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Finansowanie
Finansowanie remontów realizowane jest zbior-

czo w skali funduszu remontowego zasobów miesz-
kaniowych według planów rzeczowo-finansowych 
uchwalanych przez Radę Nadzorczą – zgodnie  
z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. Nowe-
la ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która 
weszła w życie 9 września 2017 roku zobowiązuje 
Zarząd Spółdzielni do prowadzenia odrębnie dla 
każdej nieruchomości ewidencji i rozliczenia wpły-
wów i wydatków funduszu remontowego.

Ustalenie potrzeb remontowych
Przeglądy nieruchomości budynkowych i tere-

nów wspólnych odbyły się w terminie od czerwca 
do lipca br. Następnie sporządzono protokoły, któ-
re zgodnie z ustawą Prawo budowlane dołączono 
do książek obiektów budowlanych. 

Łagodna zima i utrzymanie na dotychczasowym 
poziomie przez dostawcę cen ciepła spowodowa-
ły, że koszty ogrzewania w Suwalskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w sezonie 2017/2018 wyniosły 
11.429 tys. zł i były niższe niż w  poprzednim okre-
sie rozliczeniowym. Korzystniejsza była także śred-
nia temperatura zewnętrzna, gdyż w okresie rozli-
czeniowym 2016/2017 wynosiła +1,4o C, natomiast 
w okresie  2017/2018 wynosiła +1,9o C. Również 
sezon grzewczy 2017/2018 był krótszy i trwał 228 
dni, podczas gdy sezon 2016/2017 – 236 dni.

życzą –
Rada Nadzorcza i Zarząd 

Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Radosnych
Świąt Bożego Narodzenia,

odpoczynku w rodzinnym gronie
oraz sukcesów

w nadchodzącym 
Nowym Roku

wszystkim naszym Mieszkańcom
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KOMUNIKAT
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Su-

wałkach informuje, że w ramach wnoszonych 
opłat czynszowych przez mieszkańców – w za-
sobach Spółdzielni są czynne dwie świetlice.

1. przy ul. Świerkowej 52 dla dzieci i mło-
dzieży

Godziny otwarcia:
  poniedziałek – piątek  15:00 - 20:00

 sobota   12:00 - 19:00
 niedziela   nieczynne
święta   nieczynne

2. przy ul. Sejneńskiej 13 dla seniorów 
oraz dzieci i młodzieży

Godziny otwarcia:
poniedziałek nieczynne

• dla Seniorów
wtorek    15:00 - 20:00
środa    12:00 - 15:00
czwartek   15:00 - 20:00

• dla dzieci i młodzieży
piątek    15:00 - 20:00
sobota    12:00 - 18:00
niedziela   nieczynne
święta    nieczynne

Przygotowała: Bożena Kotlińska

ciąg dalszy ze str. 1
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Wartość prac wynikająca z przeprowadzonych 
przeglądów technicznych oszacowana została na 
kwotę ponad 53.000.000 zł, w tym:

Osiedle ,,Centrum’’ –  26.500.000 zł;
Osiedle ,,Północ I’’ – 13.300.000 zł; 
Osiedle ,,Północ II’’ – 13.200.000 zł. 
Wykaz najpilniejszych prac wyłożony był do wglą-

du w poszczególnych administracjach osiedlowych. 
Dokumentacja z przeglądów technicznych została 
udostępniona członkom Spółdzielni. Informacja 
w tym przedmiocie wywieszona była na klatkach 
schodowych we wrześniu i październiku br. 

Kryteria typowania robót
Przy typowaniu najpilniejszych potrzeb remonto-

wych kierowano się następującymi kryteriami:  
• prace zmierzające do poprawy izolacyjności 

cieplnej budynków;
• kontynuowanie remontu wiatrołapów, dachów 

oraz malowania klatek schodowych; 
• poprawa bezpieczeństwa zamieszkiwania obej-

mująca m.in. remont instalacji elektrycznej 
oraz wymianę/remonty dźwigów;

• modernizacja terenów przeznaczonych do 
wspólnego korzystania przez mieszkańców, tj.: re-

mont ciągów pieszo-jezdnych, placów zabaw oraz 
renowacja zieleni.

Podstawą szacowania kosztów potrzeb remon-
towych wynikających z przeglądów były wskaź-
nikowe jednostkowe ceny opracowane na pod-
stawie cen z przetargów w 2018 r. w Suwalskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Plan remontów a potrzeby remontowe
Planowane wpływy na finansowanie remontów  

w 2019 roku wyniosą łącznie około 9.800.000 zł.  
Z bilansu środków wynika, że będzie można zrealizo-
wać około 18 % stwierdzonych potrzeb remontowych.

Możliwości w zakresie finansowania remontów 
w 2019 roku w stosunku do potrzeb remontowych 
przedstawia wykres i tabela.

Powyższe czynniki oraz zwiększenie udziału 
kosztów stałych w całkowitych kosztach ogrze-
wania budynku z 55% na 60% znalazły wymierne 
odzwierciedlenie w ilości indywidualnych rozli-
czeń ze zwrotami. Zwiększyła się ta ilość w okre-
sie rozliczeniowym 2017/2018, gdyż obniżyły się 
koszty poniesione na ogrzewanie nieruchomości. 
Tym samym indywidualne rozliczenia kosztów c.o. 
z dopłatami zmniejszyły się i w ww. okresie wynio-
sły 14 % eksploatowanych zasobów Spółdzielni,  
a w poprzednim okresie rozliczeniowym stanowiły  
21 % zasobów. 

Również średni koszt ogrzewania lokali w okre-
sie 2017/2018 jest niższy i wyniósł 2,02 zł/m2 p.u., 
w tym w:

Osiedlu „Centrum” 2,07 zł/m2 p.u.;
Osiedlu „Północ I” 2,17 zł/m2 p.u.;
Osiedlu „Północ II” 1,83 zł/m2 p.u.
Dla porównania podajemy średni koszt ogrzania 

w poprzednim okresie rozliczeniowym, który wy-
nosił 2,12 zł/m2 p.u.

Na 162 nieruchomości budynkowe istniejące 
w Spółdzielni, koszty energii cieplnej na potrzeby 
centralnego ogrzewania przekroczyły wniesione 
przez użytkowników lokali zaliczki z tytułu c.o. je-
dynie w budynkach: przy ul. Noniewicza 93 i Puła-
skiego 58.  

Indywidualne rozliczenia kosztów centralnego 
ogrzewania za sezon 2017/2018 (tj. za okres od 
01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.) zostały dostar-
czone mieszkańcom w okresie od 20 września do 
12 października br. za pokwitowaniem odbioru. 
Mieszkańcom, którzy podali adresy korespon-
dencyjne – rozliczenia zostały wysłane listownie. 
Niedostarczone rozliczenia kosztów ogrzewania  
z uwagi na brak dostępu do mieszkań, są do od-
bioru w biurze Spółdzielni przy ul. Korczaka 2A po-
kój nr 6.

Podobnie jak w latach ubiegłych rozliczenie 
dla budynków rozliczanych według podzielników 

kosztów sporządzone zostało przez firmę rozlicze-
niową „Techem” Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. 
Oddział w Warszawie, natomiast rozliczenie bu-
dynków rozliczanych według powierzchni użytko-
wej wykonała Spółdzielnia. 

W godzinach pracy w biurze Spółdzielni przy  
ul. Korczaka 2A pokój nr 6 można uzyskać infor-
macje (wyjaśnienia) w zakresie kosztów central-
nego ogrzewania. Przedstawiciele firmy rozlicze-
niowej „Techem” Techniki Pomiarowe udzielali 
wyjaśnień indywidualnych w okresie od 8 do 22 
października 2018 r.

 Sporządziła: E. Naruszewicz

Osiedle Oszacowane potrzeby 
remontowe

Wpływy środków z tytułu 
odpisu na remonty

% wpływów w stosunku 
do potrzeb

„Centrum” 26.500.000 zł 3.800.000 zł 14 %
„Północ I” 13.300.000 zł 2.700.000 zł 20 %
„Północ II” 13.200.000 zł 3.300.000 zł 25 %

Razem 53.000.000 zł 9.800.000 zł 18 %

20 ml 40 ml 60 ml

Zasada gospodarowania środkami na remon-
ty polegać będzie na równoważeniu wydatków 
na remonty w poszczególnych nieruchomościach 
z wpływami z odpisów na fundusz remontowy 
wnoszonymi przez poszczególnych użytkowników 
lokali w tych nieruchomościach. 

Prace ujęte w planie remontów
Na podstawie przeprowadzonych przeglądów 

technicznych ustalono potrzeby remontowe oraz 
wytypowano najpilniejsze prace do realizacji w 2019 
roku w ramach dostępnych środków finansowych.

Plan remontów na 2019 rok obejmuje głównie:
• docieplenie ścian budynków;

• remont podłoży w mieszkaniach i na balkonach;
• malowanie klatek schodowych oraz docieplenie 

stropodachów;
• remont ciągów pieszo-jezdnych; 
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
• kontynuację prac związanych z poprawą bezpie-

czeństwa zamieszkiwania (m.in. remont instalacji 
elektrycznej, c.o., wod.-kan., likwidacja elemen-
tów zawierających azbest, remont dźwigów).
Zadania związane z poprawą komunikacji na 

osiedlach będą rozpatrywane przy realizacji inwe-
stycji na 2019 rok.

Sporządziła: Marta Lutyńska
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Stan zadłużenia w opłatach za użytkowanie 
lokali mieszkalnych 

w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Stan zadłużenia

Zaległości w opłatach 
eksploatacyjnych 

Opłaty za lokale mieszkalne zgodnie z §143 Sta-
tutu Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej powin-
ny być uiszczone do końca każdego miesiąca.

Na dzień 30 września 2018 roku zadłużenie  
z tytułu opłat eksploatacyjnych, kosztów postępo-
wań sądowych oraz odsetek wynosiło 1.660.347 zł. 
W tym samym okresie roku ubiegłego zadłużenie 
wynosiło 1.906.511 zł (zmniejszenie o 246.164 zł).

Wskaźnik zadłużenia do miesięcznego naliczenia 
czynszu w roku bieżącym wynosi 46,60%, w roku 
ubiegłym wynosił 53,10% i zmniejszył się o 6,5%. 
Przeciętne zadłużenie na 1 mieszkanie w zasobach 
Spółdzielni na dzień 30 września 2018 r. wynosiło 
185,50 zł i w porównaniu do analogicznego okre-
su roku ubiegłego zmniejszyło się o 27,50 zł.

*
Struktura rodzajowa zadłużeń lokali mieszkal-

nych w Spółdzielni wg stanu na 30 września br. 
przedstawia się następująco:
1. Zaległości czynszowe 1.503.009 zł
2. Odsetki od opłat, odsetki od należności zasą-

dzonych 66.351 zł
3. Koszty zasądzone (sądowe, komornicze) 90.987 zł

Łączne zaległości na lokalach 1.660.347 zł

W Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wg 
stanu na 30 września br. było 2.095 dłużników, co 
stanowi 23,47% ogółu mieszkańców. Przy łącznym 
zadłużeniu w wysokości 1.660.347 zł średnie za-
dłużenie na jedną osobę wynosiło 186 zł, z czego:

• 1.285 dłużników (61,34% ogółu dłużników) po-
siadało zaległości do 1 miesiąca. Przy łącznym 
zadłużeniu w wysokości 215.992 zł średnie za-
dłużenie w tej kategorii wynosiło 168 zł na jed-
nego dłużnika; 

• 561 dłużników (26,78%) posiadało zaległości 
od 1 do 3 miesięcy. Przy łącznym zadłużeniu  
w wysokości 394.176 zł średnie zadłużenie  
w tej kategorii wynosiło 703 zł na jednego 
dłużnika;  

• 109 dłużników (5,20%) posiadało zaległości 
od 3 do 6 miesięcy. Przy łącznym zadłużeniu  
w wysokości 192.681 zł średnie zadłużenie 
w tej kategorii wynosiło 1.768 zł na jednego 
dłużnika; 

• 140 dłużników (6,68%) posiadało zaległości 
powyżej 6 miesięcy. Przy łącznym zadłużeniu  
w wysokości 857.497 zł średnie zadłużenie w tej 
kategorii wynosiło 6.125 zł.
Spółdzielnia podejmuje szereg działań zmierza-

jących do spłaty zaległości przez osoby zalegają-
ce z opłatami za zajmowane lokale. W okresie od 
01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. Spółdzielnia prze-
prowadziła następujące działania:

a)  postępowanie w trybie 
wewnątrzspółdzielczym

• wysłano 968 wezwań do zapłaty na łączną kwo-
tę 1.528.610 zł;

• zawarto 5 ugód na ratalną spłatę zadłużenia na 
łączną kwotę 17.117 zł;

b)  postępowanie w trybie 
egzekucji sądowej i komorniczej

• skierowano 103 wnioski do Sądu Rejonowego  
w Suwałkach o wydanie nakazów zapłaty na 
łączną kwotę zadłużenia 261.728 zł;

• wystąpiono z 86 wnioskami o egzekucję komor-
niczą prawomocnych nakazów zapłaty na łączną 
kwotę 287.018 zł;

żenia wniosku nie przekracza 175% najniższej 
emerytury, tj. 1.802,15 zł (od 1 marca 2018 r.)  
w gospodarstwie jednoosobowym i 125%  
w przypadku gospodarstwa wieloosobowego, 
tj. 1.287,25 zł (od 1 marca 2018 r.);

3. normatywna powierzchnia użytkowa lokalu nie 
może przekroczyć:

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się 
również osoby posiadające zadłużenie w opłatach 
czynszowych, po zawarciu ugody na ratalną spła-
tę zadłużenia. Sprawy prowadzi Dział Windykacji 
Czynszów naszej Spółdzielni w biurze przy ul. Kor-
czaka 2A, pokój nr 13 (tel. 87 563 03 61). 

Szczegółowe informacje, a także pomoc w przy-
gotowaniu właściwego wniosku, zainteresowane 
osoby uzyskają pod wskazanym adresem.

Opracowała: 
Elżbieta Polkowska

KOMU PRZYSŁUGUJE 
DODATEK MIESZKANIOWY

Grupa osób najuboższych, znajdujących się  
w bardzo trudnej sytuacji materialnej i rodzin-
nej, może korzystać z pomocy finansowej Miasta  
Suwałki w postaci dofinansowania do kosztów 
utrzymania mieszkania.

Do 30 września br. Suwalska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa otrzymała na rzecz swoich miesz-
kańców z tytułu dodatków mieszkaniowych kwo-
tę 379 390 zł. Dodatek mieszkaniowy pobierało 
przeciętnie 314 rodzin. Średnio dodatek mie-
sięcznie wyniósł około 134 zł.

Dla osób, które nie są w stanie regulować wy-
datków związanych z utrzymaniem mieszkania, 
przypominamy zasady przyznawania dodatków 
mieszkaniowych.

Pomoc finansowa, o której mowa w ustawie  
z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach miesz-
kaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późniejszy-
mi zmianami) przysługuje osobom mieszkającym  
w lokalu spełniającym jednocześnie następujące 
kryteria:
1. osoby te posiadają tytuł prawny do zajmowane-

go mieszkania lub są pozbawione tego tytułu, 
ale oczekują na przysługujący im lokal socjalny; 
o dodatek ubiegać się mogą najemcy lub pod-
najemcy lokali mieszkalnych;

2. średni miesięczny dochód brutto na jednego 
członka gospodarstwa domowego uzyskany w 
okresie 3 miesięcy poprzedzających datę zło-

liczba członków 
gosp. dom.

pow. nor-
matywna

plus 30 % dopuszczalne przekro-
czenie pow. normatywnej

1 osoba 35 m2 45,50 m2

2 osoby 40 m2 52,00 m2

3 osoby 45 m2 58,50 m2

4 osoby 55 m2 71,50 m2

5 osób 65 m2 84,50 m2

6 osób 70 m2 91,00 m2

na każdą następną osobę pow. zwiększa się o 5 m2

ciąg dalszy ze str. 4

• wystąpiono z 9 wnioskami o wszczęcie egzeku-
cji z nieruchomości;

• została przeprowadzona 1 eksmisja do pomiesz-
czenia tymczasowego;

• zgłoszono 1 wierzytelność do Sądu Rejonowe-
go w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy  
w związku z ogłoszeniem upadłości osoby fi-
zycznej. 
Członkowie Spółdzielni, którzy spełniają wy-

mogi określone ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. 

o dodatkach mieszkaniowych mogą korzystać  
z dofinansowania do kosztów utrzymania miesz-
kania. Aby korzystać z dodatku należy posiadać 
tytuł prawny do zajmowanego lokalu, nie prze-
kraczać normatywnej powierzchni użytkowej lo-
kalu oraz spełniać kryteria dochodowe. Szczegó-
łowe informacje oraz pomoc w przygotowaniu 
wniosku każda osoba zainteresowana uzyska  
w Dziale Windykacji Spółdzielni przy ul. Kor-
czaka 2 A. Materiał na ten temat zamieszczamy 
również w niniejszym numerze „Echa Spółdziel-
ni” (poniżej).

Opracowała: Elżbieta Polkowska

Informacja o stanie zadłużenia w opłatach za  użytkowanie lokali mieszkalnych  w Suwalskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach. 

 
I .  Zaległości w opłatach eksploatacyjnych  

  Opłaty za lokale mieszkalne zgodnie z §143 Statutu Suwalskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Suwałkach powinny być uiszczone do końca każdego miesiąca.    

Na dzień 30 września 2018 roku zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych, kosztów 
postępowań sądowych oraz odsetek z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych w Suwalskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wynosiło 1.660.347 zł. Na dzień 30 września ub. r. 
zadłużenie wynosiło 1.906.511 zł (zmniejszenie o 246.164 zł) 

Wskaźnik zadłużenia do miesięcznego naliczenia czynszu w roku bieżącym wynosi 
46,60%, w roku ubiegłym wynosił 53,10% i zmniejszył się o 6,5%.  

Przeciętne zadłużenie na 1 mieszkanie w zasobach Spółdzielni na dzień 30 września 
2018 r. wynosiło 185,50 zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyło 
się o 27,50 zł. 

Struktura rodzajowa zadłużeń lokali mieszkalnych w Spółdzielni wg stanu na 30 
września br. przedstawia się następująco: 

1. Zaległości czynszowe                                                                  1.503.009 zł 
2. Odsetki od opłat, odsetki od należności zasądzonych                      66.351 zł 
3. Koszty zasądzone( sądowe, komornicze)                                         90.987 zł 

Łączne zaległości na lokalach                                                     1.660.347 zł 
 

 
W Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach na dzień 30 września br. było 

2.095 dłużników, co stanowi 23,47% ogółu mieszkańców. Przy łącznym zadłużeniu w 
wysokości  
1.660.347 zł średnie zadłużenie na jedną osobę wynosiło 186 zł  z czego: 
 1.285 dłużników 61,34% ogółu dłużników,  posiadało zaległości do 1 miesiąca. Przy 

łącznym zadłużeniu w wysokości 215.992 zł średnie zadłużenie w tej kategorii wynosiło 168 
zł na jednego dłużnika; 

 561 dłużników, 26,78% ogółu dłużników, posiadało zaległości od 1 - 3 miesięcy. Przy 
łącznym zadłużeniu w wysokości 394.176  zł średnie zadłużenie w tej kategorii wynosiło 703 
zł na jednego dłużnika; 

 109 dłużników, 5,20% ogółu dłużników, posiadało zaległości od 3 - 6 miesięcy. Przy 
łącznym zadłużeniu  w wysokości 192.681 zł średnie zadłużenie w tej kategorii wynosiło 
1.768 zł na jednego dłużnika; 

 140 dłużników, 6,68% ogółu dłużników, posiadało zaległości powyżej 6 miesięcy. Przy 
łącznym zadłużeniu w wysokości 857.497 zł średnie zadłużenie w tej kategorii wynosiło 
6.125 zł. 

Spółdzielnia podejmuje szereg działań zmierzających do spłaty zaległości przez osoby 
zalegające z opłatami za zajmowane lokale. 
W okresie od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. Spółdzielnia przeprowadziła następujące działania: 
a) postępowanie w trybie wewnątrzspółdzielczym 
 wysyłano 968  wezwania do zapłaty na łączną kwotę 1.528.610 zł; 
 zawarto 5 ugód na ratalna spłatę zadłużenia na łączną kwotę 17.117 zł. 

zadłużenie 
czynszowe

91%

koszty 
sądowe

5%

odsetki
4%
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RODO W SSMJAK UŻYTKOWAĆ BALKON (LOGGIĘ), 
ABY NIE PRZESZKADZAĆ SĄSIADOM

Spółdzielnia precyzuje w Regulaminie używania 
lokali, terenów wspólnych i porządku domowego,  
czego nie wolno robić na balkonie. Okazuje się, 
że bardzo wielu rzeczy, szczegóły określa rozdział 
Zasady zgodnego zamieszkiwania – § 19 przywo-
łanego powyżej regulaminu. Wszyscy mieszkający 
w budynkach Suwalskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej są obowiązani stosować się do tych zapisów 
– również w związku z odpowiednimi artykułami 
Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Wykroczeń, które 
interpretuje się tak, by miały zastosowanie w są-
siedzkich sporach „o balkon”. 

Wymieniamy najczęstsze „grzechy” popełniane 
na balkonach i ich odpowiednik w prawie:
• trzepanie dywanów na balkonie jest zabronio-

ne wewnętrznym regulaminem naszej Spół-
dzielni. Taka czynność podpada pod art. 75 § 1 
Kodeksu Wykroczeń: kto bez zachowania nale-
żytej ostrożności wystawia lub wywiesza cięż-
kie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa płyny, 
wyrzuca nieczystości albo doprowadza do wy-

RODO – wiele wyjaśni już samo rozwinięcie 
skrótu: Rozporządzenie o Ochronie Danych Oso-
bowych. Tym właśnie jest – zestawem przepisów, 
które mówią przedsiębiorcom i konsumentom, do 
czego mają prawo w zakresie prywatnych infor-
macji i jak należy się z nimi obchodzić. 

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych 
Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Czym jest RODO dla obywatela?
RODO jest po to, żeby lepiej chronić Twoją 

prywatność. 
Jako obywatel – właściciel swoich danych – 

zyskasz nowe prawa. 
Jako pracownik – będziesz miał nowe 

obowiązki, po to, by lepiej chronić dane innych.
MASZ WIELE PRAW – 

PAMIĘTAJ O NICH I KORZYSTAJ Z NICH!
• Będziesz mógł zażądać usunięcia swoich da-

nych, szczególnie, gdy nigdy ich nie podawałeś 
(to mogą być np. telefony od telemarketerów).

• Możesz zażądać przeniesienia swoich danych 
osobowych tam, gdzie chcesz. Na przykład  
z Banku A do Banku B, po to, by na nowo nie 
wypełniać całej dokumentacji kredytowej.

• Będziesz mógł uzyskać kopię danych. Masz peł-
ne prawo wglądu w swoje dane i dysponowania 
nimi wedle swojego uznania.

• Zostaniesz poinformowany, jeśli dojdzie do wy-
cieku danych, który zagraża Twojej prywatności.

• Zmniejszy się proceder handlu danymi – po-
winieneś to odczuć np. przez mniej telefonów  
z ofertami zakupu różnych towarów.

• A jeśli Twoje dane trafią do nowej bazy – do-
wiesz się o tym.

RODO w naszej Spółdzielni
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
Europy (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
(zwanego powszechnie RODO) w sprawie ochro-
ny osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz w związku z uchyleniem 
dyrektywy 95/46/WE – Suwalska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa przekazuje do Państwa wiadomości 
następujące informacje:

• Przetwarzanie danych osobowych przez Suwal-
ską Spółdzielnię Mieszkaniową ogranicza się wy-
łącznie do niezbędnych działań zmierzających do 
realizacji obowiązków i uprawnień wynikających 
z właściwych przepisów, celów statutowych i za-
wartych umów.

• Znajdujące się w naszym posiadaniu dane osobo-
we mogą być przekazywane podmiotom wykonu-
jącym w naszym imieniu (lub we własnym imieniu 
na naszą rzecz) określone czynności zmierzające 
do realizowania naszych obowiązków.

• W celu ochrony danych osobowych przetwarza-
nych w Spółdzielni, ich bezpiecznego wykorzy-
stania oraz określenia zasady korzystania z sys-
temów informatycznych wprowadzono Politykę 
bezpieczeństwa danych osobowych w SSM.

• Powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym 
można kontaktować się w sprawach związanych 
z danymi osobowymi na adres: 

e-mail szymon.kubiak@elitpartner.pl
Przysługujące Państwu uprawnienia dotyczące 

ochrony danych osobowych:
1. Prawo żądania od administratora (Spółdzielni):

• otrzymania określonych informacji (na za-
sadach i w zakresie przewidzianym w art. 
12,13,14 RODO),

• potwierdzenia czy przetwarzane są Państwa 
dane i prawa dostępu do danych osobowych  
i informacji – art. 15,

• sprostowania danych osobowych (na zasadach 
i w zakresie przewidzianym w art. 16 RODO),

• usunięcia danych lub ograniczenia ich prze-
twarzania (na zasadach i w zakresie przewi-
dzianym w art. 20 RODO).

2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwa-
rzania danych (na zasadach i w zakresie przewi-
dzianym w art. 20 RODO).

3. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momen-
cie, o ile w danym przypadku przetwarzanie od-
bywa się na podstawie zgody.
Ww. uprawnienia można zrealizować pisząc 

bezpośrednio na adres Suwalskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej: sekretariat@ssm.suwalki.pl  
lub korespondencyjnie.

Opracowała: Danuta Taraszkiewicz

padania takich przedmiotów lub wylewania się 
płynów, podlega karze grzywny do 500 złotych 
albo karze nagany; 

• wyrzucając śmieci przez balkon nie tylko za-
nieczyszczamy środowisko, ale również pose-
sje sąsiadów. Za wyrzucanie śmieci przez okna  
i balkon można być ukaranym mandatem w wy-
sokości 200 zł. Kara za zanieczyszczenie publicz-
nego terenu wynosi już 500 zł. Powyższe doty-
czy też wykładania na balkonach i parapetach 
okien resztek jedzenia. Osoby, które dopuszcza-
ją się takiego wykroczenia, tłumaczą się dokar-
mianiem ptaków. Nie należy tego robić, ptaki 
dokarmiamy wyłącznie w miejscach do tego 
wyznaczonych, które z zasady zlokalizowane są 
w okolicach altan śmietnikowych;

• za grillowanie na balkonie administracja Spół-
dzielni (sąsiad również) może wezwać policję. 
Kwestię reguluje art. 82 § 1 Kodeksu Wykroczeń, 
który wskazuje, że niewłaściwe użytkowanie 

Na osiedlach spółdzielczych 
mieszkamy blisko siebie.  
Łatwo w takiej sytuacji  
o sąsiedzką pomoc, a nawet 
przyjaźń, ale równie łatwo  
o nieporozumienie czy wrogość. 
Pamiętajmy więc, że na osiedlu, 
w budynku, w klatce schodowej 
nie jesteśmy sami.

Na zdjęciach – z lewej 
Osiedle „Północ II”, 
poniżej Osiedle „Centrum”
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Przepisy dotyczące usuwania 
drzew i krzewów

ciąg dalszy ze str. 6

ciąg dalszy na str. 11

Przypominamy, że z dniem 17 czerwca 2017 r. 
weszły w życie zmiany w przepisach o ochronie 
przyrody dotyczące m.in. usuwania drzew i krze-
wów (wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 
11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przy-
rody – Dz. U. z 2016 r., poz. 2134, 2249 i 2260 oraz  
z 2017 r., poz. 60 i 132).

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody za-
pobiega przed masową wycinką drzew. Wycinka 
drzew wzrosła za sprawą wcześniejszych zmian 
przepisów, które dawały możliwość usunięcia 
większości drzew bez zezwolenia, w wyniku czego 
dochodziło do wycinki drzew na ogromną skalę. 

Zmiany w ustawie wiążą się przede wszystkim  
z nałożeniem obowiązku zgłaszania zamiaru wy-
cięcia drzewa przez właściciela nieruchomości. 
Zgłoszenie dotyczy drzew, których obwód pnia 
mierzony na wysokości 5 cm przekracza:
• 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesio-

nolistnego oraz klonu srebrzystego;
• 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, 

robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków 

drzew.
Usuwanie drzew o mniejszym obwodzie nie wy-

maga ani zgłoszenia, ani też zezwolenia. Ponadto 
nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie m.in.:

Elektroniczny dostęp 
do konta opłat za lokale

Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu  
w zasobach Spółdzielni oraz dostęp do przeglądar-
ki internetowej mogą korzystać z elektronicznego 
dostępu do swojego konta opłat poprzez system 
e-usługi. 
System ten umożliwia sprawdzanie:
• wysokości opłat, w tym składników czynszu 

oraz salda rozrachunków ze Spółdzielnią,
• numerów rachunków bankowych, na które na-

leży dokonywać płatności za lokale, 
• historii opłat.

W celu uruchomienia elektronicznego dostępu 
do systemu „e-usługi”, prosimy zgłaszać się do 
biura Zarządu Spółdzielni przy ul. Korczaka 2A,  
pok. 12, stanowisko Czynsze z dowodem osobistym 
lub dokumentem potwierdzającym tytuł prawny 
do lokalu, gdzie osoba zainteresowana otrzyma 
hasło pierwszego logowania, które należy zmienić 
przy pierwszym logowaniu oraz instrukcję obsługi. 

Bliższe informacje można uzyskać pod 
nr tel.: 87 563 03 59 (Czynsze)

Opracował: Artur Pieryni

grilla, które skutkuje powstaniem zagrożenia 
pożarowego, podlega karze aresztu, grzywny 
albo karze nagany; 

• impreza na balkonie również jest niedopusz-
czalna. Jeśli imprezowicze krzykiem, hałasem 
lub innym wybrykiem zakłócają spokój, porzą-
dek publiczny, spoczynek nocny albo wybry-
kiem wywołują zgorszenie w miejscu publicz-
nym, muszą liczyć się z sankcjami z art. 51 § 1 
Kodeksu Wykroczeń. Jeśli czynu tego dokonają 
będąc pod wpływem alkoholu, naruszają  
art. 51 § 2 Kodeksu Wykroczeń. Pod ten sam 
artykuł kwalifikuje się zakłócanie spokoju lub 
nieposzanowanie miru domowego, w regula-
minie nazwanego „ciszą nocną”. Hałasujący są-
siad – i to bez względu na to, czy jest to impreza  
w środku nocy, czy remont we wczesnych godzi-
nach porannych w niedzielę – może być ukarany 
mandatem, jeżeli sytuacja powtarza się. Odmo-

wa przyjęcia mandatu może nawet znaleźć finał 
w sądzie. Nie tylko „imprezowania” na balko-
nie zabrania nam prawo, ale także zamykania, 
przechowywania, hodowania zwierząt. Często 
zdarza się, że pies pozostawiony na balkonie tę-
skni za właścicielem i zakłóca spokój sąsiadom. 
Przypominamy, że należy liczyć się z prawem do 
wypoczynku innych osób mieszkających i prze-
bywających w budynku;

• palenie papierosów jest zabronione na klat-
ce schodowej, w pomieszczeniach i miejscach 
wspólnego użytku – winda, piwnica, pralnia, su-
szarnia, a nawet plac zabaw. Palenie na balko-
nie to zakłócenia i uciążliwości określane mia-
nem immisji. Eksperci przekonują, że palenie 
papierosów na balkonie jest rodzajem immisji 
pośredniej umożliwiającej dochodzenie praw 
przed sądem przez osobę, która czuje się po-
szkodowana. W takich przypadkach może zna-
leźć zastosowanie artykuł 144 Kodeksu Cywil-
nego. Właściciel nieruchomości powinien przy 
wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się 

od działań, które by zakłócały korzystanie z nie-
ruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, 
wynikającą ze społeczno-gospodarczego prze-
znaczenia nieruchomości i stosunków miejsco-
wych. Jeżeli więc zdarzy się, że sąsiad wychodzi 
ze swojego mieszkania na klatkę schodową po 
to, aby zapalić papierosa, to „zakłóca ponad 
przeciętną miarę korzystanie z nieruchomości”, 
tym samym pozostaje w sprzeczności z prawem, 
a na pewno łamie postanowienia (ustęp 2 pkt. 8 
§ 19) regulaminu używania lokali obowiązujące-
go w naszej Spółdzielni; 

• bywa stosowany też zakaz wieszania prania na 
balkonie, uzasadniany względami estetycznymi. 
W krajach europejskich kara za takie wykrocze-
nie może wynieść nawet 100 euro. W Polsce 
tego rodzaju odgórne ograniczenie nie istnieje, 
choć wiele zarządców nieruchomości zabrania 
wieszania „zbyt mokrego” prania. Decyduje 
tu nie walor estetyczny, a art. 75 § 1 Kodeksu 

Wykroczeń, który już przytoczyliśmy wczesnej. 
Ten sam przepis możemy zastosować w sytuacji 
kwiatów uprawianych na balkonach. Jeżeli nie 
zabezpieczymy odpowiednio doniczek przed 
porywami wiatru lub przed przelaniem się wody  
z donicy, to możemy narazić się na karę grzyw-
ny. Ukwiecone balkony są ozdobą osiedla, ale 
zarazem nie mogą stanowić niebezpieczeństwa 
użytkownikom budynku lub przechodniom, po-
winniśmy o tym pamiętać; 

• opalania się bez skrępowania, a także poja-
wienia się na balkonie nago, nie zastrzega 
obowiązujący w Spółdzielni regulamin. Pamię-
tajmy jednak, że za nieobyczajne zachowanie 
na balkonie w większości przypadków grozi 
kara grzywny – bowiem zachowania na balko-
nie dotyczy artykuł 140 Kodeksu Wykroczeń: 
kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego  
wybryku, podlega karze aresztu, ogranicze-
nia wolności, grzywny do 1500 złotych albo  
karze nagany.

Opracowała: Wiesława Krauze

Jak użytkować balkon (loggię), 
aby nie przeszkadzać sąsiadom

• krzewu albo krzewów rosnących w skupisku  
o powierzchni do 25 m2;

• drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem 
rosnących na terenie nieruchomości wpisanej 
do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa nale-

ży wnieść do Wydziału Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach; musi ono zawierać imię i nazwisko 
wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z któ-
rej drzewo ma być usunięte, rysunek albo mapkę 
określającą usytuowanie drzewa na nierucho-
mości.

Pracownik Urzędu Miejskiego w terminie 21 dni 
od dnia doręczenia zgłoszenia dokona oględzin 
zgłoszonego drzewa i sporządzi stosowny pro-
tokół. Usunięcie przedmiotowego drzewa może 
nastąpić po upływie 14 dni od oględzin pod wa-
runkiem braku sprzeciwu Wydziału Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Komunalnej w formie decy-
zji administracyjnej.

Ponadto ważny jest czas, w którym należy usu-
nąć drzewo, bo jeśli drzewo nie zostanie usunięte 
przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowa-
dzenia oględzin, konieczne będzie dokonanie po-
nownego zgłoszenia zamiaru jego usunięcia.
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Usuwanie 
drzew i krzewów
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Sprzeciw w formie decyzji administracyjnej 
przez organ nadzorujący może zostać wniesiony  
w przypadku nieuzupełnienia braków w zgłosze-
niu, a także gdy usunięcie drzewa wymaga zezwo-
lenia oraz lokalizacji tego drzewa:
• na nieruchomości wpisanej do rejestru za-

bytków;
• na terenie przeznaczonym w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego na 
zieleń lub chronionym innymi zapisami miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego;

• na terenach objętych formami ochrony przyro-
dy oraz drzewa spełniającego kryteria do uzna-
nia go za pomnik przyrody.
Samowolne usunięcie drzewa bez zachowania 

procedury administracyjnej, a także w przypad-
ku sprzeciwu przez organ nadzorujący, wiąże się  
z naliczeniem kary pieniężnej. 

Poza tym nowelizacja ustawy wprowadza prze-
pis, który mówi, że jeżeli w terminie 5 lat od do-
konania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji 
o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma zwią-

zek z prowadzeniem działalności gospodarczej  
i będzie realizowana na części nieruchomości, 
na której rosło usunięte drzewo, to właściwy or-
gan uwzględniając dane ustalone na podstawie 
oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, 
w drodze decyzji administracyjnej obowiązek 
uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Zezwolenie na usunięcie drzew wciąż jest nie-
zbędne w przypadku:
• osób użytkujących nieruchomość o nieuregulo-

wanym stanie prawnym;
• spółdzielni;
• użytkowników ogrodów działkowych;
• osób dzierżawiących nieruchomości;
• drzew – pomników przyrody zlokalizowanych 

na prywatnych nieruchomościach.

Nowelizacja ustawy nie zwalnia z przestrzegania 
przepisów dotyczących ochrony gatunkowej w se-
zonie lęgowym ptaków. W naszym regionie drze-
wa można usuwać w okresie od 1 września do 31 
marca. Po tym terminie rozpoczyna się okres lęgo-
wy ptaków, w tym czasie wycięcie drzewa wiąże się  
z uzyskaniem zezwolenia na wycinkę.

Przygotowała: 
Bożena Kotlińska

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE MIESZKAŃ

ciąg dalszy na str. 11

ciąg dalszy ze str. 10

Codziennie w radiu, telewizji oraz Internecie 
można usłyszeć i zobaczyć, jakie nieszczęścia do-
tykają ludzi. Pożary, huragany i zalania zdarzają się 
obok nas. Często są przyczyną utraty całego do-
robku życia.

Czasami to jednak my swoim zachowaniem wy-
rządzamy szkodę innej osobie i wtedy to my mu-
simy ponieść konsekwencje swojego zachowania 
oraz zrekompensować stratę. Zdarza się, że szko-
dy są wysokie i ich rekompensata pieniężna jest 
bardzo dotkliwa. Wszyscy przyzwyczailiśmy się do 
tego, że w przypadku pojazdów mechanicznych, 
jeżeli jesteśmy sprawcami wypadku czy kolizji, to 
konsekwencje naszego czynu ponosi ubezpieczy-
ciel naszego pojazdu. Natomiast co w sytuacji, gdy 
nasze dziecko wybije piłką szybę w oknie sąsiada, 
gdy jadąc rowerem potrącimy pieszego, gdy zale-
jemy mieszkanie sąsiada? 

Przykłady takich sytuacji można by mnożyć. 
Wszystkie podane przypadki mówią o zdarze-
niach, w których mamy do czynienie z tzw. odpo-
wiedzialnością cywilną. 

Co to jest odpowiedzialność cywilna?
Oznacza ona odpowiedzialność, jaką ponosimy 

w wyniku wyrządzenia szkody innej osobie. Są 
to negatywne, przewidziane przepisami prawa, 
konsekwencje zachowania własnego lub w szcze-
gólnych przypadkach także innych osób, za które 
ponosimy odpowiedzialność. Szczegółowe przepi-
sy dotyczące odpowiedzialności cywilnej zawiera 
Kodeks Cywilny.

Odpowiedzialność cywilna ma postać majątko-
wą i jej skutki dotykają majątku sprawcy szkody, 
czyli osoby odpowiedzialnej za szkodę. Odpo-
wiedzialność cywilna to finansowe konsekwen-
cje zachowań, za które ponosimy winę, a których 
skutkiem są szkody osobowe lub rzeczowe wyrzą-
dzone osobom trzecim.

UBEZPIECZENIE 
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za 
szkody wyrządzone osobom trzecim przez osobę 
ubezpieczoną, odpowiada zakład ubezpieczeń, 
który zobowiązuje się do zapłacenia odpowied-

niego odszkodowania na rzecz osoby poszkodo-
wanej. Zakład ubezpieczeń przejmuje więc na 
siebie konsekwencje finansowe naszego działania 
lub zaniechania, z którymi przepisy prawa wiążą 
naszą odpowiedzialność cywilną.

W życiu codziennym najczęściej spotykamy się  
z odpowiedzialnością cywilną deliktową i kontrak-
tową. 
• Odpowiedzialność deliktowa wiąże się z de-

liktem (czynem niedozwolonym). W związku  
z bezprawnym działaniem lub zaniechaniem, 
dochodzi do wyrządzenia szkody (osobowej 
lub majątkowej) osobie trzeciej – art. 415  
i nast. KC. Zdarzenie to powoduje powsta-
nie cywilnoprawnego stosunku zobowią-
zaniowego między sprawcą szkody a po-
szkodowanym. Niezbędnym warunkiem 
odpowiedzialności jest istnienie związku 
przyczynowo-skutkowego między szkodą  
a czynem niedozwolonym.

• Odpowiedzialność kontraktowa jest natomiast 
związana z niewykonaniem lub niewłaściwym 
wykonaniem obowiązków wynikających z za-
wartej pomiędzy stronami umowy. Brak wywią-
zania się przez jedną ze stron umowy rodzi od-
powiedzialność odszkodowawczą w stosunku 
do drugiej strony.

POJĘCIE SZKODY W UBEZPIECZENIU OC
Niezbędnym warunkiem odpowiedzialności 

cywilnej jest zaistnienie szkody – czyli jakiegokol-
wiek uszczerbku w dobrach lub interesach praw-
nie chronionych, które zostały naruszone wbrew 
woli poszkodowanego.

Sposoby naprawienia szkody obejmują:
• straty, które poszkodowany poniósł (damnum 

emergens),
• korzyści, które mógł osiągnąć (lucrum cesans).

Naprawienie szkody na mieniu:
• albo przywrócenie do stanu poprzedniego
• albo przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniędzy

Naprawienie szkody na osobie:
• zwrot wszelkich kosztów wynikłych z uszkodze-

nia ciała lub rozstroju zdrowia

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 
ODSZKODOWAWCZEJ

(z odniesieniem do odpowiednich art. KC)

Zasada 
Winy

Zasada 
Ryzyka

art. 433,434, 
435 KC

art. 428,
431, KC

art. 415 i nast. KC
art. 471 i nast. KC

Zasada 
Słuszności

RODZAJE SZKODY
Na osobie

1. uszkodzenie ciała
2. wywołanie rozstroju zdrowia
3. spowodowanie śmierci
4. w dobrach osobistych

rzeczywista 
strata

utracone 
korzyści

W mieniu

ZASADA WINY – ciężar dowodu spoczywa na po-
szkodowanym

ZASADA RYZYKA – odpowiedzialność tylko  
w przypadkach wymienionych w KC, brak winy nie 
zwalnia z odpowiedzialności

Przesłanki wyłączające:
• siła wyższa
• wyłączna wina poszkodowanego
• wyłączna wina osoby trzeciej

Udowodnienie przesłanki egzoneracyjnej (wy-
łączającej odpowiedzialność) spoczywa na poten-
cjalnej osobie odpowiedzialnej za szkodę.

ZASADA SŁUSZNOŚCI – ma zastosowanie w przy-
padkach wymienionych w ustawie

Opracowała: 
Anna Sapieszko-Wojtanis
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Jek  to 
kiedyści było

Wigilijna kolacja

Święta, a właściwie ich początek,  
pięknie opisywał przed laty nieżyjący  
już gawędziarz Józef Podziewski.

Śwęta to juzej siezacynali we Wigilie. 
Straśnie w tem dniu pilowalim, zeb niesiewo-
łać, bo zeli by była jeka meleweta, a nie daj 
Boze cochrowka – to poźniej tak bedzie bez cały 
rok. Do Świąt trzeba było zdązyć odać, co dzie od 
kogo pozycone, bo znoweś bez cały rok niedosta-
tek gotowy.

Do zadnego sąsiada w tem dniu nie chodzilim 
i po wiosce niesiewłocylim, bo dzieci urodzone  
w nowem roku by byli straśnie rozwlecone, a na 
niezonate dziewcyny, a nie daj Boze na te, co mieli 
swojego chłopa, by mogła najść rozpusta.

Zawcasu, jeden dzień przed Wigilio, buł na-
grzany wielgi sagan wody i wsystkie musieli fest 
siewykasierować: dzieci w kopańkach i w korycie,  
a stare w stawnicach abo w balejach.

Baby od samego renia rychtowali jedzenie na 
wiecerze. Pod obrusem w sianku na stole siena-
chodzili rozmawite zioła – macierzanka, konie-
cyna ugorowa, kmin, poderwaniec, borkuny, ale  
i mietlicy, bo po kolacji spod obrusa siewyciąga-
ło trawy i zeli badylek buł długi, to i zycie długie,  
a jek krotki, to raz-dwa mogło być kaput. A z tech 
zdrowotnech ziołkow gotowalim na Piersy dzień 
arbate, reśte zjadali bydlacki.

Nie mamy dość miejsca, aby opowieść Józefa 
Podziewskiego snuć dalej. Zamieszczamy jednak 
objaśnienia trudniejszych wyrazów.
niesiewołać (sieniewołać) – nie kłócić się
meleweta – kłótnia bardzo ostra (najczęściej 
wszystkich ze wszystkimi)
cochrowka – kłótnia, w której szło już do pięści 
(do brania się za łby)
rozwlecone – prowadzące zbyt swobodny (nieco 
rozwiązły) tryb życia
fest – porządnie
siewykasierować – wymyć się, wykąpać
stawnica – wielka, szeroka beczka przypominają-
ca malutki basen
baleja – wielka balia
kaput – koniec, nie ma ratunku

Jakie potrawy przygotowywano 
na wieczerzę Wigilijną?
„Łamaniec” – wywałko-

wany jedynie z „chudego” 
ciasta, ale pięknie zapieczo-
ny i polany wodą z cukrem  
i z makiem, placuszki z tar-
tych ziemniaków, groch na 

sucho, pierogi z czarnymi 
jagodami, pierogi z kapustą  

i grzybami, mączne łazanki oble-
pione makiem, makowa woda, boro-

wiki z barszczem, śledzie w oleju, ryby w galare-
cie, a wreszcie prawdziwy rarytas – owsiany kisiel.  
Z żurawin przyrządzało się pański płynek na wo-
dzie z odrobiną mąki ziemniaczanej.

W wielu domach wśród dwunastu dań zawsze 
była kutia (kučia). Zamieszczamy podstawowe in-
formacje na temat tej niezwykłej potrawy.

Na pograniczu polsko-litewskim kutia (kučia) 
jest wigilijną potrawą szczególną, gdyż przypomi-
na XIX-wieczny obrzęd ku pamięci zmarłych – opi-
sywany przez Mickiewicza w „Dziadach”. Skład-
niki do przygotowania kutii – a przede wszystkim 
nieco halucynogenny mak – wskazują na tradycję 
nawiązywania kontaktów żywych z umarłymi.  
Na Suwalszczyźnie nigdy nie sprzątano stołu po 
wigilijnej wieczerzy. Oprócz kutii – i inne potrawy 
zostawiano duchom aż do rana.

Jak przyrządzić kutię? Składniki: 10 dkg maku,  
2 szklanki pszenicznego pęczaku (lub pszenicy),  
2 łyżki miodu, 100 g rodzynek, 100 g posiekanych 
orzechów (włoskich, ale mogą być i laskowe); gdyby 
nie było bakalii, czyli rodzynek lub orzechów, moż-
na je od biedy zastąpić połową szklanki kminku, ale 
to już nie będzie kutia z prawdziwego zdarzenia.

Pęczak pszeniczny gotować w leciutko osolonej 
wodzie (na gęsto) aż do wygotowania tej wody. Po-
dobnie gotuje się pszenicę – tyle tylko, że poprzed-
niego dnia należy ją namoczyć, aby napęczniała.

Utarty w makutrze mak połączyć z miodem, 
dodać rodzynki, orzechy, zmieszać z ugotowaną 
pszenicą (pęczakiem).

Wszystkie składniki razem tworzą smak tak deli-
katny, jakoby duchom uszykowany. (jot)


