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Finansowanie
	 Zgodnie	 z	 ustawą	 o	 spółdzielniach	 mieszka-
niowych,	 fi	nansowanie	 remontów	 realizowane	
jest	zbiorczo	w	skali	funduszu	remontowego	zaso-
bów	mieszkaniowych	według	planów	rzeczowo-fi	-
nansowych	uchwalanych	przez	Radę	Nadzorczą.
	 Obowiązek	świadczenia	na	fundusz	remonto-
wy	dotyczy	członków	Spółdzielni,	właścicieli	lokali	
nie	będących	członkami	Spółdzielni	oraz	osób	nie	
będących	 członkami,	 którym	 przysługują	 spół-
dzielcze	własnościowe	prawa	do	lokali.	

Ustalanie potrzeb remontowych
	 Od	dnia	1	sierpnia	2007	roku	Suwalska	Spół-
dzielnia	 Mieszkaniowa	 ewidencjonuje	 koszty	 re-
montów	oraz	wpływy	odrębnie	dla	każdej	nieru-
chomości.	

	 Do	użytkowników	lokali	w	Spółdzielni	dostar-
czono	 rozliczenie	 kosztów	 energii	 cieplnej	 zuży-
tej	na	potrzeby	centralnego	ogrzewania	za	okres	
2014/2015,	które	dla	budynków	rozliczanych	we-
dług	podzielników	sporządzone	 zostało	przez	fi	r-
mę	 rozliczeniową	 „Techem”	 Techniki	 Pomiarowe	
Sp.	z	o.o.	Oddział	w	Warszawie.	
	 W	okresie	rozliczeniowym	2014/2015	średnia	
temperatura	powietrza	wynosiła	+2,6oC	(w	okre-
sie	 2013/2014	+3,1oC).	 Sezon	 grzewczy	w	naszej	
Spółdzielni	 trwał	 od	 24	 września	 2014	 roku	 do	
22	 maja	 2015	 roku.	 Koszty	 ogrzewania	 za	 ten	
okres	 wyniosły	 11.351.668	 zł	 i	 były	 o	 22.296	 zł	
wyższe	 w	 porównaniu	 do	 okresu	 poprzedniego.	
W	poszczególnych	osiedlach	koszty	przedstawiają	
się	następująco:
•	 osiedle	 „Centrum”:	 zmniejszyły	 się	 o	 1,1	 %	

i	wyniosły	3.972.814	zł	(w	sezonie	2013/2014	
–	4.018.417	zł),

•	 osiedle	 „Północ	 I”:	 zwiększyły	 się	 o	 1,0	 %	
i	wyniosły	4.053.868	zł	(w	sezonie	2013/2014	
–	4.012.511	zł),

•	 osiedle	 „Północ	 II”:	 zwiększyły	 się	 o	 0,8	 %	
i	wyniosły	3.324.986	zł	(w	sezonie	2013/2014	
–	3.298.444	zł).

	 Razem	 koszty	 dostawy	 ciepła	 wyniosły:	
11.351.668	zł	(w	sezonie	2013/2014	–	o	czym	była	
już	mowa	–	11.329.372	zł).
	 Rozliczenia	 wykonano	 zgodnie	 z	 obowiązu-
jącym	 „Regulaminem	 rozliczania	 kosztów	 ciepła	
dostarczonego	 do	 celów	 centralnego	 ogrzewa-
nia	 i	 centralnego	 przygotowania	 ciepłej	 wody	
w	zasobach	Suwalskiej	Spółdzielni	Mieszkaniowej	
w	Suwałkach”	według	podzielników kosztów c.o. 
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Przesyłanie korespondencji
za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej

SZLABANY

	 W	 czerwcu	 2015	 roku	 zostały	 powołane	 ze-
społy,	które	przeprowadziły,	przy	udziale	przedsta-
wicieli	Rad	Osiedlowych,	roczne	oraz	pięcioletnie	
przeglądy	 techniczne	 budynków	 w	 poszczegól-
nych	administracjach	osiedlowych.	Z	przeglądów	
sporządzono	protokoły	i	zgodnie	z	ustawą	Prawo	
budowlane	dołączono	je	do	książek	obiektów	bu-
dowlanych.	
	 Ogólną	wartość	prac	wynikających	z	przepro-
wadzonych	 przeglądów	 technicznych	 budynków	
oszacowano	na	kwotę	około	41.000.000	zł,	co	ilu-
struje	poniższa	tabela:

	 O	możliwości	zapoznania	się	z	zakresem	rze-
czowym	 potrzeb	 remontowych,	 które	 wynikają	
ze	wspomnianych	przeglądów,	mieszkańcy	zostali	
powiadomieni	poprzez	ogłoszenia	wywieszone	na	
klatkach	 schodowych	wszystkich	 budynków	 (wy-
kaz	 najpilniejszych	prac	wyłożony	był	 do	wglądu	
w	poszczególnych	administracjach	osiedlowych).

Kryteria typowania robót do wykonania
	 Przy	typowaniu	najpilniejszych	potrzeb	remon-
towych	kierowano	się	następującymi	kryteriami:	
•	 kontynuowanie	prac	zmierzających	do	popra-

wy	 izolacyjności	 cieplnej	 budynków	 (ocieple-
nie	 ścian	 zewnętrznych	 oraz	 stropodachów),	
wymiana	 stolarki	 zewnętrznej	 (okna	 i	drzwi),	
remont	instalacji	c.o.	i	c.w.u.;

•	 poprawa	 bezpieczeństwa	 zamieszkiwania	
w	budynkach	i	na	terenach	osiedlowych	obej-
mująca:	 modernizację	 instalacji	 elektrycznej	
(głównie	 w	 częściach	 wspólnych	 budynków),	
przystosowanie	 budynków	 wysokich	 do	 wy-
magań	 ppoż.,	 likwidację	 elementów	 budyn-
ków	zawierających	azbest,	wymianę	i	niezbęd-
ne	prace	remontowe	dźwigów;	

•	 kontynuowanie	 remontów	 wiatrołapów,	 wy-
miana	 pokryć	 dachowych,	 wymiana	 wodo-
mierzy	 z	 ich	 legalizacją,	 malowanie	 klatek	

POTRZEBY REMONTOWE NA 2016 ROK
schodowych,	 roboty	 remontowe	 zgłaszane	
przez	 mieszkańców,	 m.in.	 naprawa	 podłoży	
w	mieszkaniach	i	na	balkonach,	poprawa	wen-
tylacji,	montaż	czujników	ruchu	i	inne;

•	 modernizacja	 terenów	 osiedlowych	 prze-
znaczonych	 do	 wspólnego	 korzystania	 przez	
mieszkańców	 obejmująca:	 modernizację	 pla-
ców	 zabaw,	 remonty	 dróg,	 chodników	 i	 par-
kingów,	renowację	zieleni.

◊
	 Podstawą	 szacowania	 kosztów	 potrzeb	 re-
montowych	 wynikających	 z	 przeglądów	 były	

wskaźnikowe	 ceny	 jednostkowe	 opracowane	 na	
podstawie	 cen	 z	 przetargów	w	2015	 r.	w	 Suwal-
skiej	Spółdzielni	Mieszkaniowej.

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

◊
	 W	 latach	 2001–2007	 środki	 finansowe	
z	funduszy	remontowych	były	przeznaczane	na	
roboty	remontowe	w	nieruchomościach	budyn-
kowych	w	zależności	od	stwierdzonych	potrzeb	
remontowych	 w	 danej	 nieruchomości.	 Oprócz	
środków	 finansowych	 zgromadzonych	 na	 fun-
duszu	remontowym,	angażowano	środki	własne	
Spółdzielni.	 Uwzględniając	 zapis	 o	 spółdziel-
niach	mieszkaniowych	–	art.	41	Ustawy	o	spół-
dzielniach	 mieszkaniowych	 z	 dnia	 15	 grudnia	
2000	roku	–	Zarząd	Spółdzielni	prowadzi	odręb-
nie	 dla	 każdej	 nieruchomości	 ewidencję	 i	 roz-
liczenie	 przychodów	 i	 kosztów	 oraz	 wpływów	
i	 wydatków	 funduszu	 remontowego.	W	 planie	

Wyszczególnienie Osiedle	„Centrum” Osiedle	„Północ	I” Osiedle	„Północ	II” Razem
Potrzeby	
remontowe 22.100.000	zł 12.900.000	zł 6.000.000	zł 41.000.000	zł

Potrzeby remontowe w poszczególnych administracjach osiedlowych
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	 Suwalska	Spółdzielnia	Mieszkaniowa,	wycho-
dząc	naprzeciw	Państwa	oczekiwaniom	oraz	ma-
jąc	 na	 uwadze	 koszt	 dystrybucji	 korespondencji	
w	formie	papierowej,	zamierza	wprowadzić	moż-
liwość	wysyłania	korespondencji	za	pomocą	środ-
ków	komunikacji	elektronicznej.	
	 W	 celu	 utworzenia	 bazy	 danych	 prosimy	
mieszkańców	 zainteresowanych	 otrzymywaniem	
korespondencji	w	powyższy	sposób	–	o	składanie	
wniosków	 zawierających	 dane	 kontaktowe	 oraz	
zgodę	na	przetwarzanie	danych.

	 Mając	na	uwadze	ochronę	danych	osobowych,	
wniosek	 należy	 złożyć	 osobiście	 w	 Spółdzielni	 –	
za	 potwierdzeniem	 tożsamości	 przez	 pracowni-
ka	Spółdzielni	na	podstawie	dowodu	osobistego.	
Można	także	złożyć	wniosek	pisemny,	na	którym	
podpis	 osoby	 posiadającej	 tytuł	 do	 lokalu	 został	
poświadczony	notarialnie.
	 Wniosek	o	przesyłanie	korespondencji	w	for-
mie	elektronicznej	znajduje	się	na	stronie	interne-
towej	Spółdzielni:	www.ssm.suwalki.pl

Zarząd SSM

	 Szlabany	to	rozwiązanie	do	zastosowania	we	
wszystkich	 miejscach,	 gdzie	 zachodzi	 potrzeba	
monitorowania	i	kontroli	przejazdu	pojazdów,	np.:	
parkingi,	 osiedla	mieszkaniowe,	 obiekty	 przemy-
słowe,	urzędy	 itp.	Ze	względu	na	sposób	obsługi	
szlabany	możemy	podzielić	na:
• ręczne	 –	 otwieranie	 polega	 na	 przekręceniu	

klucza,	 co	 powoduje	 usunięcie	 ramienia	 do	
pozycji	pionowej;

• automatyczne	 –	 mamy	 do	 wyboru	 szereg	
możliwości,	od	najprostszych	polegających	na	
sterowaniu	 szlabanem	 jednym	 przyciskiem,	
poprzez	 systemy	 parkingowe	 automatycznie	
sterujące	całym	ruchem	wjazdu	i	wyjazdu	sa-
mochodów	 aż	 do	 komputerowych	 systemów	
kontroli	dostępu.

◊
	 Ciągle	 zwiększająca	 się	 rzesza	 kierowców	
i	 jednocześnie	wzrost	 liczby	samochodów	powo-
dują	coraz	większe	problemy	z	miejscami	parkingo-
wymi.	Kierowcy	niejednokrotnie	wbrew	wszelkim	
zakazom	 parkują	 na	miejscach	 innych	właścicieli	
albo	nie	przestrzegając	 znaków	zakazu,	wjeżdżają	

na	niedozwolony	teren,	sprawiając	w	ten	sposób	
problem	właściwym	użytkownikom	tego	terenu.	
 W takich sytuacjach najlepszym rozwiąza-
niem jest właśnie montaż szlabanu, który pozwa-
la zautomatyzować kontrolę dostępu na dany 
obiekt lub parking.
	 Szlabany	 cechuje	 głównie	 niezawodność	
i	bezawaryjność	w	czasie	wieloletniej	eksploatacji.	
Co	więcej,	bardzo	dobrze	się	spisują	w	przypadku	
przejazdów	o	wysokim	natężeniu	ruchu.	Są	łatwe	
w	montażu	i	posiadają	szeroką	gamę	akcesoriów	
pomocniczych	 i	 bezpieczeństwa:	 lampy	 ostrze-
gawcze,	fi	ranki,	podpory	stałe	i	ruchome,	fotoko-
mórki	i	inne.
	 Kolejnymi	zaletami	montowania	szlabanów	są:	
trwałość,	 możliwość	 synchronizacji	 pracy	 dwóch	
szlabanów,	zaawansowana	i	nowoczesna	elektro-
nika	(sterowanie	automatyczne),	bezpieczeństwo	
(inteligentny	system	napotkania	przeszkody),	bar-
dzo	 łatwy	montaż	 i	obsługa,	możliwość	rozbudo-
wy	 o	 dodatkowe	 akcesoria,	 bezawaryjna	 praca	
w	ciężkich	warunkach	atmosferycznych.

ciąg dalszy ze str. 1
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–	sporządzone	przez	fi	rmę	rozliczeniową	„Techem”	
Techniki	Pomiarowe	Sp.	z	o.o.	Oddział	w	Warsza-
wie	na	podstawie	zawartej	z	fi	rmą	umowy	–	oraz	
według	powierzchni użytkowej;	rozliczenia	tą	me-
todą	od	dwóch	okresów	rozliczeniowych	wykonu-
je	Spółdzielnia.
	 Za	 sezon	 2014/2015	 dokonano	 rozliczenia	
kosztów	 ogrzewania	 w	 8937	 lokalach	 mieszkal-
nych,	w	tym:
•	 wg	 liczników	 ciepła1	 w	 96	mieszkaniach	 (bu-

dynki	położone	przy	ul.	1	Maja	1D,	Noniewicza	
93C,	Noniewicza	95C,	Paca	3)	–	1,1%	zasobów;	

•	 wg	podzielników	kosztów	ogrzewania	w	8550	
mieszkaniach	–	95,7%	zasobów;

•	 wg	 powierzchni	 użytkowej	 w	 225	 mieszka-
niach	(budynki	położone	przy	ul.	Korczaka	10,	
1	Maja	 5,	 Noniewicza	 40B,	 Pułaskiego	 58)	 –	
2,5%	zasobów;

•	 wg	powierzchni	użytkowej	w	66	mieszkaniach2 
(pojedyncze	 lokale	w	budynkach	rozliczanych	
wg	podzielników)	–	0,7%	zasobów.

	 Średni	 koszt	 ogrzewania	 lokali	 w	 zasobach	
Spółdzielni	w	okresie	 rozliczeniowym	2014/2015	
wyniósł	 2,01	 zł/m2	 p.u.,	 na	 podobnym	poziomie	
kształtował	 się	 w	 poprzednim	 okresie	 rozlicze-
niowym	(2,00	zł/m2	p.u.).	W	poszczególnych	osie-
dlach	 średni	 koszt	 ogrzania	 wynosił:	 „Centrum”	
–	2,06	zł/m2	p.u.;	„Północ	I”	–	2,15	zł/m2	p.u.;	„Pół-
noc	II”	–	1,82	zł/m2	p.u.
	 Użytkownikom	 lokali	 dostarczono	 rozlicze-
nia	 indywidualne,	 których	 ilość	 „ze	 zwrotami”	
zwiększyła	 się	 z	 6955	 w	 poprzednim	 okresie	

rozliczeniowym	 do	 7517	 w	 okresie	 rozliczenio-
wym	2014/2015.	 Ilość	 „zwrotów	za	ogrzewanie”	
w	poszczególnych	administracjach	w	omawianych		
okresach	ilustruje	tabela	na	dole	strony.
	 Indywidualne	rozliczenia	kosztów	c.o.	„z	do-
płatami”	stanowią	16	%	zasobów,	w	poprzednim	
okresie	rozliczeniowym	stanowiły	21	%	zasobów.	
Również	uległa	 zmniejszeniu	wysokość	kwot	 in-
dywidualnych	dopłat	i	zwrotów,	które	w	okresie	
rozliczeniowym	 2014/2015	 wyniosły:	 najwyż-
sza	dopłata	1.953	zł,	natomiast	najwyższy	zwrot	
2.043	zł.

Nadpłaty i niedopłaty
	 Informujemy,	 że	 nadpłaty	wynikające	 z	 rozli-
czenia	 kosztów	c.o.	 za	okres	2014/2015,	 zgodnie	
z	postanowieniami	§	39	ust.	1	pkt	2	 i	3	 „Regula-
minu	 rozliczania	 kosztów	 ciepła	 dostarczonego	
do	 celów	 centralnego	 ogrzewania	 i	 centralne-
go	 przygotowania	 ciepłej	wody	w	 zasobach	 SSM	
w	 Suwałkach”	 zaliczane	 są	 w	 pierwszej	 kolejno-
ści	 na	 poczet	 zaległości	 użytkownika	 lokalu	 wo-
bec	 Spółdzielni,	 następnie	 przekazane	 na	 wska-
zane	 konto	 lub	 wypłacone	 gotówką.	 Nadpłaty	
zaksięgowane	na	koncie	czynszowym	niepobrane	
w	wyznaczonym	 terminie,	 będą	 zaliczone	 na	 po-
czet	przyszłych	należności	czynszowych.	Natomiast	
niedopłaty	wynikające	 z	 rozliczenia	 kosztów	 cen-
tralnego	 ogrzewania,	 zgodnie	 z	 postanowieniami	
§	39	ust.	1	pkt	1	wymienionego	regulaminu,	należy	
wnieść	w	terminie	do	30.	11.	2015	r.	Po	tym	termi-
nie	naliczane	będą	odsetki	ustawowe.

Opracowała: Wiesława Krauze

ciąg dalszy ze str. 3

remontów	na	2016	rok	równoważone	będą	suk-
cesywnie	 gromadzone	 środki	 na	 funduszu	 re-
montowym	z	wydatkami	w	poszczególnych	nie-
ruchomościach	obejmujących	lata	2007–2016.
	 W	 oparciu	 o	 wielkość	 środków	 fi	nansowych	
określonych	w	źródłach	fi	nansowania	w	poszcze-
gólnych	 nieruchomościach	 sporządzony	 będzie	
rzeczowo-fi	nansowy	 plan	 remontów	 tych	 nieru-
chomości	oraz	terenów	wspólnych.

Źródła fi nansowania
	 Planowane	wpływy	na	fi	nansowanie	 remon-
tów	w	roku	2016	wyniosą	ogółem	około	8.113.300	zł	
i	pochodzić	będą	z	odpisów	na	fundusz	remonto-
wy	lokali	mieszkalnych	i	użytkowych.	

Źródła fi nansowania 
a potrzeby remontowe

	 W	stosunku	do	potrzeb	remontowych,	możli-
wości	w	zakresie	fi	nansowania	remontów	w	2016	
roku	 w	 poszczególnych	 administracjach	 osiedlo-
wych	przedstawiają	się	następująco:

	 Jak	 wynika	 z	 powyższej	 tabeli	 rzeczowy	 za-
kres	 robót	 remontowych	 przyjęty	 do	 planu	 na	
2016	 rok	 obejmuje	 około	 20	%	 pilnych	 potrzeb	
w	tym	zakresie.

Prace remontowe ujęte w planie remontów 
na 2016 rok

	 Z	 przeprowadzonych	 przeglądów	 technicz-
nych	 zasobów	wynika	 potrzeba	 konstrukcji	 planu	
remontów	na	2016	rok	przy	zachowaniu	następu-
jących	przesłanek	w	zakresie	rozdysponowania	do-
stępnych	środków	fi	nansowych:	docieplenie	ścian	
budynków,	malowanie	 klatek	 schodowych,	 docie-
plenie	stropodachów	na	klatkach	schodowych,	re-
mont	podłoży	w	mieszkaniach	i	na	balkonach,	wy-
miana	i	remont	dźwigów,	remont	instalacji	elektr.,	
c.o.,	wod.-kan.,	wymiana	stolarki	okiennej	i	drzwio-
wej,	remont	wiatrołapów,	kontynuacja	prac	związa-
nych	z	poprawą	bezpieczeństwa	budynków	oraz	eli-
minacja	 zagrożeń	 z	 tytułu	występowania	azbestu,	
remont	ciągów	pieszo-jezdnych.
	 Zadania	 związane	 z	poprawą	komunikacji	 na	
osiedlach	będą	rozpatrywane	przy	realizacji	inwe-
stycji	na	2016	rok,	po	określeniu	możliwych	źródeł	
fi	nansowania	ze	środków	własnych	Spółdzielni.
	 W	 oparciu	 o	 wielkość	 środków	 fi	nansowych	
określonych	w	 źródłach	 fi	nansowania	 poszczegól-
nych	 nieruchomości,	 sporządzony	 będzie	 rzeczo-

wo-fi	nansowy	plan	remontów	nieruchomości	oraz	
terenów	stanowiących	mienie	wspólne.

Opracowały: 
A. Adamczuk-Wielgat i Marta Lutyńska

Osiedle Oszacowane	potrzeby	
remontowe Planowane	wpływy %	wpływów	w	stosunku	

do	potrzeb
„Centrum” 22.100.000	zł 2.772.800	zł 13	%
„Północ	I” 12.900.000	zł 2.690.500	zł 21	%
„Północ	II” 6.000.000	zł 2.650.000	zł 44	%
Razem 41.000.000 zł 8.113.300 zł 20%

Osiedle 2014/15 2013/2014
„Centrum” 2622	(85,2%) 2364	(80,3%)
„Północ	I” 2595	(85,7%) 2452	(80,9%)
„Północ	II” 2300	(81,8%) 2139	(76,1%)

Źródła fi nansowania a potrzeby remontowe

Rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania 
za okres 2014/2015

1	 W	budynkach	z	licznikami	ciepła	rozliczenie	kosztów	wykonane	jest	podobnie	jak	w	budynkach	z	podzielnikami	kosztów	
c.o.	(liczniki	ciepła	traktowane	są	jako	podzielniki).

2	 W	budynkach	rozliczanych	wg	podzielnik	ów	–	pojedyncze	lokale,	które	zrezygnowały	z	rozliczania	wg	podzielników,	są	roz-
liczane	na	podstawie	ich	powierzchni	jako	lokal	nieopomiarowany.

	 Wszystkie	 funkcje	 zabezpieczające	 napędy	
są	doskonale	dopracowane.	Otworzenie	bramy	
z	zewnątrz	przez	osoby	niepowołane	 jest	prak-
tycznie	 niemożliwe.	 Wszystkie	 automaty	 pod-
dawane	są	rygorystycznym	badaniom,	a	ich	nie-
zawodność	 i	 bezpieczeństwo	 potwierdzone	 są	
certyfikatem	CE.

SZLABANY
ciąg dalszy ze str. 2

•	 Spółdzielnia	 każdą	 propozycję	 montażu	 szla-
banu	będzie	rozważać	indywidualnie.

•	 Decyzja	 o	 montażu	 szlabanu	 będzie	 należeć	
do	mieszkańców	przedmiotowego	sąsiedztwa	
tego	szlabanu.

•	 Każdorazowo,	gdy	tylko	będą	przesłanki	i	wa-
runki	do	wygrodzenia	danego	obszaru/parkin-
gu	–	Spółdzielnia,	przy	 spełnieniu	odpowied-
nich	warunków,	o	których	mieszkańcy	zostaną	
poinformowani,	taką	decyzję	podejmie.

Sporządził: G. Karwel

ciąg dalszy ze str. 1

Ilość „zwrotów za ogrzewanie” w obecnym i poprzednim sezonie rozliczeniowym
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PYTANIA MIESZKAŃCÓW 
dotyczące kosztów centralnego ogrzewania

Kiedy wprowadzono zmianę regulaminu?
	 W	 okresie	 rozliczeniowym	 2014/2015	 obo-
wiązywał	 nowy	 „Regulamin	 rozliczania	 kosztów	
ciepła	dostarczonego	do	celów	centralnego	ogrze-
wania	 i	 centralnego	przygotowania	 ciepłej	wody	
w	zasobach	Suwalskiej	Spółdzielni	Mieszkaniowej	
w	Suwałkach”.	
	 Zmiana	regulaminu	była	konsultowana	z	miesz-
kańcami	w	kwietniu	i	maju	2014	roku,	a	wcześniej	
projekt	 regulaminu	uzyskał	pozytywną	opinię	 In-
stytutu	 Techniki	 Budowlanej	 w	 Warszawie.	 Sto-
sowną	 uchwałę	 zatwierdzającą	 regulamin	 Rada	
Nadzorcza	 podjęła	 w	 czerwcu	 2014	 roku.	 Nowa	
treść	regulaminu	obowiązuje	od	1	lipca	2014	roku.
 
Dlaczego wprowadzono zmiany w sposobie rozli-
czania kosztów ogrzewania?
	 W	okresie	 od	 grudnia	 2013	do	 końca	marca	
2014	 roku	 w	 Spółdzielni	 przeprowadzona	 była	
lustracja	problemowa	w	zakresie	zgodności	zapi-
sów	 „Regulaminu...”	 z	 przepisami	 powszechnie	
obowiązującego	 prawa,	 w	 tym	 w	 szczególności	
z	art.	45a	ustawy	Prawo	energetyczne	(Dz.U.1997,	
nr	54,	poz.	348	ze	zm.)	oraz	w	zakresie	zasadno-
ści	 wniosków	 przedstawionych	 w	 piśmie	 z	 dnia	
18	listopada	2013	roku	przez	przedstawicieli	miesz-
kańców	Suwalskiej	Spółdzielni	Mieszkaniowej.	
	 Wnioski	polustracyjne	zawarte	w	wystąpieniu	
Krajowej	 Rady	 Spółdzielczej	 w	Warszawie	 (znak:	
PR-52/47/14	z	dnia	11.	04.	2014	r.)	zostały	przyję-
te	uchwałą	nr	8/2014	w	czerwcu	2014	r.	podczas	
Walnego	 Zgromadzenia	 członków	 naszej	 Spół-
dzielni.
	 Zasadnicze	 zmiany	 w	 regulaminie	 wdrożone	
na	skutek	powyższych	działań	obejmują:
•	 Ujednolicenie	 systemu	 rozliczania	 kosztów	

ogrzewania.	 Budynki	 z	 licznikami	 ciepła	
rozliczane	 są	 podobnie	 jak	 z	 podzielnikami	
kosztów;

•	 Zlikwidowanie	 tzw.	 ryczałtowego	 rozliczania	
kosztów	ogrzania.	Pojedyncze	lokale	w	budyn-
ku,	 które	 zrezygnowały	 z	 rozliczania	 wg	 po-
dzielników,	są	rozliczane	jako	lokal	nieopomia-
rowany	(zużycie	ciepła	jest	szacowane);

•	 Zmianę	 procentowego	 podziału	 kosztów	 cał-
kowitych	ogrzania	nieruchomości:	koszty	stałe	
na	poziomie	55%	(poprzednio	50%)	i	zmienne	
45%	(50%);

•	 Wprowadzenie	szacowania	kosztów	ciepła	wy-
emitowanego	 przez	 nieopomiarowane	 urzą-
dzenia	 grzewcze	 w	 łazienkach	 i	 korytarzach.	
Koszty	 ogrzania	 łazienek	 i	 korytarzy	 zostały	
ujęte	 w	 kosztach	 zmiennych.	 Przed	 zmianą	
koszty	te	nie	były	wyszczególniane	w	rozlicze-
niu,	były	ujmowane	w	kosztach	stałych.	

Jak ustalono moc urządzeń grzewczych nieopo-
miarowanych (pionów, grzejników) w łazienkach 
i korytarzach?
	 W	sierpniu	 i	wrześniu	2014	 roku	przekazana	
zastała	mieszkańcom	informacja	o	inwentaryzacji	
urządzeń	 grzewczych	 zamontowanych	 w	 łazien-
kach	 i	 korytarzach,	 na	 podstawie	 której	 będzie	
szacowane	 zużycie	 ciepła	 pobieranego	 przez	 te	
urządzenia	 wraz	 z	 prośbą	 przygotowania	 (o	 ile	
mieszkańcy	 dysponują	 tymi	 dokumentami)	 kart	
katalogowych	producenta	grzejnika.
	 Od	 września	 2014	 roku	 do	 kwietnia	 2015	
roku	 Spółdzielnia	 wykonała	 inwentaryzację	
urządzeń	grzewczych	 (grzejników,	pionów)	znaj-
dujących	się	w	 łazienkach	 i	 korytarzach	w	 indy-
widualnych	 lokalach	 mieszkalnych.	 Dane	 z	 in-
wentaryzacji	 (wraz	 z	 fotografi	ą)	 przekazano	 do	
fi	rmy	 sporządzającej	 rozliczenie	 kosztów	 ogrze-
wania	„Techem”	Techniki	Pomiarowe	w	Poznaniu.	
„Techem”	 oszacował	 moc	 urządzeń	 grzewczych	
w	 oparciu	 o	 dane	 z	 inwentaryzacji,	 przekazane	
karty	 katalogowe	 producentów	 grzejników	 oraz	
o	własny	katalog	grzejników	bazujący	na	katalo-
gach	 producentów	 i	 zawierający	 dane	 zgodnie	
z	 wymogami	 normy	 PN-EN	 834.	 Poprawność	
katalogu	grzejników	fi	rmy	 „Techem”	 została	po-
twierdzona	Deklaracją	Zgodności.
	 W	 lipcu	 2014	 roku	 Spółdzielnia	 przekazała	
mieszkańcom	 indywidualne	 informacje	 o	 mocy	
grzewczej	urządzeń	 (grzejników,	pionów)	zamon-
towanych	w	łazienkach	i	korytarzach.

Od czego zależy moc grzejników, pionów i dlacze-
go szacowana jest tylko dla jednej wartości para-
metrów sieci grzewczej?
	 Moc	grzejnika,	pionu	zależy	od	wielkości	jego	
powierzchni	grzewczej	 i	parametrów	sieci	grzew-
czej	w	budynku.	
	 Przyjęte	 do	 obliczeń	 parametry	 sieci	 grzew-
czej	w	budynku	są	jednakowe	w	całej	Spółdzielni,	
gdyż	 system	 rozliczania	 kosztów	 ogrzewania	 wg	
podzielników	musi	być	jednorodny,	aby	sprawdzał	
się	w	praktyce.	Także	moce	wszystkich	grzejników	
w	 budynku	 muszą	 być	 określone	 dla	 takich	 sa-
mych	parametrów.	Warunki	właściwego	stosowa-
nia	podzielników	kosztów	ogrzewania	określa	Pol-
ska	Norma	PN-EN	834,	która	także	defi	niuje	stan	
podstawowy	 grzejnika,	 w	 tym	 również	 warunek	
strumienia	czynnika	grzewczego	(90oC/70oC/20oC) 
stosowany	 w	 obliczeniach.	 Jest	 to	 warunek	 ko-
nieczny,	 aby	 rozliczenie	 kosztów	 było	 prawidło-
we,	gdyż	poprawne	rozliczenie	kosztów,	o	których	
mowa,	 bazuje	 na	 jednolitej	 metodzie	 rejestracji	
i	szacowania	zużycia.
	 Natomiast	 na	 oszacowanie	 wielkości	 po-
wierzchni	 grzewczej	 urządzenia	 ma	 wpływ:	 przy	
pionach	–	ilość	pionów,	średnica	i	wysokość;	przy	
grzejnikach	–	typ,	wielkość	(wysokość,	szerokość,	
głębokość),	 ilość	 żeberek,	 ilość	 rzędów,	 średnica	
rurek.
	 Jak	z	powyższego	wynika,	moc	grzejnika	(ilość	
oszacowanych	jednostek)	w	łazience	nie	przekła-
da	się	na	jej	powierzchnię.	Inwentaryzacja	dowio-
dła,	że	moc	zamontowanych	w	łazienkach	i	kory-
tarzach	 grzejników	 (pionów)	 jest	 zróżnicowana	
i	waha	się	od	150	W	do	2000	W.	

Jak wyliczono ilość jednostek w łazience (koryta-
rzu), skoro nie ma tam podzielnika kosztów c.o.?
	 W	obowiązującym	regulaminie	zużycie	ciepła	
przez	nieopomiarowane	grzejniki	 jest	 szacowane	
w	oparciu	o	ich	moc.	Na	podstawie	mocy	grzejni-
ka	 szacowana	 jest	 ilość	 jednostek.	 Każdego	 roku	
ilość	 jednostek	 przypadająca	 na	 1	Wat	 grzejnika	
nieopomiarowanego	 będzie	 różna,	 podobnie	 jak	
cena	jednej	jednostki.	
	 Ilość	 jednostek	szacowana	na	1	W	wyliczana	
jest	 na	 podstawie	 maksymalnych	 odczytów	 po-
dzielników	 przypadających	 na	 jednostkę	 mocy	
grzejnika	 z	 trzech	 grzejników	 w	 budynku.	 Szaco-
wane	jednostki	są	pomniejszone	współczynnikiem	

redukcyjnym	 uwzględniającym	 położenie	 miesz-
kania	w	budynku.	Przyjęto	taką	zasadę,	zakładając	
nieprzerwaną	pracę	pionu	(grzejnika)	łazienkowe-
go	 przez	 cały	 okres	 grzewczy,	 tym	 samym	moż-
liwość	 wyemitowania	 ilości	 ciepła	 na	 poziomie	
maksymalnego	zużycia	w	tym	budynku.

Dlaczego za ogrzanie łazienki płacimy w kosz-
tach zmiennych? Czy w związku z tym pomniej-
szono koszty stałe? A może po prostu płacimy 
podwójnie? 
	 Modernizacja	 instalacji	 w	 łazienkach	 i	 za-
montowanie	 podzielników	 kosztów	 jest	 tech-
nicznie	możliwe	do	wykonania	przy	poniesieniu	
znacznych	nakładów	na	ten	cel.	Wobec	powyż-
szego,	zgodnie	z	przyjętymi	na	Walnym	Zgroma-
dzeniu	wnioskami	polustracyjnymi	(uwzględnia-
jącymi	 również	oczekiwania	grupy	 inicjatywnej	
wyrażone	w	wystąpieniu	z	18	listopada	2013	r.),	
w	 regulaminie	wprowadzono	 szacowanie	 zuży-
cia	 ciepła	 dla	 nieopomiarowanych	 grzejników	
w	łazienkach	i	przedpokojach.	Poprzednio	koszt	
ogrzania	 łazienek	uwzględniany	był	w	kosztach	
stałych	nieruchomości.	Ten	sposób	nie	uwzględ-
niał	różnej	w	każdym	mieszkaniu	mocy	grzejni-
ków	(pionów)	w	tych	pomieszczeniach,	dlatego	
zastosowano	 szacowanie	 jako	 jedną	 z	 alterna-
tywnych	metod	uwzględnienia	 indywidualnego	
zużycia	ciepła	przez	nieopomiarowane	grzejniki	
(piony).	
	 Określenie	 „indywidualnego	 zużycia	 ciepła”	
jest	zasadne,	pomimo	braku	indywidualnej	regu-
lacji	 jego	 zużycia	 (opomiarowania),	 gdyż	 w	 każ-
dej	 łazience	 (korytarzu)	 jest	 innej	mocy	 grzejnik	
(pion),	 tym	samym	emisja	ciepła	z	nieopomiaro-
wanych	urządzeń	grzewczych	jest	inna	w	każdym	
mieszkaniu.
	 Podkreślamy,	 że	 całkowity	 koszt	 ogrzania	
budynku	wg	faktur	wystawionych	przez	dostaw-
cę	energii	cieplnej	zawsze	ponoszą	 jego	miesz-
kańcy	–	także	koszt	ogrzania	łazienek.	Opłaty	za	
ogrzanie	 łazienek	 nie	 są	wnoszone	podwójnie,	
bowiem	 w	 poprzednio	 obowiązującym	 regula-
minie	 były	 w	 kosztach	 rozliczanych	 proporcjo-
nalnie	do	m2	powierzchni	mieszkania,	a	w	obec-
nym	wyliczane	są	na	podstawie	mocy	urządzeń	
(grzejników,	 pionów)	 w	 łazience	 (nie	 od	 po-
wierzchni	łazienek!).	

ciąg dalszy na stronie obok ciąg dalszy na str. 8
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Umorzenie zadłużenia z tytułu 
spłaty kredytów mieszkaniowych 

tzw. „starego portfela”

ciąg dalszy ze str. 7

Czy planowany jest montaż grzejników i po-
dzielników w łazienkach?
	 Na	 162	 budynki	 w	 Spółdzielni,	 jedynie	
w	11	budynkach	o	589	mieszkaniach	 instalacja	
grzewcza	w	łazienkach	jest	wyposażona	w	grzej-
niki,	 w	 tych	 mieszkaniach	 przystosowanie	 jej	
do	 opomiarowania	 nie	 wymaga	 dużych	 nakła-
dów	 fi	nansowych.	 Natomiast	 pozostałe	 nieru-
chomości	 budynkowe	w	 Spółdzielni	wyposażo-
ne	są	w	piony	grzewcze,	 tzw.	„świece”.	W	tych	
budynkach	 koszt	 modernizacji	 jednego	 pionu	
grzewczego,	 w	 zależności	 od	 jego	 wysokości,	
szacujemy	na	ok.	8	tys.	zł	w	budynku	do	5	kon-
dygnacji	oraz	ok.	18	tys.	zł	w	budynku	wysokim	
(12-kondygnacyjnym).	 Ilość	pionów	grzewczych	
w	 jednym	 budynku	 waha	 się	 od	 3	 do	 nawet	
28	pionów.
	 Szacunkowy	 koszt	 przebudowy	 pionu	 nie	
uwzględnia	kosztu	robót	budowlanych	obejmu-
jących	łazienki.	Wnioski	dotyczące	modernizacji	
pionów	grzewczych	będą	 rozważane	 indywidu-
alnie	dla	każdej	nieruchomości.	Decyzja	o	prze-
budowie	 instalacji	grzewczej	należeć	będzie	do	
mieszkańców.	Stosowne	wystąpienia	skierujemy	
do	 użytkowników	 lokali	 poszczególnych	 nieru-
chomości	budynkowych.

Kiedy zmienia się współczynnik wyrównawczy 
kompensujący niekorzystne położenie lokalu? 
	 Najczęściej	 zmiana	 współczynnika	 wyrów-
nawczego	 następuje	 po	 wykonaniu	 dociepleń	
w	budynku.	Nie	jest	ważne,	w	której	części	bu-
dynku	zaszła	zmiana	–	czy	tylko	element	ściany,	
czy	też	całą	ścianę	docieplono,	zawsze	następuje	
przeliczenie	 wszystkich	 współczynników	 w	 ca-
łym	 budynku.	 Zależność	 ta	 wynika	 z	metodyki	
ich	wyliczania,	a	współczynnik	wyrównawczy	li-
czony	 jest	w	 stosunku	do	najcieplejszych	 lokali	
w	budynku.
	 Zmiana	 współczynników	 wyrównawczych	
lokali	 w	 budynku	 w	 okresie	 rozliczeniowym	
2014/2015	 wynikała	 ze	 zmiany	 przepisów	
w	 zakresie	metodyki	 obliczania	 zapotrzebowa-
nia	na	ciepło	do	ogrzania	budynków	jak	również	
uwzględniania	w	wyliczeniach	zysków	ciepła	od	
niezaizolowanych	przewodów	instalacji	central-
nego	ogrzewania	w	budynku.

Opracowała: Wiesława Krauze

	 Osoby	posiadające	 spółdzielcze	 lokatorskie	
prawo	 do	 lokalu	 mieszkalnego	 obciążonego	
spłatą	 kredytu	 mieszkaniowego	 tzw.	 „starego	
portf	ela”	–	zgodnie	z	art.	10a	ustawy	z	30	listo-
pada	1995	r.	o	pomocy	państwa	w	spłacie	nie-
których	 kredytów	 mieszkaniowych	 (j.t.	 Dz.	 U.	
z	2013	r.	poz.	763)	–	od	2018	roku	będą	mogły	
korzystać	 z	 umorzenia	 pozostałego	 zadłużenia	
z	tytułu	odsetek	bankowych	i	budżetowych.	
	 Warunkiem	 skorzystania	 z	 umorzenia	 jest	
dokonywanie	przez	20	 lat	systematycznej	 i	 ter-
minowej	spłaty	kredytu	i	odsetek	wg	tzw.	„nor-
matywu”.	 Okres	 ten	 liczony	 jest	 od	 1	 stycznia	
1998	roku	do	31	grudnia	2017	roku	lub	od	każ-
dego	 następnego	 kwartału	 następującego	 po	
I	 kwartale	 1998	 roku	 do	 upływu	 20	 lat	 spłaty	
kredytu	i	odsetek	wg	„normatywu”.	
	 Z	 umorzenia	 zadłużenia	 nie	 będą	 mogły	
skorzystać	osoby,	 które	 zmieniły	 sposób	 spłaty	
z	 tzw.	„ilorazu”1	na	„normatyw”2	po	1	stycznia	
2006	r.	
	 Spośród	 215	 mieszkań	 obciążonych	 spłatą	
kredytu	i	odsetek	wg	stanu	na	dzień	30	września	
br.	umorzeniem	pozostałego	zadłużenia	z	tytułu	
odsetek	bankowych	i	budżetowych	w	2018	roku	
zostanie	 objętych	 210	mieszkań,	 w	 2020	 roku	
–	 2	 mieszkania,	 w	 2021	 roku	 –	 2	 mieszkania;	
1	lokal	nie	skorzysta	z	umorzenia	z	uwagi	na	póź-
niejszą	 zmianę	 sposobu	 spłaty	kredytu	niż	wy-
magał	ustawodawca.
 Ważne!	 Bank	 umorzy	 (przeniesie	 w	 ciężar	
budżetu	państwa)	tylko	zadłużenie	z	tytułu	od-
setek	bankowych	i	budżetowych.	W	przypadku,	
gdy	 w	 dacie	 umorzenia	 na	 lokalu	 pozostanie	

zadłużenie	 z	 tytułu	 kredytu,	 podlegać	 ono	 bę-
dzie	dalszej	spłacie	przez	członka	Spółdzielni.
	 Szczegółowe	warunki	i	tryb	rozliczania	umo-
rzenia	określi	Rada	Ministrów	w	drodze	rozpo-
rządzenia.	 Spółdzielnia	 poinformuje	 Państwa	
o	procedurze	postępowania	w	sprawie	umorze-
nia	zadłużenia	w	odrębnych	pismach.	
	 Jednocześnie	 informujemy,	 że	 w	 dalszym	
ciągu,	tj.	do	31	grudnia	2017	r.,	można	korzystać	
z	 preferencyjnych	 zasad	 wcześniejszej	 jedno-
razowej	 spłaty	 kredytu	 i	 odsetek	wynikających	
z	art.	10	ust.	1	pkt.	4	i	5	oraz	art.	11b	ustawy	–	
polegających	na	spłacie	100%	kredytu,	15%	od-
setek	bankowych	 i	 15%	odsetek	budżetowych.	
Pozostała	 kwota	odsetek,	na	wniosek	 kredyto-
biorcy,	 podlega	wykupieniu	oraz	umorzeniu	 ze	
środków	budżetu	państwa.	
	 Czy	 lokale,	 o	 których	 tutaj	 mowa,	 można	
przenieść	 w	 odrębną	 własność?	 Po	 całkowitej	
spłacie	bądź	umorzeniu	zadłużenia	z	tytułu	kre-
dytu	 i	 odsetek,	 członkowi	 Spółdzielni	 przysłu-
guje	roszczenie	o	przeniesienie	prawa	do	lokalu	
w	odrębną	własność.	Warunkiem	przeniesienia	
prawa	w	odrębną	własność	jest	m.in.	spłata no-
minalnej kwoty umorzenia kredytu, tzw. do-
tacji budżetowej przypadającej na dany lokal,	
która	podlega	zwrotowi	do	budżetu	państwa.

◊
	 Bliższe	informacje	w	zakresie	spłaty	kredytu	
i	odsetek	można	uzyskać	w	siedzibie	Spółdziel-
ni	 przy	 ul.	 Korczaka	 2A,	 sala	 obsługi,	 stanowi-
sko	KREDYTY,	tel.	87	563	03	56	lub	pok.	nr	12,	
tel.	87	563	03	55.

Opracowała: Agnieszka Raczyła

1	 Wysokość	miesięcznej	spłaty	kredytu	ustalana	corocznie	jako	stosunek	całkowitego	zadłużenia	z	tytułu	kredytu	i	odsetek	
do	pozostałych	lat	spłaty.
2	 Normatyw	spłaty	kredytu	stanowi	iloraz	kwoty	760	zł	oraz	liczby	300	i	ulega	corocznie	podwyższeniu	o	wskaźnik	wzrostu	
cen	towarów	i	usług,	ogłaszany	w	drodze	obwieszczenia	przez	Ministra	Infrastruktury	i	Rozwoju	w	terminie	do	30	listopada	
każdego	roku	z	datą	obowiązywania	od	początku	roku	następnego.	W	roku	2015	wysokość	miesięcznego	normatywu	wynosi	
3,37	zł/m2.

Ustawa	z	dnia	14	czerwca	2007	r.	(Dz.	U.	125,	poz.	
873)	o	zmianie	ustawy	o	spółdzielniach	miesz-

kaniowych,	znowelizowana	w	dniu	18	grudnia	2009	
roku	(Dz.	U.	223,	poz.	1779),	umożliwia	przenosze-
nie	posiadanych	praw	w	prawo	odrębnej	własności	
po	dokonaniu	następujących	spłat:	
1.	 kredytu	 i	 odsetek	 obciążających	 mieszkanie	

(w	naszej	Spółdzielni	dotyczy	to	mieszkań	loka-
torskich	spłacających	kredyty	„starego	portf	ela”	
tj.	mieszkań,	które	zostały	zrealizowane	w	latach	
1989	–	1992),

2.	 zadłużenia	za	lokal,	czyli	opłata	tzw.	czynszu,
3.	 wpłaty	 nominalnej	 kwoty	 umorzenia	 kredytu	

(tzw.	dotacji	budżetowej)	–	dotyczy	to	lokali	zaj-
mowanych	na	zasadzie	lokatorskiego	prawa	do	
lokalu	mieszkalnego,

4.	 pokrycie	kosztów	przypadających	na	mieszkanie	
z	tytułu	wyodrębnienia	 lokalu	w	części	przypa-
dającej	na	lokal	oraz	kosztów	uzyskania	wypisu	
z	rejestru	gruntów,

5.	 kosztu	zwolnienia	z	hipoteki	w	przypadku	miesz-
kań,	o	których	mowa	w	poz.	1.

	 W	dniu	wejścia	w	życie	(30	lipca	2007	r.)	prze-
pisów	umożliwiających	członkom	Spółdzielni	zmia-
nę	posiadanych	praw	w	prawo	odrębnej	własności	
z	 ułamkową	 częścią	 gruntu	 lub	 ułamkową	 częścią	
w	prawie	użytkowania	wieczystego	–	struktura	praw	
przedstawiała	się	następująco:	lokale mieszkalne – 
lokatorskie	 prawo	 3136	 mieszkań,	 własnościowe	
prawo	 5696,	 odrębna	własność	 74;	 lokale użytko-
we	–	własnościowe	prawo	130,	odrębna	własność	4;	
garaże i miejsca postojowe	–	własnościowe	prawo	
299,	odrębna	własność	7.
	 W	czasie	obowiązywania	ustawy	zawartych	zo-
stało	3817	aktów	notarialnych,	w	efekcie	 zmieniło	

Przenoszenie przez członków 
spółdzielni i osoby posiadające 

tytuł prawny do lokali – 
posiadanych praw w prawo 

odrębnej własności

ciąg dalszy na str. 10
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Osiedle „Centrum”

	 Zasoby	 tego	osiedla	 są	najstarsze,	 co	wymu-
sza	przeznaczanie	adekwatnych	środków	finanso-
wych	na	utrzymanie	budynków	w	należytym	sta-
nie	technicznym	i	estetycznym.	Potrzeby	wynoszą	
średnio	20	mln	zł	rocznie	(około	50	proc.	wydat-
ków	na	remonty	w	całej	Spółdzielni).
	 Wraz	 z	 postępem	 w	 dziedzinie	 motoryzacji		
wzrosła	 liczba	mieszkańców	 posiadających	 samo-
chody.	Na	terenie	naszego	osiedla	zlokalizowanych	
jest	 77	 parkingów	 posiadających	 1043	 miejsca	
parkingowe,	w	 tym	56	miejsc	 dla	 osób	niepełno-
sprawnych.	Przed	klatkami	wielu	budynków	zostały	
zamontowane	stojaki	rowerowe,	a	gdzie	była	moż-
liwość,	wyznaczono	pomieszczenia	do	przechowy-
wania	rowerów	wewnątrz	budynków.
	 Administracja	 osiedla	 „Centrum”	 dysponuje	
znaczącą	bazą	sportowo-rekreacyjną	i	kulturalno-
-oświatową,	na	którą	składają	się:	boiska	do	piłki	
nożnej,	 siatkowej,	 koszykowej,	 ręcznej,	 plażowej	
piłki	 siatkowej	 (łącznie	7	boisk),	4	miejsca	 rekre-
acyjne	do	ćwiczeń	fitness	na	wolnym	powietrzu,	
27	placów	 zabaw	oraz	 świetlice	 osiedlowe	–	 dla	
dzieci	 i	młodzieży	 (Korczaka	 2A)	 i	 dla	 osób	 star-
szych	(Sejneńska	13).	
	 Wśród	 różnorakich	 zadań	 szczególną	 wagę	
przywiązujemy,	 co	 zrozumiałe,	 do	 stanu	 tech-
nicznego	budynków.	Główne	działania	w	zakresie	
realizacji	 remontów	są	prezentowane	na	 łamach	
„Echa	Spółdzielni”,	jak	również	na	stronie	interne-
towej	SSM,	więc	nasi	mieszkańcy	mogą	je	na	bie-
żąco	śledzić.	

Osiedle „Północ I”

	 Dzięki	 rozbudowie	 i	 modernizacji	 tego	 osie-
dla	 powstają	 m.in.	 nowe	 parkingi.	 Obecnie	 jest	
już		ok.	1200	miejsc	parkingowych.	Trwa	przebu-
dowa	ul.	Młynarskiego.	We	współpracy	z	Miastem	
wykonany	 został	 pierwszy	 etap	 modernizacji.	 ciąg dalszy na str. 12

Nasze osiedla
to	strukturę	mieszkań.	Na	koniec	grudnia	2014	r.	
liczbowo	 przedstawiała	 się	 ona	 następująco:	 lo-
kale mieszkalne	–	lokatorskie	prawo	470,	własno-
ściowe	prawo	4550,	odrębna	własność	3894;	loka-
le użytkowe	–	własnościowe	prawo	123,	odrębna	
własność	 40;	garaże i miejsca postojowe	 –	wła-
snościowe	prawo	263,	odrębna	własność	43.
	 W	roku	2014	do	Spółdzielni	wpłynęło	łącznie	
40	 wniosków	 o	 zmianę	 przysługującego	 człon-
kom	prawa	w	prawo	odrębnej	własności	z	ułam-
kową	częścią	gruntu.	Zawarto	44	akty	notarialne,	 
w	tym	wnioski	wniesione	w	roku	2013	oraz	zawarto	 
9	 aktów	 z	 nabywcami	 prawa	 do	 lokali	mieszkal-
nych	 wyłonionymi	 w	 wyniku	 organizowanych	
przez	Spółdzielnię	przetargów	na	zbycie	mieszkań	
z	tzw.	odzysku	(po	eksmisjach	i	zgonach).
	 Z	grupy	wniosków	wniesionych	w	roku	2014	
wykreślone	 zostały	 4	wnioski	 z	 uwagi	 na:	 utratę	
prawa	w	wyniku	 rozwodu,	 rezygnację	 z	 przenie-
sienia	prawa,	 zgon	wnioskodawcy,	brak	podziału	

majątku,	 w	 skład	 którego	 wchodziło	 lokatorskie	
prawo	do	lokalu	mieszkalnego.	
	 Spółdzielnia	w	kolejnych	latach	kontynuować	
będzie	rozpoczęty	w	2007	r.	proces	przekształca-
nia	posiadanych	praw	do	lokali.	Wnioski	członków	
Spółdzielni	i	osób,	którym	przysługują	spółdzielcze	
prawa	do	lokali	mieszkalnych,	użytkowych	i	garaży	
w	prawo	odrębnej	własności	wraz	 z	 prawem	do	
ułamkowej	części	własności	gruntu	lub	wieczyste-
go	użytkowania	ułamkowej	części	gruntu,	realizo-
wane	są	na	bieżąco.	
	 Koszt	 sporządzenia	 notarialnej	 umowy	 prze-
niesienia	 własności	 lokalu	 oraz	 założenia	 księgi	
wieczystej	lokalu	i	stosownego	wpisu	to	wydatek	
rzędu	1100	zł.
	 Osoby	 zainteresowane	 zmianą	 posiadanego	
prawa	proszone	są	o	zgłaszanie	się	w	biurze	Spół-
dzielni	przy	ul.	Korczaka	2A,	pok.	nr	15.	Bliższe	in-
formacje	można	 również	 uzyskać	 pod	 numerem	
telefonu	87	563	03	65.

Opracowała: Bożena Siedlecka

Przenoszenie praw do lokali w prawo odrębnej własności
ciąg dalszy ze str. 8

Zamieszczamy poszerzoną informację (w stosunku do zawartej w jubileuszowej wkładce) 
o naszych osiedlach.

Dokończenie	 prac	 nastąpi	 w	 kolejnych	 latach,	 
co	znacznie	poprawi	komunikację,	możliwość	par-
kowania	oraz	estetykę.
	 Osiedle	„Północ	 I”	zajmuje	powierzchnię	po-
nad	33	ha,	a	jego	zasoby	obejmują	–	53	budynki	
mieszkalne	(w	tym	6	wysokich),	4	duże	pawilony	
handlowe	 i	 75	 garaży.	 Liczba	 mieszkań	 wynosi	
3048	 lokali	 (o	 łącznej	 powierzchni	 154	 tys.	 m2),	 
w	których	zamieszkuje	ok.	8	tys.	 ludzi.	Jest	także	
31	lokali	użytkowych	o	powierzchni	łącznej	ponad	
5	tys.	m2.	
	 Bazę	 rekreacyjno-sportową	 stanowią:	 boiska	
do	 piłki	 nożnej,	 koszykowej,	 siatkowej	 piłki	 pla-
żowej	 (łącznie	8),	3	parki	do	ćwiczeń	na	wolnym	
powietrzu,	stoły	do	gry	w	szachy	i	do	gry	w	tenisa	
stołowego,	20	placów	zabaw.	Głównym	miejscem	
wypoczynku	jest	ponad	2-hektarowy	teren	rekre-
acyjny	zwany	popularnie	„Kaczym	dołkiem”,	który	
jest	sukcesywnie	modernizowany.	Ogółem	tereny	
zielone	i	rekreacyjno-sportowe	zajmują	na	osiedlu	
„Północ	I”	ponad	24	ha	powierzchni.
	 Działalność	kulturalno-oświatowa	koncentruje	
sią	w	świetlicy	osiedlowej	przy	ul.	Świerkowej	52.	
Przy	budynkach	mieszkalnych	 i	 pawilonach	usłu-
gowych	zamontowano	już	ogółem	91	stojaków	na	
rowery	(311	miejsc).
	 W	trosce	o	estetykę	osiedla	ustawiony	został	
kilka	lat	temu	–	jako	pierwszy	w	mieście	–	na	te-
renie	„Kaczego	dołka”	tzw.	psi	pakiet.	Rozwiązanie	
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to	 przyjęło	 się	 i	 jest	 stosowane	w	 różnych	miej-
scach	spółdzielczych	osiedli.
	 Stan	 techniczny	 budynków	 stanowi	 oczy-
wiście	 zadanie	 priorytetowe,	 ale	 administracja	
osiedlu	„Północ	I”	troszczy	się	w	równym	stopniu	
o	warunki	zamieszkania,	jak	i	o	możliwość	wypo-
czynku.

Osiedle „Północ II”

	 Priorytetem	na	tym	osiedlu	są	od	lat	systema-
tyczne	remonty	budynków,	a	także	modernizacja	
infrastruktury	technicznej.	Najważniejsze	zadania,	
to:	 docieplenie	 ścian,	wymiana	 stolarki	 okiennej	
i	 drzwiowej,	wymiana	węzłów	grupowych	na	 in-

dywidualne,	 co	ma	wpływ	 na	 ograniczenie	 strat	
i	 dokładniejsze	 rozliczenia	 ciepła,	montaż	 nowo-
czesnych	wind,	prace	związane	z	bezpieczeństwem	
przeciwpożarowym,	wymiana	domofonów.
	 Ważnym	 elementem	 działania	 administracji	
jest	troska	o	bezpieczeństwo	mieszkańców.	Moni-
toring	osiedlowy	został	powiększony	o	58	kamer.	
W	 oświetleniu	 parkowym	 zredukowana	 została	
o	55	proc.	moc	zainstalowanych	żarówek,	a	dają	
one	 tyle	 samo	 światła.	 Wymieniane	 są	 stalowe	
słupy	oświetleniowe	na	anodowane	i	nierdzewne.	
Na	powierzchni	ponad	18,5	tys.	m2	wykonana	zo-
stała	nowa	nawierzchnia	chodnikowa.
	 Osiedle	 „Północ	 II”	 dysponuje	 bogatą	 bazą	
sportowo-rekreacyjną	 obejmującą	 –	 boiska	 do	
piłki	nożnej,	koszykowej,	siatkowej	piłki	plażowej	
(11	 boisk),	 stoły	 do	 tenisa	 stołowego,	 3	 kolejki	
linowe	do	 zjeżdżania,	 tor	 łyżworolkowy	 z	 rolsko-
sem,	 sprzęt	 do	 ćwiczeń	 na	 wolnym	 powietrzu,	
21	placów	zabaw.	
	 W	związku	ze	stuleciem	śmierci	słynnego	ma-
larza	na	 jednym	z	bloków	przy	ulicy	 jego	 imienia	
wykonano	 mural	 –	 dzieło	 dekoracyjnego	 malar-
stwa	ściennego.
	 Osiedle	„Północ	II”	wygląda	coraz	ładniej.	Jest	
to	w	dużej	mierze	zasługa	naszych	mieszkańców.

Nasze osiedla
Wszystkie	materiały	dotyczące	Jubileuszu	55-lecia	Suwalskiej	Spółdzielni	Mieszkaniowej	

znajdują	się	na	stronie	internetowej:	www.ssm.suwalki.pl 


