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ciąg dalszy na str. 3

Opłaty za centralne ogrzewanie naszych 
lokali stanowią znaczne obciążenie budże-
tów domowych. Zmniejszenie ponoszonych 
kosztów na ogrzewanie umożliwia racjonalne 
gospodarowanie ciepłem. Najczęściej wymaga 
to obniżenia temperatury w niektórych pomiesz-
czeniach i porach dnia, odpowiedniego wietrze-
nia pomieszczeń, jak również pamiętania o kilku 
zasadach. 

Każdy z Państwa ma wpływ na regulację tem-
peratury w mieszkaniu. Regulacja ta powinna 

Zmiany w postępowaniu 
przy usuwaniu 

drzew i krzewów

Nowa ustawa

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmia-
ny o ochronie przyrody dotyczące m.in. usuwa-
nia drzew i krzewów (wprowadzone na podsta-
wie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie 
ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach  
– Dz. U. z 2016r., poz. 2249).

Zmieniona ustawa częściowo znosi obowiązek 
uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krze-
wów. Na dzień dzisiejszy prywatni właściciele nie-
ruchomości mogą bez zezwolenia usunąć drzewa 
lub krzewy na swoich posesjach przy zachowaniu 
warunku, że wycinka nie jest związana z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej.

ciąg dalszy na str. 4

OGRZEWANIE 
LOKALI

życzą naszym Mieszkańcom –
Rada Nadzorcza i Zarząd 

Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zdrowych i rodzinnych 
Świąt Wielkanocnych 

oraz wszelkiej pomyślności i radości 
w życiu zawodowym i prywatnym
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DODATEK MIESZKANIOWY

Ile osób skorzystało z dodatku 
Grupa osób najuboższych, znajdujących się  

w bardzo trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, 
może korzystać z pomocy finansowej Miasta Su-
wałki w postaci dofinansowania do kosztów utrzy-
mania mieszkania.

W minionym roku Spółdzielnia otrzymała na 
rzecz swoich mieszkańców z tytułu dodatków 
mieszkaniowych kwotę 665 888 zł. Dodatek miesz-
kaniowy pobierało przeciętnie 412 rodzin – w prze-
ciętnej wysokości około 135 zł.

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

Kto może otrzymać dodatek
Pomoc finansowa, o której mowa w ustawie 

z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach miesz-
kaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi 
zmianami) przysługuje osobom mieszkającym  
w lokalu spełniającym jednocześnie następujące 
kryteria:
• osoby te posiadają tytuł prawny do zajmowane-

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

• średni miesięczny dochód brutto na jednego 
członka gospodarstwa domowego uzyskany  
w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę 
złożenia wniosku nie przekracza 175% najniż-
szej emerytury, tj. 1.750 zł (od 1 marca 2017 r.)  
w gospodarstwie jednoosobowym i 125%  
w przypadku gospodarstwa wieloosobowego, 
tj. 1.250 zł (od 1 marca 2017 r.).

Powierzchnia lokalu
Powierzchnia użytkowa lokalu nie może prze-

kroczyć podanych w tabeli norm:

liczba 
członków gosp. 

domowego
powierzchnia 
normatywna

dozwolone 
przekroczenie pow.
normatywnej – 30%

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

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 – biuro przy ul. Kor-
czaka 2A, pokój nr 13 (tel. 563 03 60 lub 563 03 61). 

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

Opracowała: Elżbieta Polkowska

PODWYŻKA OPŁAT 
ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa przekazuje 
decyzję Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22.02.2017 r. 
w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków w PWiK w Suwałkach Spółka z o.o.

W taryfie obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2017 r. do 
31 marca 2018 r., w zakresie dotyczącym gospodarstw 
domowych, zmieniona została cena odprowadzania 
ścieków. Cena dostawy zimnej wody pozostaje bez 
zmian (wynosi 3,07 zł brutto za metr sześcienny).

Nowa stawka za odprowadzanie ścieków wzrośnie 
o 37 gr netto za metr sześcienny i od 1 kwietnia 2017 r. 
wynosi: 4,55 zł brutto/m3. 

W całości Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach  
nr XXX/364/2017 dostępna jest na stronie Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach  
www.pwik.suwalki.pl

Sporządziła: Wiesława Krauze
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OGRZEWANIE LOKALI
ciąg dalszy ze str. 1

odbywać się za pomocą termostatycznych za-
worów grzejnikowych. Zawór sterowany głowi-
cą termostatyczną utrzymuje w pomieszczeniu 
żądaną przez użytkownika temperaturę poprzez 
automatyczną regulację ilości wody płynącej 
przez grzejnik. Gdy temperatura w otoczeniu 
głowicy termostatycznej obniża się poniżej war-
tości ustawionej na głowicy, to dopływ wody do 
grzejnika zwiększa się, natomiast po ustabilizo-
waniu się żądanej temperatury w pomieszczeniu 
– dopływ wody do grzejnika jest automatycznie 
zmniejszany. Taka jest zasada działania zaworu 
termostatycznego automatycznie regulującego 
temperaturę w pomieszczeniu i utrzymującego 
ją według ustawienia na zaworze termostatycz-
nym. Często wielu użytkowników mylnie uznaje, 
że jak grzejnik jest chłodny, to trzeba go „do-
grzać”, a to oznacza tylko prawidłowe działanie 
zaworu, gdyż grzejnik jest chłodny, jeśli w po-
mieszczeniu utrzymuje się ustawiona na głowicy 
temperatura.

Właściwa eksploatacja mieszkań wymaga 
ich wentylacji. Wentylacja to proces usuwania 
z pomieszczeń zanieczyszczonego powietrza  
i dostarczania w jego miejsce powietrza świeże-
go. Wentylacja jest konieczna, ponieważ powie-
trze we wszystkich pomieszczeniach stale ulega 
zanieczyszczeniu. Oprócz zapewnienia stałe-
go dopływu powietrza z zewnątrz poprzez za-
montowane w oknach nawiewniki, należy rów-
nież stosować wietrzenie okresowe mieszkań.  
Pamiętajmy, że musimy wietrzyć mieszkania czę-
sto, krótko (nie dłużej niż 10 minut) i intensyw-
nie; przed wietrzeniem należy ustawić zawory 
na minimalną nastawę. Niektórzy mieszkańcy 
uważają, że nie wietrząc mieszkania, oszczę-
dzają energię cieplną, szczególnie jeśli mają 
zamontowane w mieszkaniu zawory z nastawą 
temperatury minimalnej 16oC. Zapewniamy,  
że do ogrzania nawiewanego przy wietrzeniu 
powietrza potrzebna jest minimalna ilość ener-
gii cieplnej. Koszt tej energii jest niepropor-
cjonalnie niski w porównaniu do szkód wyrzą-
dzonych brakiem wentylacji. Dlatego dbajmy  
o nasze zdrowie, mieszkanie i pamiętajmy  
o właściwym wietrzeniu mieszkań. 

Aby racjonalnie gospodarować ciepłem, 
a tym samym zmniejszyć koszty ogrzewania 
mieszkań, proponujemy skorzysta z poniższych 
wskazówek:
• Wietrzyć pomieszczenia w sposób racjonalny, 

to znaczy szybko i skutecznie. Przed wietrze-
niem zakręcamy zawory na minimalną tempe-
raturę (do 16oC), a następnie na kilka minut sze-
roko otwieramy okno. Dłuższe otwarcie okna 
powoduje większą emisję ciepła na zewnątrz 
oraz wychłodzenie mebli i ścian, które potem 
ogrzewają się do temperatury pomieszczenia 
(pobierają ciepło).

• Nie zasłaniać powierzchni grzejnika. Jeżeli 
grzejniki są zasłonięte obudowami, szafkami, 
meblami, zasłonami lub firankami, to zakłóca 
się naturalną cyrkulację, zagradzając tym sa-
mym ciepłu drogę do pomieszczenia. Podziel-
nik nalicza jednostki zużycia ciepła, z którego 
nie w pełni się korzysta.

• Obniżać temperaturę w czasie dłuższej nie-
obecności poprzez ustawienie nastawy głowi-
cy na zaworze termostatycznym na minimalną 
pozycję, zmniejszać temperaturę pomieszczeń 
nocą, a także w ciągu dnia, kiedy przebywamy 
poza domem.

• Różnicować temperaturę w poszczególnych po-
mieszczeniach, zazwyczaj zaleca się w sypialni 
16oC, w pokoju dziennym 20oC, w kuchni 16oC.

• Dbać, aby stolarka okienna była energo-
oszczędna, ale zawsze z rozszczelnieniem 
wentylacyjnym, a stolarka drzwiowa szczelna. 
W celu ograniczenia zużycia ciepła wskazane 
jest opuszczanie żaluzji i zaciąganie zasłon do 
wysokości parapetu po zapadnięciu zmroku.

• Nie należy suszyć prania na grzejnikach, gdyż 
wtedy następuje większe zużycie ciepła i wzra-
sta wilgotność powietrza w pomieszczeniu, a im 
wyższa wilgotność powietrza, tym więcej potrze-
ba ciepła do ogrzania danego pomieszczenia.

• Oszczędzać ciepło mądrze, gdyż  ogrzanie nad-
miernie wychłodzonego pomieszczenia kosztu-
je więcej.

• Stabilne warunki  w pomieszczeniu zapobiegają 
pojawieniu się grzyba lub innych alergenów.

Opracowała: E. Naruszewicz
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Zmiany w postępowaniu 
przy usuwaniu 

drzew i krzewów
ciąg dalszy ze str. 1

Pozwolenia

Uzyskanie pozwolenia na wycięcie drzew lub 
krzewów nadal obowiązuje przedsiębiorców oraz 
instytucje, w tym również spółdzielnie mieszka-
niowe. Ustawa wprowadza jednak zmiany doty-
czące obwodów drzew, co do których nie trzeba 
się starać o zezwolenie na wycinkę.

Bez zezwolenia

Nie trzeba uzyskiwać zezwolenia na wycinkę 
drzew (nawet w przypadku prowadzenia działal-
ności gospodarczej), których obwód pnia na wy-
sokości 130 cm nie przekracza:
• 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kaszta-

nowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klo-
nu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu 
klonolistnego;

• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków 
drzew.
Zachowany musi być zawsze warunek, że drze-

wa nie są pomnikami przyrody.

Ponadto nie jest wymagane zezwolenie na 
usunięcie m.in.:
1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku  

o powierzchni do 25 m2;
2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością 

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

3. drzew lub krzewów owocowych, z wyłącze-
niem rosnących na terenie nieruchomości 
wpisanej do rejestru zabytków lub na tere-
nach zieleni;

4. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie 
decyzji właściwego organu ze względu na po-

trzeby związane z utrzymaniem urządzeń me-
lioracji wodnych szczegółowych;

5. także w przypadku prowadzenia akcji ratow-
niczej przez jednostki ochrony przeciwpoża-
rowej lub inne właściwe służby ustawowo po-
wołane do niesienia pomocy osobom w stanie 
nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.
Nowa ustawa nie zwalnia z przestrzegania 

przepisów dotyczących ochrony gatunkowej.  
W terminie od 1 marca do 15 października rozpo-
czyna się okres lęgowy ptaków, w tym czasie wy-
cięcie drzewa wiąże się z uzyskaniem zezwolenia 
na wycinkę drzewa. 

Planowane zmiany

W wyniku masowej wycinki drzew planowa-
ne są zmiany do obowiązującej ustawy o ochro-
nie przyrody. Nowelizacja ustawy przewiduje 
uproszczoną procedurę uzyskania zgody na wy-
cinkę drzew i krzewów. Właściciel nieruchomo-
ści, który będzie chciał dokonać wycięcia drze-
wa, uprzednio będzie musiał ten fakt zgłosić do 
gminy, samorządu. W zgłoszeniu trzeba będzie 
podać numer działki, na której będą prowadzone 
prace wycinkowe, czego będą dotyczyły i kiedy 
zostaną przeprowadzone. Powyższa zmiana ma 
na celu weryfikację wycinek – czy w rzeczywisto-
ści nie są związane z działalnością gospodarczą. 

Drugą ważną zmianą w ustawie są obostrze-
nia związane z działką, na której dokonano wy-
cinki drzew lub krzewów. Taki teren nie może 
być wykorzystany do prowadzenia działalno-
ści gospodarczej przez okres pięciu lat od dnia  
dokonania zgłoszenia. Podczas ww. okresu moż-
liwa jest kontrola przeprowadzona przez od-
powiednie organy. W przypadku wykrycia pro-
wadzenia działalności gospodarczej, zostanie 
nałożona kara administracyjna na właściciela 
nieruchomości.

Przygotowała: Bożena Kotlińska
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Prawidłowa eksploatacja lokali wg „Regulaminu  
użytkowania lokali i porządku domowego w SSM”

ciąg dalszy na str. 6

Prawidłowa eksploatacja lokali to bardzo 
istotna kwestia zarówno ze względów bezpie-
czeństwa, zdrowia i mienia ludzi jak i harmonii 
oraz spokoju życia codziennego. 

Spółdzielnia mając to na uwadze ustanowi-
ła pewne zasady (ramy) właściwego użytkowa-
nia lokali znajdujących się w naszych zasobach 
i opisała je w „Regulaminie użytkowania lokali  
i porządku domowego w zasobach Suwalskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej” (dostępnego na stro-
nie Spółdzielni www.ssm.suwalki.pl w dziale akty 
prawne). Poniżej przybliżymy, a niektórym przy-
pomnimy, najważniejsze z tych zasad. Należy jed-
nak pamiętać, że nawet najbardziej szczegółowe 
czy restrykcyjne zasady, przepisy i prawa nie za-
stąpią trzeźwego myślenia, rozsądku, zrozumie-
nia czy zwykłej uprzejmości i pomocy sąsiedzkiej. 
Te wytyczne są po to, żeby nam pomóc, czasami 
wyjaśnić pewne normy postępowania, uczulić na 
zagrożenia.

w trybie natychmiastowym dokona ich usunięcia,  
a koszty z tym związane obciążą użytkownika lokalu.

Bądźmy przezorni
Z uwagi na ewentualność zaistnienia awarii  

w czasie naszej (dłuższej) nieobecności, powin-
niśmy poinformować Spółdzielnię, kto sprawuje 
opiekę nad lokalem i w sytuacji tego wymagają-
cej udostępni lokal. Spółdzielnia ma prawo do 
komisyjnego wejścia do lokalu pod nieobecność 
użytkownika w przypadku wystąpienia awarii lub 
innych zagrożeń dla współmieszkańców w obec-
ności Straży Miejskiej, Policji lub Straży Pożarnej. 

Uwaga na samowolkę budowlaną
Wszelkie przeróbki w lokalach oraz remonty 

wymagające „pozwolenia na budowę” lub „zgło-
szenia” mają być dokonywane z zachowaniem 
procedury wynikającej z prawa budowlanego po 
uzyskaniu zgody wszystkich współwłaścicieli nie-
ruchomości oraz po otrzymaniu pisemnej zgody 
Spółdzielni i zawarciu stosownej umowy. Pamię-

Bezpieczeństwo
Podczas eksploatacji instalacji (np. gazowej, 

elektrycznej etc.) znajdujących się w lokalu, na-
leży pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad 
bezpieczeństwa. W przypadku stwierdzenia ja-
kichkolwiek nieprawidłowości – zaprzestać użyt-
kowania oraz niezwłocznie poinformować właści-
we pogotowie oraz Spółdzielnię. Niefrasobliwość 
może być przyczyną nieszczęść wielu osób.

W instalacje nie można ingerować samodziel-
nie, bez pisemnej zgody Spółdzielni. Wszelkie 
zmiany powinny być dokonywane przez upraw-
nione osoby, dlatego muszą być konsultowane ze 
Spółdzielnią (wymagana pisemna zgoda Spółdziel-
ni). Dotyczy to nawet na pozór prostych w działa-
niu instalacji – jak kanalizacyjna czy wentylacyjna. 
Często zdarza się, np. przy remontach, że na wła-
sną rękę (lub przez tzw. „fachowców”) przerabia-
my którąś z nich i potem okazuje się, że wpięliśmy 
się w system wentylacji sąsiada lub nie wiadomo 
dlaczego sąsiadowi z dołu zalewa łazienkę. Nale-
ży tu przypomnieć, że w przypadku stwierdzenia 
samowolnie dokonanych zmian w lokalu zagraża-
jących bezpieczeństwu mieszkańców, Spółdzielnia 

tajmy o tym wtedy, kiedy chcemy np. zabudować 
(zakratować) nasz balkon lub okna. Złóżmy pisemny 
wniosek do Spółdzielni, a otrzymamy szczegółowe 
wytyczne czy możemy wykonać remont i w jaki 
ewentualnie sposób to zrobić. 

Czystość i higiena
Wchodząc na teren naszego osiedla, chcemy, 

żeby było czysto, schludnie i zielono. Również jak 
wchodzimy do naszej klatki schodowej, oczeku-
jemy estetycznego otoczenia. Żeby jednak tak 
było, potrzebny jest nasz wspólny i systematycz-
ny wysiłek. 

Dbajmy o zachowanie czystości na klatkach scho-
dowych. Przynajmniej raz w tygodniu winniśmy 
zamieść i zmyć schody oraz podesty kondygnacji, 
na której znajduje się nasze mieszkanie (kolejność 
sprzątania znajduje się w harmonogramie przy 
wejściu do klatki). Jeżeli z różnych względów nie 
możemy sprzątać sami, złóżmy pisemny wniosek 
do Spółdzielni o sprzątanie klatek przez podmio-
ty zewnętrzne (decyduje większość mieszkańców 
danej klatki: 50%+1). Nie zapominajmy również  
o dbaniu o czystość i porządek w piwnicach.
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Cisza i spokój 
Każdemu z nas raz na jakiś czas zdarzy się „pu-

ścić” troszkę głośniejszą muzykę lub zaśpiewać 
„Sto lat...”, jednak problem pojawia się wtedy, 
gdy robimy to zbyt często. Warunkiem zgodne-
go współżycia mieszkańców jest m.in. posza-
nowanie prywatności i spokoju. Dlatego też na 
terenie osiedla (lokalu) w godzinach od 22oo do 
6oo obowiązuje cisza. W czasie ciszy nocnej nie 
urządzamy głośnych imprez, które zakłócają sen 
współmieszkańcom, a także nie włączamy gło-
śnej muzyki itp. 

Również jeśli remontujemy nasze mieszkanie  
i musimy wiercić i stukać, róbmy to w ciągu dnia. 
W godzinach od 20oo do 7oo zabronione jest wyko-
nywanie głośnych robót związanych z remontem 
mieszkania. Pamiętajmy, że wśród nas mogą być 
osoby chore, małe dzieci lub osoby potrzebujące 
odpoczynku.

Zdrowy rozsądek i kultura osobista
Pamiętajmy też, że obowiązuje zakaz palenia 

papierosów i używania ognia na klatkach scho-
dowych, w piwnicach, w windach oraz innych 
pomieszczeniach służących do wspólnego użyt-
ku mieszkańców. Uczulmy na to naszą młodzież  

i dzieci, bo zazwyczaj to one są tutaj winowajca-
mi. Takie zachowania są bardzo niebezpieczne,  
a ponadto mogą okazać się bardzo drogą dla nich 
i ich rodziców „zabawą” i „przyjemnością”. W ta-
kich sytuacjach Policja czy Straż Miejska nie ma 
żadnych skrupułów i wystawia surowe mandaty. 

Wydawałoby się to wszystko oczywiste, jednak 
nie dla każdego. Zdarza się, że z pośpiechu, leni-
stwa bądź innych przyczyn niektórzy z nas potra-
fią trzepać dywany lub pościel na swoim balkonie 
i dodajmy – nie są to mieszkańcy parteru. Trzepa-
nie dywanów, chodników lub karmienie ptaków 
itp. może odbywać się wyłącznie w miejscach  
na ten cel przeznaczonych. Nie trzepmy dywa-
nów czy pościeli na balkonach, loggiach, na klat-
kach schodowych. Bądźmy dla siebie uprzejmi  
i wyrozumiali.

Reasumując – pamiętajmy, że Spółdzielnia to 
nasz wspólny dom, miejsce naszego życia i egzy-
stencji. Aby to życie przebiegało w bezpiecznych  
i spokojnych warunkach, należy przestrzegać 
określonych zasad oraz zachować zdrowy rozsa-
dek, „włączyć” myślenie i praktykować zwykłą 
uprzejmość międzyludzką.

Sporządził: Grzegorz Karwel

ciąg dalszy ze str. 5

W poprzednim wydaniu „Echa Spółdzielni” 
informowaliśmy o sprzątaniu za odpłatnością 
klatek schodowych w zasobach Spółdzielni.  
Uregulowanie to zostało wprowadzone od  
1 czerwca 2001 r. w oparciu o uchwałę Rady 
Nadzorczej SSM. Decyzja Rady przede wszyst-
kim dotyczyła sprzątania w budynkach o wyso-
kości ponad 5 kondygnacji, w których stan higie-
niczno-sanitarny budził zastrzeżenia. Natomiast 
w budynkach niskich (do 5 kondygnacji) uchwała 
pozostawiła decyzję mieszkańcom – na pisemny 

wniosek i za zgodą 50% + 1 właścicieli mieszkań 
w klatce schodowej.

Wprowadzenie sprzątania klatek schodo-
wych za odpłatnością umożliwiło pomoc człon-
kom Spółdzielni będącym w trudnej sytuacji 
ekonomicznej. Otóż osobom pozostającym bez 
zatrudnienia, a tym samym mającym trudności 
ze spłatą zadłużenia czynszowego, jest propono-
wana możliwość świadczenia usługi utrzymania 
porządku na klatkach schodowych w budynkach 
mieszkalnych.

Prawidłowa eksploatacja lokali wg „Regulaminu  
użytkowania lokali i porządku domowego w SSM”

ciąg dalszy na str. obok
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Warunkiem świadczenia usługi w tym zakre-
sie jest założenie i prowadzenie własnej dzia-
łalności gospodarczej. Tym samym podmiot 
gospodarczy pokrywa wszelkie koszty związane  
z prowadzeniem działalności, m.in. ubezpiecze-
nie ZUS, podatki, zakup sprzętu oraz środków 
czystości do utrzymania porządku.

Z tej możliwości skorzystało kilkoro członków 
Spółdzielni. W miarę zwiększania się zapotrze-
bowania na sprzątanie klatek schodowych za 
odpłatnością, Spółdzielnia przeprowadza prze-
targi na utrzymanie czystości klatek. Obecnie 
taką usługę świadczy trzech członków Spółdziel-
ni oraz pięć firm wyłonionych w drodze przetar-
gu nieograniczonego.

Od 1 kwietnia 2017 r. stawka opłaty z tytu-
łu sprzątania klatki schodowej w systemie zle-
conym wynosić będzie 8,60 zł/m-c/mieszkanie 
(stawka w wysokości 8,00 zł/m-c/mieszkanie 
obowiązywała od 1 marca 2009 r. do 31 marca 
2017 r.).

Wzrost opłaty spowodowany jest głównie 
wzrostem minimalnego wynagrodzenia obo-
wiązującego w gospodarce narodowej. Firmy 
wykonujące usługę wystąpiły o zmianę do-
tychczasowych umów, ponieważ nie spełniały 
obowiązujących przepisów dotyczących mini-
malnej stawki godzinowej. Ponadto w okresie 
od 2009 do 2016 r. (przy stawce 8,00 zł/m-c/ 
mieszkanie) same składki ZUS wzrosły o 34%, 
od stycznia 2017 r. odnotowuje się kolej-
ny wzrost w stosunku do roku 2016 o 4,55%. 
Uwzględniając jedynie inflację w powyższym 
okresie, wzrost wyniósł 15%. Stawka 8,00 zł 
musiała więc ulec zmianie. Informujemy, że  
na terenie Suwałk od kilku lat przy zachowa-
niu mniejszej częstotliwości sprzątania (za-
miatanie 1 x w tygodniu oraz 1 x zmywanie na 
mokro) stawka za tego rodzaju usługę wynosi  
10,00 zł/m-c/mieszkanie.

Poza zmianą wysokości opłaty za sprzątanie 
w budynkach wysokich, gdzie jest większa po-
wierzchnia sprzątania, nastąpi też częściowa 
zmiana częstotliwości sprzątania ciągów komu-
nikacyjnych: jeden raz w tygodniu (korytarze  
i wejścia bez zmian).

Wzrost wysokości opłaty (o 0,60 zł/m-c/miesz-
kanie) nie rozwiązuje problemu wynagrodzeń, 

dlatego rozważa się zmniejszenie częstotliwości 
sprzątania klatek, aby po raz kolejny nie zwięk-
szać wysokości opłaty. W chwili obecnej za do-
datkową opłatą z „systemu zleconego” korzysta 
4316 mieszkań, co stanowi w skali Spółdzielni 
48% mieszkań.

Nadmieniamy, że w każdej chwili mieszkańcy 
klatki mogą wycofać się ze zlecenia sprzątania. 
Aktualny harmonogram sprzątania (harmono-
gram otrzymany w piśmie od Spółdzielni sprzed 
kilku lat może być nieaktualny) zamieszczo-
ny jest w gablotach ogłoszeniowych na klatce  
schodowej.

*
Sprzątający nie ma obowiązku podnoszenia 

wycieraczek. Zgodnie z przepisami ppoż. wycie-
raczek nie powinno być na klatce schodowej,  
a jeżeli są, to koniecznie winny być ogniood-
porne (osoba, która sprząta, może zamieść po-
zostały pod wycieraczką drucianą piasek). Rów-
nież nie należy trzepać (zrzucać nieczystości)  
z indywidualnych wycieraczek na klatkę scho-
dową. Powoduje to zabrudzanie klatki, osadza-
nie kurzu na barierkach i parapetach. 

Przepisy przeciwpożarowe nie dopuszczają 
pozostawiania na klatkach i parapetach okien-
nych przedmiotów. Mieszkańcy przechowujący 
na parapetach kwiaty, mają obowiązek dbać  
o czystość (usuwać opadające listki i płatki, ście-
rać zabrudzenia i ziemię).

Sprzątanie klatki nie obejmuje wyrzucania 
odpadów bytowych za mieszkańców. Tak więc 
pamiętajmy, żeby wyrzucać odpady oraz ulotki 
reklamowe do pojemników na odpady w alta-
nach śmietnikowych; świadczy to o naszej kultu-
rze i szacunku wobec drugiego człowieka.

Pamiętajmy, iż klatka schodowa jest miej-
scem publicznym, w którym obowiązuje za-
kaz spożywania alkoholu i palenia papierosów.  
Nie wolno też pozostawiać na klatce odcho-
dów naszych pupili (psy, koty itp.), co też się  
zdarza.

Wyjaśniamy, że dwa razy w roku – w okresie 
wiosennym i jesiennym – odbywa się mycie okien 
na klatce schodowej i w wiatrołapie, które jest  
w zakresie firmy odpowiedzialnej za utrzymanie 
czystości.

Przygotowała: Bożena Kotlińska
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ZASADY REGULACJI 
STANU PRAWNEGO 

LOKALU 
W SPÓŁDZIELNI

W zasobach lokalowych Spółdzielni istnieją 
mieszkania, których stan prawny jest z różnych 
powodów nieuregulowany, a powodami tymi 
są najczęściej – śmierć właściciela i niedopeł-
nienie formalności związanych z nabyciem ty-
tułu prawnego przez spadkobierców.

W celu przybliżenia zagadnienia objęcia 
spadku po właścicielu lokalu, należy rozróżnić 
dwa przypadki, od których uzależnione jest 
podjęcie właściwych kroków przez przyszłych 
właścicieli czy współwłaścicieli w celu uzyska-
nia tytułu prawnego do lokalu. 

Postępowanie w przypadku śmierci osoby, 
której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie 

prawo do lokalu 
Z uwagi na to, że spółdzielcze lokatorskie 

prawo do lokalu nie przechodzi na spadko-
bierców – w przypadku śmierci osoby, której 
prawo przysługiwało, nie stosuje się wprost 
przepisów kodeksu cywilnego w zakresie spad-
kobrania. Po śmierci jednego z małżonków – 
spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania 
w całości nabędzie drugi żyjący małżonek po 
spełnieniu wymogów wynikających z usta-
wy, a określonych w § 64 Statutu Spółdzielni.  
Powołany przepis nie narusza uprawnień 
spadkobierców zmarłego do dziedziczenia 
wkładu mieszkaniowego, który podlega spad-
kobraniu. 

Opis procedury objęcia spółdzielczego lo-
katorskiego prawa do mieszkania, w oparciu  
o przepisy § 64 i § 65 Statutu został szczegó-
łowo omówiony w „Echu Spółdzielni” z marca 
2016 r. Wydanie dostępne na stronie interne-
towej Spółdzielni: www.ssm.suwalki.pl

Postępowanie w przypadku śmierci osoby, 
której przysługiwało spółdzielcze  

własnościowe prawo do lokalu lub prawo 
odrębnej własności lokalu 

Spółdzielcze własnościowe prawo do 
mieszkania oraz prawo odrębnej własności 
lokalu są prawami zbywalnymi, zatem podle-
gają spadkobraniu zgodnie z przepisami ko-
deksu cywilnego. 

W przypadku śmierci właściciela lub współ-
właściciela lokalu – w celu objęcia spadku,  
a więc również prawa do lokalu przysługują-
cego przyszłym spadkobiercom po zmarłym, 
konieczne jest przeprowadzenie postępowa-
nia spadkowego. Należy tu dodać, że istnienie 
testamentu cedującego prawa na wskazaną 
osobę, nie wystarcza do uzyskania tytułu praw-
nego do lokalu. Zgodnie z przepisami koniecz-
ne jest rozstrzygnięcie sądu przeprowadzone 
w postępowaniu nieprocesowym odnośnie 
dziedziczenia czy to na podstawie testamentu, 
czy też dziedziczenia ustawowego w oparciu  
o przepisy o spadkach zawarte w kodeksie cy-
wilnym.

Powtórzmy: tytuł prawny do lokalu spadko-
biercy nabywają na podstawie prawomocnego 
postanowienia sądu. 

Istnieje jednak również możliwość po-
twierdzenia przez notariusza dziedziczenia po 
zmarłym poprzez spisanie aktu poświadczenia 
dziedziczenia. Taki akt sporządzony przez no-
tariusza nadaje spadkobiercom tytuł prawny 
do lokalu. 

Powyżej opisane warianty procedur spadko-
wych są tylko podstawowymi zasadami. W celu 
zapoznania się ze szczegółami powyżej opisa-
nych zagadnień, należy sięgnąć do przepisów 
kodeksu cywilnego, ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych oraz Statutu Spółdzielni. 

*
W celu uzyskania szczegółowych informacji 

odnośnie indywidualnych przypadków prosimy 
o kontaktowanie się z Działem Lokalowym Su-
walskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (biuro Spół-
dzielni, p. nr 15 lub telefonicznie: 87 563 03 63,  
87 563 03 65).

Opracowała: Małgorzata Osyda
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Wielkanocne pisanki
Dawne zwyczaje związane ze Świętami Wielka-

nocnymi powoli zanikają. Może więc warto przy-
pomnieć, jakie były niegdyś techniki pisankarskie, 
bo zwyczaj malowania lub „rzeźbienia” jajek zna-
no w każdym domu.

Rzeczą podstawową było przygotowanie far-
by, na którą mówiono: zendra. Nazwa wzięła się 
od łusek z metalowych powierzchni przegrzanych 
(nadpalonych) w kuźni podczas szwejsowania, 
czyli spawania sztuką kowalską bez elektrycznej 
spawarki. Owe łuski nazywano zendrą. Przyniesio-
ne od kowala – wkładane były do wielkiego garn-
ka, do którego wrzucano także odrobinę koksu 
oraz korę (z miąższem) olchy lub dębu. Zalewano 
to wszystko gotującą wodą i stawiano w ciepłym 
miejscu. Przynajmniej tydzień (lub dłużej) farba 
nabierała „mocy”. Miała kolor czarny lub ciemno-
brązowy (oczywiście łuski, koks i korę wyrzucano) 
i stanowiła idealny podkład do malowania jajek. 
Zendrę z kuźni mogły od biedy zastąpić zwykłe 
zardzewiałe kawałki żelaza.

Inną farbą był tzw. cebulnik. Łuski cebuli zale-
wało się wodą, zagotowywało i odstawiało na czas 
nabrania przez wodę cebulowej barwy. Łatwo to 
było ocenić na oko.

*
Dopiero po takich przygotowaniach przystępo-

wano do właściwego malowania pisanki. Oto ten 
„proces”. Białe jajko gotuje się na twardo (mniej 
więcej 8 minut). Na nim – po wysuszeniu – nanosi 
się np. szpilką z główką maczaną w roztopionym 
wosku wybrany wzór. Kto chciał mieć „malunek” 
bardziej kunsztowny, wykonywał dookoła wzo-
ru pędzelkiem z malutką ilością farby delikatną 
otoczkę, a na niej woskiem malował rysunki towa-
rzyszące, niekiedy prawie scenki rodzajowe.

Potem jajko wkłada się do zendry, aby skorup-
ka nabrała jej koloru. Kiedy po wyjęciu wosk się 
zetrze (nad świecą albo nad rozgrzanym blatem 
płyty kuchennej) – ukażą się na czarnym tle białe 
wzory z podkolorowaną otoczką i narysowanymi 
na niej kwiatkami, gałązkami itp.

Aby odpowiednio wykorzystać cebulnik, sto-
sowano inną metodę malowania. Wzory z wosku 
nanoszono na surowe (ciepłe) jajko, które włożone  

do zendry robiło się czarne. Należało je potem 
ugotować w cebulniku. Wosk – zachowany w zim-
nej zendrze – schodził podczas gotowania, ale 
wzory nie były już białe, tylko barwy cebulowej.

*
Była wcześniej wzmianka o technikach „rzeź-

biarskich”, w istocie chodzi o kunszt rytowniczy. 
Jak do dzieła się zabierano? Surowe jajko gotowa-
no w cebulniku, w którym potem pozostawiano 
je na kilka godzin – aż nabrało cebulowej (oliw-
kowej) barwy. Następnie na tę barwę w zendrze 
nakładała się warstwa czerni, ale na to potrzebny 
był nawet cały dzień. Na tak przygotowanym (osu-
szonym) jajku zaczynała się praca rytownicza – ryl-
cem, pilnikiem, końcem specjalnego nożyka, brzy-
twy, słowem: czym kto miał. Motyw płytszy – to 
zeskrobanie tylko zendry i pozostawienie wzorów 
oliwkowych; usunięcie obu warstw odsłaniało biel 
skorupki. Operując czernią, „cebulą” i bielą moż-
na było uzyskać efekty wprost niezwykłe. Ale któż 
dzisiaj miałby cierpliwość tak „drapać” – i to z de-
likatnością chirurga. W dodatku nie byle co, tylko 
zajączki, bociany, ptaki siedzące i w locie, kwiaty, 
kapliczki, palmy, kurczaki, łąkowe i leśne scenki.

Literatura: Wł. Racis – „Ocalić od zapomnienia”

Takie pisanki wychodziły „spod ręki” Władysławy Racis
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SEGREGACJA ODPADÓW 
 ZMIANY W ZASADACH POSTĘPOWANIA ZE ŚMIECIAMI

Od lipca 2017 roku zaczną obowiązywać  
jednolite w całym kraju zasady selektywnej 
zbiórki odpadów. Będą one zbierane z podzia-
łem na cztery frakcje: 

• szkło (zielony pojemnik) 
• papier, w tym tektura (niebieski) 
• odpady ulegające biodegradacji ze 

szczególnym uwzględnieniem bioodpa-
dów, np. resztek pożywienia (brązowy) 

• oraz łącznie metale i tworzywa sztuczne 
(żółty pojemnik).

Ma to w efekcie przyczynić się do podnie-
sienia jakości zbieranych surowców wtórnych,  

a przede wszystkim chodzi o to, żeby miesz-
kańcy płacili mniej za śmieci, jeśli dobrze je 
segregują. 

Samorządy będą miały pięć lat na dosto-
sowanie kolorystyki pojemników. Już w lutym 
br. otrzymaliśmy z Urzędu Miejskiego w Su-
wałkach materiały jak „dobrze” segregować 
odpady. Są zamieszczone na naszej stronie 
internetowej, a dodatkowo prezentujemy 
je w bieżącym numerze „Echa Spółdzielni” 
(str. 11 i 12) i zachęcamy do właściwej se-
gregacji, gdyż jest to w naszym wspólnym  
interesie.

(na podstawie materiałów UM)

„PÓŁNOC I” – zmiana firmy sprzątającej
Utrzymaniem porządku w budynkach i na te-

renie zasobów Osiedla „Północ I” naszej Spół-
dzielni od kwietnia 2017 roku zajmować się 
będzie firma Usługi Porządkowe – 4 Pory Roku 
Kucewicz Łukasz z Suwałk wyłoniona w prze-
targu nieograniczonym. Spółdzielnia powierza-
jąc obowiązki ww. firmie, zobowiązała ją do 
utrzymania na bieżąco czystości:
• w wejściach do budynku, wiatrołapach, 

klatkach schodowych na poziomie podestu 
wewnętrznego,

• na schodach do piwnic i korytarzach piwnicz-
nych, w windach i łącznikach pomiędzy klat-
kami na ostatnich kondygnacjach w budyn-
kach wysokich,

• w pomieszczeniach ogólnego użytku, w pral-
niach, suszarniach i wózkowniach;

do sprzątania na bieżąco wszystkich ciągów 
pieszo-jezdnych, traktów pieszych i chodników;
opróżniania na bieżąco osiedlowych koszy  
i śmietniczek oraz pojemników z odchodami  
z „psich pakietów”;

do utrzymania porządku w altanach śmiet-
nikowych oraz sprzątania na bieżąco terenów  
zielonych i placów zabaw dla dzieci;
w okresie zimowym skutecznego odśnieżania 
traktów pieszych i chodników i posypywania ich 
piaskiem;
usuwania skutków awarii kanalizacyjnej  
w piwnicach do sprzątania fekaliów, dezynfekcji;
mycia okien na klatkach (dwa razy w roku); 
do koszenia traw;
sadzenia i pielęgnacji roślin;
pielęgnacji trawników;
wywozu gałęzi po przecince drzew i krzewów.

Oprócz tego firma zobowiązana jest do zgła-
szania do Administracji – dewastacji, awarii lub 
innych nieprawidłowości powstałych na terenie 
zasobów Osiedla „Północ I”. Po dokonaniu wy-
boru Usługobiorcy spośród firm ubiegających 
się o to zlecenie, Spółdzielnia ma nadzieję, że 
realizacja obowiązków umownych będzie prze-
biegać prawidłowo, bez opóźnień, a standard 
usługi będzie jeszcze wyższy niż dotychczas.
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