego sprzętu elektronicznego
i elektrycznego bezpośrednio z lokalu. Umożliwia
to Projekt DECYDUJESZ.pl – pierwszy w Polsce system odbioru elektrośmieci bezpośrednio z domu.
Usługa dostępna jest na terenie całego kraju. Obejmuje odbiór elektrośmieci bezpośrednio z mieszkania, wyniesienie i załadunek na samochód, transport
do zakładu przetwarzania i recykling zużytych urządzeń. Aby skorzystać z tej możliwości, należy zgłosić
odbiór przez wypełnienie formularza internetowego
lub napisać e-maila na adres decydujesz@remondis.pl

Zasady
bezpieczeństwa

przeciwpożarowego
Często jednak to mieszkańcy stają
się powodem zagrożenia, na przykład: zagracając ogólnodostępne
korytarze komunikacyjne czy odgradzając piętra kratami. Korytarze
są drogami ewakuacyjnymi, stąd
zabronione jest wykorzystywanie
do wystroju dróg ewakuacyjnych
elementów łatwo zapalnych i wydzielających toksyczne produkty
spalania, a najlepiej jest, gdy nie
ma tam żadnych materiałów palnych. Nie wolno też traktować ko-

Opracowała: Małgorzata Zegarowicz
rytarzy jako podręcznych, nawet
tymczasowych, magazynów. Czyli
na korytarzach i klatkach schodowych nie wolno ustawiać żadnych szafek, regałów, półek. Pożar
w budynku może powstać w pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicach, poddaszach, pionach instalacji (elektrycznych lub innych).
W przypadku zauważenia pożaru
należy niezwłocznie wezwać straż
pożarną (tel. 998 lub 112) oraz
zaalarmować osoby przebywające
w strefie zagrożenia.
Współczesne wielorodzinne budynki mieszkalne zaprojektowano
oraz wykonano (ściany i stropy
mieszkań) tak, żeby przez godzinę
wytrzymały działanie rozwiniętego pożaru, by pożar nie mógł
ciąg dalszy na str. 10
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Prawa i obowiązki właścicieli
zwierząt domowych (psów i kotów),
a także działania Spółdzielni
z tym związane w zakresie
utrzymania czystości i porządku
W zasobach Spółdzielni znajduje się ok. 4 tys.
psów oraz ok. 700-800 kotów. Osoby utrzymujące
zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania
środków ostrożności zapewniających ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi. Właściciel jest odpowiedzialny za zachowanie swojego psa
i ewentualne zagrożenie zdrowia lub życia ludzi.
A więc zabronione jest na przykład przechowywanie zwierząt na loggiach i balkonach.
Nie istnieją ogólnopolskie przepisy, które regulują
kwestię praw i obowiązków właścicieli zwierząt domowych, ale znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach odsyła do przepisów prawa miejscowego. Rada Miejska w Suwałkach w dniu 26 września 2012 r. uchwaliła nowy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałki”, w którym
m.in. odnajdziemy obowiązki właścicieli zwierząt. Także „Regulamin używania lokali i porządku domowego
w zasobach Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”
w § 19 nakreśla obowiązki właścicieli czworonogów.
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe – w świetle
przepisów zawartych w wyżej przytoczonych regulaminach zobowiązane są:
• Przestrzegać przepisów sanitarno-porządkowych,
tj. usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez
te zwierzęta (w szczególności na: klatkach schodowych, jezdniach, placach, parkingach, terenach
zielonych, chodnikach itp.); postanowienie to nie
dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających
z psów-przewodników.
Według obserwacji prowadzonych przez Administracje Osiedlowe, nasi mieszkańcy w znacznym
stopniu są zdyscyplinowani w tej kwestii i sprzątają po swoich zwierzętach, używając do tego najczęściej tzw. „psich pakietów”.

• Dokonać rejestracji psa oraz jego trwałego oznakowania poprzez wszczepienie mikroprocesora.
Od 1 stycznia 2014 roku Miasto Suwałki zaprzestało pobierania opłat od posiadania psów i tym samym zrezygnowało z wpływów w wysokości około
60 tys. złotych rocznie, powołując się na „skomplikowany i kosztowny charakter postępowania
podatkowego związanego z wymiarem przedmiotowej opłaty, kosztami osobowymi, kosztami postępowania egzekucyjnego”.
Według prezydenta Suwałk – za rezygnacją z opłat
przemawia przede wszystkim trudność w oszacowaniu prawdziwej liczby czworonogów w mieście,
wprowadzeniu obowiązku czipowania i wyciąganiu konsekwencji wobec właścicieli1.
• Wyprowadzać psy na smyczy, a psy ras uznawanych za agresywne muszą posiadać również założony kaganiec.
• Dokonać obowiązkowych szczepień ochronnych.
Zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt – obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie następuje w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez
psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co
12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Właściciel psa niedopełniający obowiązku szczepienia
czworonoga, podlega karze grzywny.
• Niezwłocznie zawiadomić Powiatowego lekarza
weterynarii i Spółdzielnię – w przypadku choroby
zakaźnej u zwierząt lub jej podejrzenia.
• Odpowiadać za wszelkie szkody spowodowane
przez zwierzęta domowe w budynkach i ich otoczeniu.
Jak wyjaśnia Straż Miejska – za nieumyślne, ale wielokrotne (najpierw rozmowa ostrzegawcza, upomnienie) zakłócanie spokoju mieszkańców poprzez
ciąg dalszy na stronie obok

1) Źródło: http://niebywalesuwalki.pl/2013/11/psy-bez-oplat/ tytuł artykułu: „Psy bez opłat”.
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np. przechowywanie psa na balkonie, gdy pies zachowuje się w sposób hałaśliwy/uciążliwy – wystawiane są mandaty w wysokości 250-500 zł. W przypadkach notorycznego zakłócania spokoju przez
zwierzęta domowe, sprawa trafia do sądu, który za
tego rodzaju przewinienia może ukarać grzywną
nawet do 5000 zł. Jak wyjaśniła pani Jolanta Strękowska, zastępca komendanta Straży Miejskiej
w Suwałkach, od stycznia do końca października
2013 roku (10 miesięcy), za wykroczenie – niewłaściwe zabezpieczenie psów – Straż Miejska wystawiła
90 mandatów, a jedną sprawę skierowała do sądu.
• Zamykać zwierzęta w oddzielnym pomieszczeniu
na czas odczytu wodomierzy lub wykonywania
innych czynności służbowych przez pracowników
Spółdzielni.
• Przestrzegać zakazu wprowadzania psów i innych
zwierząt domowych do obiektów użyteczności
publicznej (zakaz nie dotyczy psów-przewodników) oraz na: teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk, plaż, boisk szkolnych
i ogródków przedszkolnych.
• Pamiętać o tym, że nie wolno pozostawiać psa bez
opieki, a także na uwięzi w taki sposób, że zagraża
on otoczeniu.
W Spółdzielni problem bezdomnych psów nasila
się w okresie jesiennym, natomiast bezdomnych kotów w okresie letnim. Wtedy taki problem zgłaszany
jest do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej bądź bezpośrednio do Straży Miejskiej,
które podejmują odpowiednie działania i interwencje.
Odbywa się to dosyć sprawnie i skutecznie. Jest to na
przestrzeni ostatnich lat od kilku do kilkunastu zgłoszeń w ciągu roku (w całych zasobach Spółdzielni).
Nadmienić tu należy, że właściciel psa w nienależyty
sposób sprawujący opiekę, poniesie koszty: odłowienia, transportu do schroniska, utrzymania i leczenia.
Z ramienia Miasta usługi te prowadzone są przez
firmę pana Bogdana Lauryna „Hodowla Psów Rasowych Schronisko” przy ulicy Sianożęć 3.
Poruszając problem kotów, należy podkreślić, że nie
wszystkie koty są bezdomne. Dzielone są one, zgodnie
z wyjaśnieniami Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, na bezdomne oraz wolno żyjące. Koty bezdomne w ostateczności można przekazać
do schroniska, ale koszt jest bardzo wysoki.
Natomiast kotów wolno żyjących przekazać do
schroniska, zgodnie z obowiązującym prawem, nie

można. Takie koty można ewentualnie wysterylizować. Sterylizacja jest darmowa.
W 2011 roku Administracja Osiedla „Północ I”
na wniosek mieszkańców budynku nr 10B przy ulicy Kasztanowej przeniosła metalowe elementy ogrodzenia spod tego budynku w ustronne miejsce – pod
mur ogrodzenia, tworząc coś w rodzaju kojca dla
kotów. W powstałym kojcu mieszkańcy osiedla we
własnym zakresie ustawili stosowne budki oraz wykonali zadaszenie.
W celu zapewnienia bytu dla kotów wolnożyjących Spółdzielnia wybudowała ze środków własnych
3 woilery (po jednym na Administrację – koszt ok.
500 zł), a także otrzymała z Urzędu Miasta Suwałki 12 domków dla tych zwierząt (rozmieszczone są
w osiedlach).
•
Spółdzielnia podjęła i podejmuje szereg działań
związanych ze zwierzętami domowymi i bezdomnymi w celu utrzymania porządku i czystości. Kwestia
zwierząt domowych oraz zwierząt bezdomnych była
poruszana wielokrotnie podczas dyskusji na spotkaniach Rad Osiedlowych oraz podczas Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.
Na przykład na Walnym Zgromadzeniu, które miało miejsce w 2012 roku przedłożono pomysł
utworzenia specjalnych stref. Strefy takie miałyby
być miejscami na terenach osiedlowych do swobodnego wyprowadzania zwierząt. Jednakże w związku
z tym, że nikt z mieszkańców nie chciał, aby taka strefa znajdowała się w pobliżu jego budynku – pomysł
nie uzyskał akceptacji.
Ponadto do zasobów Spółdzielni wprowadzone
zostały tzw. „psie pakiety”. Obecnie na terenach
SSM zamontowanych jest ich 28 sztuk. „Psie pakiety”, a więc dystrybutory wyposażone w woreczki foliowe, umieszczone są w miejscach, w których
mieszkańcom najwygodniej jest wyprowadzać
swoje zwierzęta. Rejony wyprowadzania psów są
raczej stałe i wiedząc o ustawionych tam urządzeniach, korzystają z tych miejsc wszyscy mieszkańcy Suwałk (nie tylko naszej Spółdzielni!). Dlatego też, zgodnie z opiniami właścicieli psów, ilość
„psich pakietów” jest zbyt mała. Na wyposażenie
tych urządzeń – od marca do października wydano
ponad 15 tys. zł, zakupując 180 tys. torebek. Średnio Spółdzielnia wydaje na ten cel od 1500 zł do
2500 zł miesięcznie.
Sporządził: Grzegorz Karwel
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ciąg dalszy ze str. 7

przenosić się z mieszkania do
mieszkania w określonym czasie.
Godzina to całkiem sporo i pożar
może sam ugasnąć ze względu na
wypalenie materiałów. Nie oznacza to jednak, że sąsiedzi płonącego mieszkania mogą być spokojni, gdy za ścianą lub pod podłogą
będzie szalał ogień. Pożar jest bowiem względnie bezpieczny wyłącznie dla konstrukcji budynku,
i jest to bezpieczeństwo teoretyczne, gdyż w praktyce może być z tym
różnie. Nadal w wielu budynkach
wysokich można napotkać klatki
schodowe nie zamykane drzwiami

wzdłuż pionowych instalacji wodnych, c.o., kanalizacyjnych.
Pamiętajmy, że ochrona przed
pożarem siebie i współużytkowników budynku oraz znajdującego się
w nim mienia jest naszym wspólnym priorytetem i wartością.
Przypominamy o potrzebie zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa umieszczonymi we wszystkich
budynkach oraz o ich stosowaniu.
W obiektach i na terenach przylegających do nich zabronione jest
wykonywanie m.in. takich czynności, jak:
• używanie otwartego ognia, pale-

elektrycznych bezpośrednio na
podłożu palnym oraz stosowanie
na osłony punktów świetlnych
materiałów palnych;
• składowanie materiałów palnych
na drogach komunikacji ogólnej
lub w pomieszczeniach technicznych (wózkownia, pralnia,
suszarnia itd.);
• umieszczanie przedmiotów na
drogach komunikacji ogólnej
(korytarze);
• przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów płynnych
na poddaszach oraz w piwnicach;

Zasady bezpieczeństwa
przeciwpożarowego
przeciwpożarowymi. Mało tego
– nawet jeśli takie drzwi są, to dla
wygody mieszkańców pozostają
stale otwarte, „zapraszając” ewentualny pożar do pozostałej części
budynku. Często można spotkać
sytuację, gdy ktoś wystawił jakąś
starą szafę na korytarz, zawężając
jego szerokość. Ponadto nieszczelności przewodów wentylacyjnych
są przyczynami ciężkich zatruć
i rozwoju pożarów na sąsiednie pomieszczenia.
I najważniejsze – nie tylko pożar
jest groźny, ale niemal każde zjawisko spalania w zamkniętej przestrzeni, jaką jest budynek. Dlatego
nie wolno lekceważyć nie tylko
pożaru, ale nawet samej możliwości jego powstania. Trucizny mogą
się przedostać do naszego mieszkania nieszczelnościami w ścianach,
przez otwarte okna i drzwi, przez
nieuszczelnione dziury w stropach

•

•

•

•

nie tytoniu i stosowanie innych
czynników mogących zainicjować pożar (np. grill na balkonie);
garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzystosowanych do
tego celu bez uprzedniego opróżnienia zbiornika paliwa i odłączenia zasilania akumulatorowego
(np. w piwnicy);
użytkowanie elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych
bezpośrednio na palnym podłożu;
przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów
wystroju i wyposażenia wnętrz
z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od
urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne nagrzewają się do temperatury 100°C;
instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji

echo Spółdzielni

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada 68
urządzonych placów zabaw, w tym:
• na Osiedlu Centrum – 27 placów,
• na Osiedlu Północ I – 20 placów,
• na Osiedlu Północ II – 19 placów.
Na remonty i doposażenie placów zabaw w 2013
roku zgodnie z planem zakupów inwestycyjnych
oraz remontów zasobów SSM wydano kwotę 38
tys. zł, w tym:
• w Administracji Osiedla Centrum – 10 tys. zł,
• w Administracji Osiedla Północ I – 14 tys. zł,
• w Administracji Osiedla Północ II – 14 tys. zł.
Ponadto Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
posiada już 6 parków do ćwiczeń na świeżym powietrzu (po 2 w każdej Administracji Osiedlowej)
przy budynkach: nr 6 – ul. Utrata, nr 8 – ul. Korczaka, nr 41 – ul. Klonowa przy „Kaczym Dołku”,
nr 4 – ul. Andersa, nr 12A – ul. Kowalskiego.

• przerabianie, naprawianie instalacji gazowej, pobieranie gazu
z pominięciem gazomierza oraz
zatykanie otworów wentylacyjnych i nawiewnych w pomieszczeniach z zamontowanymi odbiornikami gazu;
• blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku pożaru;
• ograniczanie dostępu do urządzeń
przeciwpożarowych, do źródeł
wody do celów przeciwpożarowych, wyjść ewakuacyjnych, wyłączników i tablic rozdzielczych
prądu elektrycznego oraz kurków
głównych instalacji gazowej;
• korzystanie z wind w czasie pożaru;
• parkowanie pojazdów na drogach pożarowych.
Opracowała: Wiesława Krauze

W 2013 r. zakupiono urządzenia do ćwiczeń na
świeżym powietrzu w lokalizacjach:
• przy budynku nr 40 – ul. Noniewicza,
• przy „Kaczym Dołku”,
• przy budynku nr 3A – ul. Andersa.
Dysponujemy następującą bazą do prowadzenia
zajęć rekreacyjno-kulturalnych:
• w Administracji Osiedla Centrum:
pomieszczenia świetlicy w budynku Korczaka 2A (wyposażone w: 2 komputery, telewizor,
stoły bilardowe, stół do tenisa stołowego, rzutki,
grę „piłkarzyki”, gry planszowe, stoły i krzesła);
dwa boiska do piłki nożnej, dwa boiska do piłki
koszykowej, boisko do siatkówki, boisko do piłki
ręcznej, boisko do plażowej piłki siatkowej, trzy
stoły na powietrzu do tenisa stołowego;
• w Administracji Osiedla Północ I:
pomieszczenia świetlicy w budynku Świerkowa
52 (wyposażone w: 2 komputery, telewizor, stoły
bilardowe, 2 stoły do tenisa stołowego, rzutki, grę
„piłkarzyki”, gry planszowe, stoły i krzesła); trzy
boiska do plażowej piłki siatkowej, trzy boiska
do piłki koszykowej, dwa boiska do piłki nożnej,
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trzy stoły na powietrzu do tenisa stołowego, stół
do gry w szachy na powietrzu;
• w Administracji Osiedla Północ II:
pomieszczenia świetlicy w budynku Kowalskiego
17 (wyposażone w: 2 komputery, telewizor, stoły bilardowe, 2 stoły do tenisa stołowego, rzutki,
grę „piłkarzyki”, gry planszowe, stoły i krzesła);
cztery boiska do piłki nożnej, sześć boisk do
piłki koszykowej, boisko do plażowej piłki siatkowej, trzy kolejki linowe (30 m) do zjeżdżania,
tor łyżworolkowy z rolskosem, sześć stołów na
powietrzu do tenisa stołowego.
Świetlice dla dzieci i młodzieży we wszystkich
administracjach osiedlowych czynne są przez 6 dni
tygodnia (nieczynne są w niedziele).
Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
art. 26 ust. 1, wszystkie zatrudnione obecnie osoby
w świetlicach osiedlowych posiadają kwalifikacje
do pełnienia funkcji wychowawcy.
Każda świetlica w jednym z miesięcy wakacyjnych – lipiec lub sierpień – ma przerwę w prowadzeniu zajęć ze względu na urlopy osób prowadzących zajęcia.
Sporządził: Grzegorz Karwel
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echo Spółdzielni

Plac zabaw koło budynku nr 40B przy ulicy Noniewicza

Plac zabaw przy „Kaczym Dołku”

Plac zabaw pomiędzy budynkami nr 14 i 16 przy ulicy Kowalskiego

Park do ćwiczeń na świeżym powietrzu przy ulicy Utrata 6

Park do ćwiczeń na świeżym powietrzu przy ulicy Korczaka 8

Park do ćwiczeń na świeżym powietrzu przy ulicy Korczaka 8

