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Potrzeby remontowe
na 2017 rok
Finansowanie
Finansowanie remontów realizowane jest
zbiorczo w skali funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych według planów rzeczowo-finansowych uchwalanych przez Radę
Nadzorczą – zgodnie z ustawą o spółdzielniach
mieszkaniowych.
Obowiązek świadczenia na fundusz remontowy dotyczy członków Spółdzielni, właścicieli
lokali niebędących członkami Spółdzielni oraz
osób niebędących członkami, którym przysługują
spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.
ciąg dalszy na str. 4

Rozmowa z przewodniczącym
Rady Osiedla „Centrum”
Podczas Walnego Zgromadzenia SSM wybrano
6 członków Rady Osiedla „Centrum”. Przewodniczącym został Zdzisław Wasilewski.
–– Pierwsze pytanie do nowego przewodniczącego jest wzięte z życia, bo pyta o to wielu
mieszkańców: co Rada Osiedla może ?
–– Nasze zadania określa Statut SSM oraz regulamin Rady Osiedla, z których wynika, że
jesteśmy organem opiniotwórczym. Nikt nie
jest bliżej mieszkańców i ich podstawowych
problemów niż członkowie Rady Osiedla.
Często niepotrzebne jest biuro czy telefon.
Spotykamy się na co dzień i w zwykłej rozmowie poznajemy bolączki, potrzeby, opinie.
Mogą one dotyczyć remontów, lokalizacji placówek handlowych, bezpieczeństwa, spraw
społeczno-wychowawczych, infrastruktury
osiedlowej itp.
ciąg dalszy na str. 3
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ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH
ZA LOKALE MIESZKALNE

Rozmowa z przewodniczącym Rady Osiedla „Centrum”

Zgodnie ze stanem na dzień 30 września 2016 r.
zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych, kosztów postępowań sądowych oraz odsetek z tytułu
użytkowania lokali mieszkalnych na rzecz naszej
Spółdzielni wynosiło 1.916.091 zł. Na 30 września ub. r. zadłużenie wynosiło 2.283.669 zł, czyli
zmniejszyło się o 367 tys. zł.
Wskaźnik zadłużenia do miesięcznego naliczenia czynszu wynosi 54,4 %, w roku ubiegłym wynosił 61,3 % i zmniejszył się o 6,9 %.

ści 449.013 zł średnie zadłużenie w tej kategorii
wynosiło 725 zł na jednego dłużnika,
• 155 dłużników posiadało zaległości od 3 do
6 miesięcy; przy łącznym zadłużeniu w wysokości 255.174 zł średnie zadłużenie w tej kategorii
osiągnęło 1.646 zł na jednego dłużnika,
• 166 dłużników posiadało zaległości powyżej
6 miesięcy. Przy łącznym zadłużeniu w wysokości 979.884 zł średnie zadłużenie w tej kategorii
przekraczało 5.900 zł.

Struktura zadłużeń lokali w Spółdzielni przedstawia się następująco:
Zaległości czynszowe
1.719.770 zł
Odsetki od opłat,
odsetki od należności zasądzonych
116.498 zł
Koszty zasądzone (sądowe, komornicze) 79.823 zł
Łączne zaległości
1.916.091 zł

Spółdzielnia podejmuje szereg działań windykacyjnych zmierzających do spłaty zaległości
przez dłużników. W okresie od 01.01.2016 r.
do 30.09.2016 r. przeprowadziła następujące
działania:
w wewnętrznym trybie spółdzielczym:
• wysłano 475 wezwań do zapłaty obejmujących
łączną kwotę zadłużenia 839.690 zł,
• umieszczono w kwietniu 2016 r. na tablicach
ogłoszeń w klatkach schodowych informacje
o zadłużeniach w poszczególnych nieruchomościach, nowa informacja będzie wywieszona
pod koniec stycznia 2017 roku,
• przeprowadzono 12 rozmów członka Rady
Nadzorczej oraz Zarządu z dłużnikami posiadającymi mieszkania własnościowe i na prawie

W Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na
30 września 2016 r. było 2.297 dłużników, z czego:
• 1.357 dłużników posiadało zaległości do 1 miesiąca; przy łącznym zadłużeniu w wysokości
232.019 zł średnie zadłużenie w tej kategorii
wynosiło 170 zł na jednego dłużnika,
• 619 dłużników posiadało zaległości od 1 do
3 miesięcy; przy łącznym zadłużeniu w wysoko-

ciąg dalszy na str. 6

Procedury przeniesienia prawa do lokalu
w prawo odrębnej własności
Od chwili wejścia w życie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zasobach Suwalskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w odrębną własność
lokali zostało przekształconych 45 % łącznej liczby wszystkich lokali w Spółdzielni.
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
z dnia 15 grudnia 2000 roku z późniejszymi zmia-
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nami umożliwia przenoszenie posiadanych praw
w prawo odrębnej własności pod warunkiem:
• dokonania spłat z tytułu ewentualnego kredytu obciążającego lokal (w naszej Spółdzielni
dotyczy to mieszkań lokatorskich obciążonych
kredytami),
• spłacenia zadłużenia z tytułu opłat za lokal.
ciąg dalszy na str. 10
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Uwagi, wnioski, sugestie na każdy z tych tematów przekazujemy administracji Osiedla, Zarządowi lub Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia
i ewentualnie realizacji.
–– Które zadania i potrzeby zgłaszane są jako
najpilniejsze?
–– Przede wszystkim parkingi. Na naszym osiedlu wypada 0,33 miejsca parkingowego na
mieszkanie, to znaczy, że tylko co trzeci posiadacz samochodu ma gdzie go zaparkować.
Szukajmy wspólnie rozwiązań, każdy pomysł
może być przydatny. Są przygotowane koncepcje budowy parkingów i będą przedstawione mieszkańcom do zaopiniowania. Inne
tematy, to: oświetlenie terenu osiedlowego,
wymiana latarni na oszczędne, malowanie
klatek schodowych, docieplanie budynków,
remonty obiektów sportowych. Mam tu na
myśli na przykład boiska obok restauracji

––

––
––
––

McDonald’s. W tym roku wykonane będzie
ogrodzenie, następnie położona zostanie
nowa sztuczna nawierzchnia.
Czy Rada Osiedla ma jakieś sygnały dotyczące zagospodarowania terenu między blokami
1 Maja 4A, 1 Maja 4 i Noniewicza 40 A i 40 B,
czyli obecnego parku osiedlowego, jak się
o tym terenie mówi?
Żadnych sygnałów na ten temat nie mamy, co
oznacza, że obecnie nie planuje się tu zmian.
Podsumowując – rzec można, że Rada Osiedla
jest po prostu „głosem ludu”.
Tak można powiedzieć. Dlatego zachęcam
do kontaktowania się z nami, bo to najprostszy sposób przekazywania swoich uwag.
Na zakończenie rozmowy chciałbym w imieniu Rady Osiedla „Centrum” przekazać naszym mieszkańcom jak najserdeczniejsze życzenia Świąteczne i Noworoczne.

ANALIZA POZIOMU OPŁAT LOKALNYCH
w latach 2013-2016

Opłata za eksploatację i użytkowanie lokali
obejmuje składniki, których wysokość jest zależna od Spółdzielni, jak również składniki, które
ustalane są w drodze decyzji i uchwał innych jednostek i organów. Są to taryfy dla ciepła zatwierdzane decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, decyzje Prezydenta Miasta, uchwały Rady
Miejskiej itp.

Opłaty lokalne

Koszty dostawy ciepła zależne są od cen i stawek opłat ustalonych przez PEC w Taryfie dla ciepła, od warunków pogodowych oraz zużycia wody
w nieruchomości. W Spółdzielni zagadnienie energii cieplnej określa Regulamin rozliczania kosztów
ciepła dostarczanego do celów centralnego ogrzewania i centralnego przygotowania ciepłej wody
w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Energia cieplna na cele grzewcze
Opłaty wnoszone przez mieszkańców Spółdzielni na sfinansowanie kosztów centralnego
ogrzewania mają charakter przedpłat i podlegają

rozliczeniu po zakończeniu sezonu rozliczeniowego. Obejmują okres od 1 lipca roku poprzedniego
do 30 czerwca roku następnego.
Znikoma zmiana taryf dla ciepła spowodowała w Spółdzielni pozostawienie zaliczek na c.o. na
niezmienionym poziomie od 1 lutego 2013 roku
w przedziale od 1,60 zł/m-c/m2 do 3,10 zł/m-c/m2
(wzrost o 6,8% w stosunku do roku 2012).
Energia cieplna na cele podgrzania wody
Stawki podgrzania 1 m3 wody ustala Spółdzielnia w oparciu o koszty ciepła zużytego w nieruchomości na podgrzanie wody wg Taryf PEC oraz ilości
wody podgrzanej wg wodomierzy indywidualnych.
Ich wysokość pozostała niezmieniona od 1 lutego 2013 roku (wzrost o 4,8% w stosunku do roku
2012) i mieści się w przedziale od 14,21 zł/m-c/m3
do 20,20 zł/m-c/m3.
Po zakończeniu roku kalendarzowego Spółdzielnia dokonuje porównania kosztów podgrzania wody wg faktur PEC z faktycznymi kosztami
ciąg dalszy na str. 8
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Potrzeby remontowe na 2017 rok
ciąg dalszy ze str. 1

Ustalenie potrzeb
Od 1 sierpnia 2007 r. Suwalska Spółdzielnia
Mieszkaniowa ewidencjonuje wpływy oraz koszty remontów odrębnie dla każdej nieruchomości.
Finansowanie prac remontowych realizowane jest
zbiorczo w skali funduszu remontowego zasobów
mieszkaniowych według planów rzeczowo-finansowych uchwalanych przez Radę Nadzorczą.
Przeglądy nieruchomości budynkowych i terenów wspólnych odbyły się w terminie od czerwca do sierpnia br. Następnie sporządzono protokoły, które zgodnie z ustawą Prawo budowlane
dołączono do książek obiektów budowlanych.
Wartość prac, wynikająca z przeprowadzonych
przeglądów technicznych, oszacowana została na
kwotę około 42.000.000 zł, w tym:
Osiedle ,,Centrum’’ – 24.000.000 zł;
Osiedle ,, Północ I’’ – 11.000.000 zł;
Osiedle ,, Północ II’’ – 7.000.000 zł.
Dokumentacja z przeglądów technicznych
została udostępniona członkom Spółdzielni
(wykaz najpilniejszych prac wyłożony był do
wglądu w poszczególnych administracjach osiedlowych). Informacja na ten temat wywieszona
była na klatkach schodowych we wrześniu i październiku br.
Kryteria typowania robót
Podstawą szacowania kosztów potrzeb remontowych wynikających z przeglądów były
wskaźnikowe ceny jednostkowe opracowane na
podstawie cen z przetargów w 2016 r. w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Przy typowaniu najpilniejszych potrzeb remontowych brano pod uwagę następujące kryteria:
»» poprawa izolacyjności cieplnej budynków,
w tym ocieplenie ścian zewnętrznych oraz
stropodachów, wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej,
»» malowanie klatek schodowych, kontynuowanie remontów wiatrołapów, wymiana pokryć
dachowych,
»» poprawa bezpieczeństwa zamieszkiwania
obejmująca: remont instalacji elektrycznej,
likwidację elementów zawierających azbest,
wymianę (remont) dźwigów,

»» modernizacja terenów przeznaczonych do
wspólnego korzystania przez mieszkańców:
remont ciągów pieszo-jezdnych, remont placów zabaw, renowacja zieleni.
Założenia do planu remontów
Zasada gospodarowania środkami na remonty polegać będzie na równoważeniu wydatków
w poszczególnych nieruchomościach z wpływami z odpisów na fundusz remontowy, wnoszonymi przez poszczególnych użytkowników lokali
w tych nieruchomościach. W oparciu o wielkość
środków finansowych określonych w źródłach
finansowania na 2017 rok, sporządzony będzie
rzeczowo-finansowy plan remontów poszczególnych nieruchomości oraz terenów stanowiących
tereny wspólne.
Źródła finansowania
Planowane wpływy na finansowanie remontów w 2017 r. wyniosą łącznie około 8.100.000 zł.
Pochodzić one będą z odpisów na fundusz remontowy od lokali mieszkalnych oraz od lokali
użytkowych.
Źródła finansowania w stosunku do potrzeb
remontowych
Możliwości w zakresie finansowania remontów
w 2017 roku w stosunku do potrzeb remontowych
w poszczególnych administracjach osiedlowych
przedstawia wykres i tabela:

mln zł

OSIEDLE
CENTRUM

OSIEDLE
PÓŁNOC I

OSIEDLE
PÓŁNOC II

ciąg dalszy na str. obok
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Osiedle

Oszacowane potrzeby
remontowe

Planowane wpływy

Proc. wpływów
w stosunku do potrzeb

„Centrum”

24.000.000 zł

2.800.000 zł

12 %

„Północ I”

11.000.000 zł

2.500.000 zł

23 %

„Północ II”

7.000.000 zł

2.800.000 zł

40 %

Razem

42.000.000 zł

8.100.000 zł

19 %

Prace remontowe ujęte w planie remontów
Z przeprowadzonych przeglądów technicznych
zasobów wynika potrzeba konstrukcji planu remontów na 2017 r. przy zachowaniu następujących przesłanek w zakresie rozdysponowania dostępnych środków finansowych: docieplenie ścian
zewnętrznych, remont podłoży w mieszkaniach
i na balkonach, remont instalacji elektrycznej,
c.o., wod.- kan., remont wiatrołapów, malowanie
klatek schodowych, wymiana wodomierzy z legalizacją, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

remont dźwigów, remont placów zabaw, renowacja zieleni, docieplenie stropodachów na klatkach
schodowych, likwidacja elementów zawierających
azbest.
Zadania związane z poprawą komunikacji na
osiedlach będą rozpatrywane przy realizacji inwestycji na 2017 r., po określeniu możliwych źródeł
finansowania ze środków własnych Spółdzielni.
Rada Nadzorcza naszej Spółdzielni rozpatrzy
projekt remontów na r. 2017 w IV kwartale br.
Opracowała: Marta Lutyńska

Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania
za okres rozliczeniowy 2015/2016
Na przełomie września i października przekazywano mieszkańcom rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za okres rozliczeniowy trwający
od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Rozliczenie kosztów energii cieplnej zużytej na potrzeby
centralnego ogrzewania za powyższy okres dla
budynków rozliczanych według wskazań podzielników sporządzone zostało przez firmę rozliczeniową Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. Oddział
w Warszawie. Rozliczenia wykonano na podstawie
zawartej z firmą umowy i zgodnie z obowiązującym
„Regulaminem rozliczania kosztów ciepła dostarczonego do celów centralnego ogrzewania i centralnego przygotowania ciepłej wody w zasobach
Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”. Natomiast
rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania w nieruchomościach rozliczanych według powierzchni
użytkowej wykonała Spółdzielnia. Według tej metody w okresie rozliczeniowym 2015/2016 zostało
rozliczonych pięć nieruchomości. Przypominamy,
że rozliczanie budynku według powierzchni użyt-

kowej następuje w przypadku wyrażenia zgody
50 proc.+1 użytkowników lokali w nieruchomości.
Koszty ogrzewania w zasobach SSM w sezonie
2015/2016 wyniosły 11.270.000 zł i były nieznacznie niższe niż w sezonie poprzednim, w którym
wynosiły 11.350.000 zł. Średni miesięczny koszt
ogrzewania w okresie rozliczeniowym 2015/2016
wyniósł 2,00 zł/m2 powierzchni użytkowej, w poprzednim okresie rozliczeniowym średni koszt
ogrzania kształtował się na podobnym poziomie
i wynosił 2,01 zł/m2 p.u.
W sezonie 2015/2016 ilość indywidualnych rozliczeń kosztów c.o. ze zwrotami stanowiła blisko
85% rozliczanych lokali i była nieznacznie większa
w porównaniu do poprzedniego okresu rozliczeniowego. Ilość indywidualnych rozliczeń kosztów
ogrzewania, w których wystąpiły dopłaty jest niższa w przedmiotowym okresie rozliczeniowym niż
w sezonie ubiegłym i objęła około 15 % lokali eksploatowanych zasobów.
ciąg dalszy na str. 6
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ciąg dalszy ze str. 2

ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH
ZA LOKALE MIESZKALNE

odrębnej własności w celu ustalenia faktycznej
sytuacji rodzinnej i materialnej, co niejednokrotnie pozwala na zawarcie długookresowej
ugody na spłatę zadłużenia, uwzględniając
możliwości finansowe,
• zaproszono 1 dłużnika posiadającego spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego na posiedzenie Rady Nadzorczej w celu
przeprowadzenia rozmów i ustalenia sposobu
spłaty zadłużenia. Sześciu dłużników zostało
wykreślonych z rejestru członków Spółdzielni,
natomiast w stosunku do siedmiu została zawarta ugoda na ratalną spłatę zadłużenia.
w trybie egzekucji sądowej i komorniczej:
• skierowano 71 wniosków do Sądu Rejonowego w Suwałkach o wydanie nakazów zapłaty,
• wystąpiono z 31 wnioskami o egzekucję komorniczą prawomocnych nakazów zapłaty,
• przeprowadzono 1 eksmisję do lokalu socjalnego wskazanego przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach,
• na wniosek Spółdzielni komornik sądowy przeprowadził 2 egzekucje z nieruchomości.
Zadłużanie lokali prowadzi do poważnych konsekwencji finansowych związanych z kosztami sądowymi, kosztami obsługi prawnej i komorniczej.
W celu udzielenia pomocy w spłacie zadłużenia

osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej Spółdzielnia podejmuje następujące działania:
• umożliwia ubieganie się o dodatek mieszkaniowy członkom, którzy spełniają wymogi określone ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w tym również osobom
zadłużonym, zawierając porozumienie w sprawie spłaty zaległości. W okresie od 01.01.2016 r.
do 30.09.2016 r. zostały dofinansowane opłaty
czynszowe na kwotę 512.894 zł. Przeciętnie
w miesiącu dodatek mieszkaniowy pobierały
422 osoby;
• zawiera ugody na ratalną spłatę należności.
Zawarcie ugody i jej realizacja daje korzyści finansowe dla dłużników w postaci nienaliczania
odsetek od zadłużenia. W ww. okresie zawarto
19 ugód na ratalną spłatę zadłużenia na łączną
kwotę 52.896 zł;
• Spółdzielnia współpracuje z Gminą Miejską Suwałki w zakresie zapewnienia lokali socjalnych
i pomieszczeń tymczasowych dla osób z orzeczonymi wyrokami eksmisyjnymi. Do 30.09.2016 r.
Spółdzielnia otrzymała 1 lokal socjalny, do którego skierowano rodzinę z orzeczonym wyrokiem eksmisyjnym.
Sporządziła: Ewa Kowalewska

Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania
za okres rozliczeniowy 2015/2016
ciąg dalszy ze str. 5

Zgodnie z „Regulaminem rozliczania kosztów
ciepła...” rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania mieszkańcy otrzymują w terminie do końca
października danego roku. Druki rozliczeń wraz
z pismem informującym były roznoszone
do mieszkań w zasobach SSM za pokwitowaniem odbioru. Mieszkańcom, którzy podali adresy korespondencyjne (inne niż adresy mieszkań) rozliczenia zostały wysłane
listownie. Niedostarczone rozliczenia, z uwagi
na brak dostępu do mieszkań, można odebrać

w biurze Spółdzielni przy ul. Korczaka 2A,
pokój nr 6.
Wzorem lat ubiegłych przedstawiciele firmy rozliczeniowej Techem Techniki Pomiarowe
w okresie od 29 września do 13 października br.
udzielali członkom Spółdzielni wyjaśnień dotyczących indywidualnych rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania.
Ewentualne pytania prosimy kierować do inspektora ds. ciepłownictwa, tel. 87 563 03 47.
Sporządziła: E.Naruszewicz
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Modernizacja
urządzeń dźwigowych
W Spółdzielni są 74 urządzenia dźwigowe,
w tym: 71 wind osobowych zamontowanych w 29
budynkach mieszkalnych oraz 3 dźwigi towarowe.
Windy w budynkach mieszkalnych zamontowane były przed 1990 rokiem i zaliczane są do wind
starej generacji. Korzystanie z nich nie zawsze zapewnia pożądany komfort i wiąże się z opłatami za
częste naprawy starych urządzeń. Wymiana dźwigu to jeden z największych jednorazowych wydatków, średni koszt wymiany jednego urządzenia
wynosi ok.130 tys. zł, dlatego w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zdecydowano się na sukcesywną modernizację wind – średnio jedno lub
dwa urządzenia w roku. Czynnikami, które decydują o tym, kiedy należy windę modernizować, są:
jej wiek, stopień zużycia podstawowych elementów oraz awaryjność. Kryterium, które również
jest uwzględniane, to roczne kontrole, przeprowadzane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT),
czuwający nad bezpieczeństwem użytkowania.
W protokołach z tych badań wymienione są
usterki i zalecenia co do stanu technicznego
dźwigów, na które dozór zwraca uwagę. Zalecenia wydane przez Inspektorów UDT zobowiązują
Spółdzielnię do ich wykonania, a w przypadku
usterek czy też zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników – do bezzwłocznego usunięcia tych
usterek. Przeglądy, konserwacje oraz remonty
zalecane przez UDT są obligatoryjne i należy je
bezwzględnie wykonać.
Istotna jest także współpraca Spółdzielni ze służbami konserwującymi dźwigi. Przegląd konserwatora urządzeń dźwigowych przeprowadzany co 30 dni
pozwala monitorować stan techniczny podzespołów danego dźwigu, szczególnie pod kątem bezpieczeństwa użytkowników. Konserwator na bieżąco
usuwa zgłaszane awarie, w tym celu w kabinie są
zamontowane instrukcje konserwacji dźwigów wraz
z numerem telefonu do konserwatora dźwigu.
Prowadzona bieżąca konserwacja oraz remonty
pozwalają utrzymać dźwigi na właściwym poziomie technicznym. Kontrolę bezpieczeństwa użytkowania zapewniają m.in. wykonywane badania
okresowe wind – raz w roku przez Urząd Dozoru
Technicznego (UDT) oraz co 30 dni przez konserwatora dźwigu.
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W zasobach Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej okresowe badania dźwigów wykonuje
Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Białymstoku. Ewentualne zalecenia UDT realizowane są
na bieżąco, stąd nie ma zastrzeżeń do wind eksploatowanych w Spółdzielni. W ostatnich latach
oraz w roku bieżącym zmodernizowanych zostało 10 urządzeń dźwigowych, wszystkie w budynkach wysokich. Dzięki temu udało się poprawić
bezpieczeństwo użytkowników poprzez działania
wykonane w ramach tej modernizacji:
• montaż drzwi kabinowych automatycznych
z napędem falownikowym;
• telefoniczny system łączności dwustronnej
bezprzewodowej GSM bezpośrednio z konserwatorem dźwigu uruchomiany przyciskiem
ALARM;
• zjazd awaryjny na najbliższy przystanek wraz
z otwarciem drzwi po zaniku napięcia;
• oświetlenie LED z podtrzymaniem oświetlenia
awaryjnego na wypadek zaniku napięcia przez
okres minimum 60 minut;
• kabiny, drzwi szybowe i kabinowe, panel dyspozycji, kasety wezwań – ANTYWANDAL.
W bieżącym roku prowadzona jest wymiana kolejnego dźwigu w budynku przy ul. Pułaskiego 95A.
Stan techniczny pozostałych 61 dźwigów nie
wymaga natychmiastowej modernizacji, a poprawa bezpieczeństwa ich użytkowania prowadzona
będzie sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych.
Roczne wpływy środków z tytułu odpisu na finansowanie remontów w budynkach wysokich
wyniosą w roku bieżącym 1 mln 640 tys. zł, w tym
dodatkowy odpis na remonty dźwigów 180 tys. zł
w skali zasobów Spółdzielni.
Wprowadzenie w 2015 roku zróżnicowanych
stawek odrębnie dla budynków do pięciu kondygnacji oraz dla budynków wysokich pozwala
gromadzić środki na prace związane z bezpieczeństwem użytkowania obiektów wyposażonych
w urządzenia dźwigowe, a także sfinansować
remonty modernizacyjne i wymianę dźwigów
w tych nieruchomościach.
W roku 2017 nie planuje się wymiany wind,
przewidziane jest przeprowadzenie remontów
modernizacyjnych urządzeń dźwigowych na kwotę około 70 tys. zł.
Sporządziła: Bożena Kotlińska

8

ciąg dalszy ze str. 3

echo Spółdzielni

ANALIZA POZIOMU OPŁAT LOKALNYCH
W LATACH 2013-2016

podgrzania w nieruchomości. Na tej podstawie
ustala nowe stawki.
Koszty podgrzania wody w nieruchomościach
zależą od: faktycznych kosztów podgrzania ustalonych przez PEC oraz kosztów cyrkulacji (strat powstałych w wyniku pracy instalacji cieplnej wody).
Opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków
Ceny dostarczenia wody i odprowadzenia
ścieków ustalane są w Taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków przez PWiK w Suwałkach Spółka z o.o.
i najczęściej zatwierdzane do stosowania uchwałą
Rady Miejskiej w Suwałkach.
W Spółdzielni opłatę za dostawę wody i odprowadzenie ścieków określa regulamin rozliczeń za
wodę i kanalizację oraz tryb postępowania przy
odczytach wodomierzy w Suwalskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Od 1 stycznia 2016 r. w Suwałkach opłata za
dostawę wody i odprowadzania ścieków wynosi
brutto 7,22 zł/m-c/m3 (wzrost o 4,5% w stosunku
do roku poprzedniego).
Z danych statystycznych pochodzących z portalu internetowego www.cena-wody.pl wynika, że
cena brutto dostarczenia wody i odprowadzenia
ścieków w województwie podlaskim mieści się
w przedziale od 6,48 zł/m-c/m3 do 30,59 zł/m-c/m3
(średnia: 9,07 zł/m-c/m3).
Jeśli chcieliby Państwo porównać wysokość taryf w innych miastach, zapraszamy do odwiedzenia
wcześniej wspomnianej strony internetowej. Znajdują się tam wszelkie bieżące informacje dotyczące
cen wody i ścieków na terenie całego kraju.
Opłaty za gospodarkę odpadami
Obowiązująca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach wielorodzinnych stosujących selekcję odpadów wynosi miesięcznie 16,00 zł/mieszkanie (uchwała Rady
Miejskiej xlv/492/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.)
i została wprowadzona przez Spółdzielnię od dnia
1 kwietnia 2014 roku, co określa § 18 Regulaminu rozliczania kosztów i przychodów eksploatacji
i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat
za użytkowanie lokali w Suwalskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.

W lokalach użytkowych wysokość opłaty za odpady komunalne różni się od opłaty wnoszonej
w lokalach mieszkalnych, gdyż wyliczana jest indywidualnie dla lokalu w zależności od charakteru
działalności, ilości osób zatrudnionych i zadeklarowanej ilości pojemników.
Opłaty za odprowadzanie wód opadowych
i roztopowych
Koszty odprowadzenia wód opadowych ustalane są w Taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i odprowadzenie ścieków przez PWIK
w Suwałkach i zatwierdzane uchwałą Rady Miejskiej (w Spółdzielni określa to § 3 ust. 2 Regulaminu rozliczania kosztów i przychodów eksploatacji
(…). Całkowity koszt odprowadzania wód opadowych uzależniony jest od sumy opadów w roku
oraz ilości powierzchni utwardzonych w zasobach
Spółdzielni.
Dla osób będących członkami Spółdzielni
opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych finansowane są za zgodą Walnego Zgromadzenia z podziału nadwyżki bilansowej i nie
stanowią dodatkowej opłaty. Natomiast dla osób
niebędących członkami Spółdzielni od 1 sierpnia
2015 roku wprowadzono nowy składnik miesięcznej opłaty w wysokości 0,05 zł/m2 p.u.
Opłaty targowe
Zgodnie z art. 15 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2016, poz. 716), opłatę targową pobiera się od osób dokonujących sprzedaży
na targowiskach.
W uchwale Rady Miejskiej w Suwałkach
nr XVIII/206/2016 z dnia 30 marca 2016 r. znajdą
Państwo wszelkie aktualne informacje dotyczące
opłaty targowej, tj.: wysokość stawek ww. opłaty,
zasady ustalania oraz poboru, terminy płatności
oraz zwolnienia z opłaty targowej.
Osoby posiadające zawarte umowy cywilnoprawne dotyczące dzierżawy gruntów Spółdzielni
z przeznaczeniem na handel produktami rolno-spożywczymi, oprócz uiszczania na rzecz Spółdzielni czynszu z tytułu dzierżawy, są obciążane
przez Miasto Suwałki opłatami targowymi naliczanymi na podstawie ww. uchwały.
ciąg dalszy na str. obok
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Opłata z tytułu podatku od nieruchomości
Koszty podatku od nieruchomości ustalane są każdego roku wg odrębnych stawek zawartych w Uchwale Rady Miejskiej. Poniżej przedstawiamy zestawienie zmian rocznych stawek podatku od nieruchomości
określonych uchwałami Rady Miejskiej w Suwałkach w latach 2013–2016.
Roczna stawka podatku od 1m2 p.u.
Lp.

Wyszczególnienie

2013 r.

2

3

1

2014 r.

2015 r.

2016 r.

% wzrostu 2016/2013

4

5

6

0,29

0,29

0,29

0,29

0,00 %

0,79

0,80

0,80

0,80

1,27 %

lokale mieszkalne

0,63

0,64

0,64

0,64

1,59 %

I

podatek od gruntów

1

lokale mieszkalne, boksy, garaże, itp.

2

lokale użytkowe

II

podatek od budynków lub ich części

1

7

2

lokale użytkowe

22,01

22,23

22,23

22,23

1,00 %

3

lokale użytkowe medyczne

4,49

4,53

4,53

4,53

0,89 %

4

pozostałe: boksy, garaże, ZUS, KRUS, biblioteka, itp.

7,40

7,47

7,47

7,47

0,95 %

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
W latach 2013–2015 opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wzrosły o 300 %. Od 1 stycznia
2016 roku decyzją Prezydenta Miasta zmianie uległa ponownie opłata za wieczyste użytkowanie
gruntu, jednakże tylko dla lokali usługowych z 1 %
do 3 % wartości gruntu.
Stawki opłat z tytułu podatku od nieruchomości oraz wieczystego użytkowania gruntów zostały wprowadzone w Spółdzielni 1 lipca 2013 roku
i wynoszą:
• dla użytkowników lokali na spółdzielczym prawie do lokalu: 0,28 zł/m-c/m2 p.u.;
• dla użytkowników lokali posiadających prawo
odrębnej własności lokalu: 0,17 zł/m-c/m2 p.u.

W Spółdzielni zagadnienie dotyczące podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste
użytkowanie gruntów określa § 14 Regulaminu
rozliczania kosztów i przychodów eksploatacji
i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat
za użytkowanie lokali w Suwalskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Już nie ma opłaty
za posiadanie psów
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach
nr XLII/467/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. od
1 stycznia 2014 roku Miasto Suwałki odstąpiło od
pobierania opłaty za posiadanie psów.
Sporządziła:
Monika Myszkowska

MIEJSCA PARKINGOWE
W zasobach SSM znajduje się 215 parkingów
(Administracja Osiedla „Centrum” – 93, Administracja Osiedla „Północ I” – 65, Administracja Osiedla
„Północ II” – 57), w tym 161 parkingów umiejscowionych na terenach Spółdzielni oraz 54 parkingi
umiejscowione na terenie Urzędu Miasta, a służące
również mieszkańcom Spółdzielni.
Na 215 parkingów przypada 4.727 stanowisk
postojowych (3.282 – SSM, 1.445 – UM), co w przeliczeniu na jedno mieszkanie daje 0,52 stanowiska
postojowego oraz 0,02 stanowiska postojowego
dla osób niepełnosprawnych.
Najwięcej stanowisk postojowych – 1.683 znaj-

duje się na Osiedlu „Północ II”, daje to 0,61 stanowiska na mieszkanie; na Osiedlu „Północ I” – 1.661
stanowisk i 0,54 stanowiska na mieszkanie; najmniej w „Centrum” – 1.360, tj. 0,33 stanowiska na
mieszkanie.
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w 2002 roku
stworzyła wieloletni plan rozbudowy parkingów,
którego głównym założeniem było tworzenie 100–
160 stanowisk postojowych rocznie. Plan jest konsekwentnie realizowany, na co każdego roku przeznaczane są znaczne środki finansowe (w sumie
ok. 4 mln złotych).
ciąg dalszy na str. 11
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ciąg dalszy ze str. 2

Osobami uprawnionymi do składania wniosków o przekształcenie praw do lokali są osoby,
którym przysługuje spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu oraz członkowie posiadający
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Warunkiem koniecznym do przekształcenia prawa
jest nieposiadanie zadłużeń, o których mowa na
wstępie.
Wnioski o przekształcenie realizowane są na
bieżąco. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych ogranicza termin przekształcenia prawa do
lokalu do 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Obecnie realizacja wniosków trwa nie dłużej niż
dwa miesiące. Procedura przekształceń ulega
wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania od banków oświadczeń o zwolnieniu z obciążeń hipotecznych udziałów w nieruchomościach
przypadających na mieszkania ze spłaconymi
kredytami.

określona jest w art. 12 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych. W bieżącym roku łączne koszty notarialne i wieczystoksięgowe zamykały się
w kwocie 1250 zł.
Dodatkowe koszty, które winny być uwzględnione w planowaniu wydatków związanych
z przekształceniami, to:
• koszt wypisu z operatu ewidencji gruntów na
działkę pod budynkiem, w którym jest usytuowany lokal – naliczany przez Urząd Miejski
w Suwałkach – wynoszący 50 zł,
• koszt wykupu na własność gruntu pod budynkiem naliczony przez Spółdzielnię w udziale
przypadającym na przekształcany w odrębną
własność lokal (dotyczy to nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, gdyż
tylko takie obejmowała bonifikata udzielona
przez Miasto Suwałki przy wykupie z prawa
użytkowania wieczystego terenów na własność
Spółdzielni). Nadmienia się, że koszt przypa-

Procedury przeniesienia prawa do lokalu
w prawo odrębnej własności
Spółdzielnia informuje, że przeszkodą w terminowej realizacji wniosku może być nieuregulowany stan prawny mieszkania. Najczęstszymi
przyczynami uniemożliwiającymi szybkie przekształcenie lokalu w odrębną własność jest brak
przeprowadzonego postępowania spadkowego
po zmarłym członku lub brak podziału majątku
wspólnego małżonków po rozwodzie.
Przekształcenie lokalu w przedmiot odrębnej
własności odbywa się poprzez zawarcie umowy
notarialnej. Podpisanie umowy skutkuje wpisem
do ksiąg wieczystych na rzecz członka – prawa
odrębnej własności lokalu i wpisem, przysługującego właścicielom odrębnego lokalu, udziału
w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajduje się lokal.
Koszty wynagrodzenia notariusza za ogół
czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy o przekształcenie oraz koszty sądowe
w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają
członka spółdzielni, na rzecz którego spółdzielnia
dokonuje przeniesienia własności lokalu. Wysokość kosztów notarialnych i wieczystoksięgowych

dający na lokal oscyluje w granicach od 30 zł
do 50 zł w zależności od wielkości mieszkania
i działki pod budynkiem,
• koszt naliczany przez bank z tytułu uzyskania
oświadczenia o zgodzie na zwolnienie z obciążenia hipotecznego – obecnie wynosi 150 zł
netto (dotyczy to mieszkań z kredytem spłaconym wcześniej niż pozostałe mieszkania
w budynku realizowanym z pomocą kredytu
hipotecznego).
Spółdzielnia informuje, że osoby zainteresowane przekształceniami praw do lokali mogą pobrać druki wniosków w Dziale Lokalowym Spółdzielni w pokoju nr 15 w biurze Spółdzielni przy
ul. Korczaka 2A lub ze strony internetowej Spółdzielni www.ssm.suwalki.pl – w zakładce „Druki
do pobrania”.
Informacje dotyczące przeniesienia posiadanych praw do lokali zainteresowani mogą uzyskać w Dziale Lokalowym Suwalskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej przy ul. Korczaka 2A, pok. nr 15
lub pod telefonem 87 563 03 63.
Opracowała: Małgorzata Osyda
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cd. ze str. 9

MIEJSCA
PARKINGOWE

W ramach realizacji tego planu w latach 2003–
2008 wykonano 414 nowych stanowisk postojowych, przeznaczając na ten cel około 1 mln zł;
w latach 2009–2012 wybudowano lub całkowicie
zmodernizowano kolejne parkingi, tworząc prawie 400 nowych stanowisk postojowych za kwotę
1,23 mln zł. Natomiast w latach 2013–2015
wybudowano lub całkowicie zmodernizowano
ok. 300 nowych stanowisk postojowych za kwotę
1,4 mln zł.
W 2013 roku wybudowano parking przy DH „WIGRY” na 58 miejsc postojowych za kwotę 251.600 zł
(w tym: środki finansowe SSM – 100.600 zł, środki
finansowe Urzędu Miasta – 151.000 zł).
W 2014 roku wybudowano parkingi samochodów osobowych przy ul. Utrata 2E i 1 Maja 25A
(10 miejsc postojowych) za kwotę 71.000 zł oraz
przy ul. Klonowej 43, Ogińskiego i Chopina 4 na 41
miejsc postojowych za kwotę 304.200 zł.
W 2015 roku miała miejsce budowa drogi
wewnętrznej osiedlowej pożarowej przy ul. Sejneńskiej 4A i Konopnickiej 2B z 17 miejscami postojowymi za kwotę 273.000 zł oraz rozbudowa
ul. Młynarskiego – kontynuacja I etapu (od budynku Młynarskiego 1 do budynku Nowomiejska 20)
ze 152 miejscami postojowymi za kwotę 1.467.000 zł
(w tym: środki finansowe SSM – 504.000 zł, środki
finansowe Urzędu Miasta – 963.000 zł).
W 2016 roku wybudowano na terenach Spółdzielni w zasobach Administracji Osiedla „Północ I”
160 nowych miejsc postojowych za łączną kwotę
580.000 zł. Była to budowa parkingów samochodów osobowych przy budynkach Kasztanowa 10
i 10A, Klonowa 41 oraz Klonowa 43A na 49 miejsc
postojowych za kwotę 327.000 zł; wspólnie z Miastem rozbudowano ulicę Młynarskiego (II etap) ze
111 miejscami parkingowymi za kwotę 614.000 zł
(w tym środki finansowe SSM – 253.000 zł).
Inwestycje zrealizowane wspólnie z Miastem
Spółdzielnia łącznie z Samorządem Miejskim
w latach 2013–2016 stworzy 372 miejsca postojowe
(z czego Miasto wyda łącznie co najmniej 1.800.000 zł):
• Osiedle „Centrum”:
2013 r. – parking przy DH „WIGRY” na 58 miejsc
postojowych,
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• Osiedle „Północ I” (łącznie 262 miejsca postojowe):
2014–2015 r. – przebudowa ulicy Młynarskiego
(etap I od nr 1 do 20) – 151 miejsc,
2016 r. – przebudowa ulicy Młynarskiego (etap II
od nr 20 do 24) – 111 miejsc,
• Osiedle „Północ II”:
2016 r. – budowa parkingu przy ul. Andersa –
52 miejsca (w trakcie realizacji).
Planowana budowa i przebudowa miejsc parkingowych po 2016 roku wspólnie z Samorządem
Miejskim (łącznie 239 miejsc postojowych):
• Osiedle „Centrum”: w 2017 r. budowa parkingu
przy ul. Sejneńskiej – ok. 40 miejsc,
• Osiedle „Północ I”: w 2017 r. przebudowa ulicy
Młynarskiego (etap III od ulicy Ogińskiego do
Chopina) – 153 miejsca,
• Osiedle „Północ II”: w 2017 r. budowa parkingu
przy ul. Putry i Pułaskiego – 46 miejsc.
Inwestycje do realizacji przez SSM po 2016 r.
(łącznie 237 miejsc postojowych):
• Osiedle „Centrum” (163 miejsca parkingowe):
w 2017 r. modernizacja parkingu przy DH
„ALFA” – dodatkowo 20–40 miejsc; budowa
parkingów przy ul. 1 Maja 3 i 5 – 59 miejsc,
po 2017 r. budowa parkingów przy ul. Noniewicza 40A – 65 miejsc oraz przy ul. Noniewicza 40B
– 39 miejsc parkingowych,
• Osiedle „Północ I” (24 miejsca parkingowe):
w 2017 r. budowa drogi pożarowej przy ul. Nowomiejskiej 2 i 4 – 14 miejsc,
po 2017 r. budowa boiska przy ul. Klonowej 41
wraz z 10 miejscami parkingowymi,
• Osiedle „Północ II”: w 2017 r. budowa boiska
przy ul. Paca wraz z 50 miejscami parkingowymi.
Koncepcja budowy nowych parkingów
(521 miejsc postojowych):
• Administracja Osiedla „Centrum”: przy ul. Korczaka 5 i 12 – 114 miejsc parkingowych, przy
ul. Korczaka 6, 8, 10 i Utrata 2 – 185 miejsc parkingowych, przy ul. Korczaka 3, 4 i 6 – 93 miejsca
parkingowe,
• Administracja Osiedla „Północ I”: przy ul. Chopina 2 i Pułaskiego 62 – 129 miejsc parkingowych.
Kierunki przyszłych działań
Strategia przyszłych działań Spółdzielni obejmuje:
1. Konsultacje z mieszkańcami
Od kilku lat Spółdzielnia przyjęła zasadę konsultowania z mieszkańcami, przed przystąpieniem do
ciąg dalszy na str. 12
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ciąg dalszy ze str. 11

budowy, lokalizacji miejsc postojowych i parkingów. Przyjęty proces postępowania wynika z braku
jednomyślności i różnych oczekiwań mieszkańców
w tym zakresie. Opracowuje się więc koncepcję parkingu, która jest udostępniana do wglądu
w siedzibie administracji osiedla. Mieszkańcy związani z budową są powiadamiani poprzez ogłoszenia na klatkach schodowych o możliwości zapoznania się z planem i wniesienia ewentualnych uwag.
W przypadku inwestycji dotyczących małej liczby
mieszkańców, zdarza się, że koncepcja przesyłana
jest zainteresowanym – listem bądź dostarczana
do skrzynek podawczych. Najczęściej termin na
zapoznanie się z koncepcją budowy wynosi około
miesiąca. Dopiero po uzyskaniu akceptacji więk-

szości mieszkańców i zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel Spółdzielnia przystępuje do
opracowania dokumentacji technicznej, a następnie realizacji zadania.
2. Ścisłą współpracę z UM w celu budowy/modernizacji dużych projektów rozbudowy infrastruktury parkingowej w Spółdzielni.
3. Kontynuowanie budowy nowych stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych w miejscach, w których jest takie zapotrzebowanie
wśród mieszkańców, a warunki na to pozwalają.
4. Reagowanie, w miarę możliwości finansowo-terenowych, na sygnały płynące od mieszkańców
i na bieżąco dostosowywanie się do ich potrzeb.
Opracowali: A. Adamczuk-Wielgat, G. Karwel
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