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Szanowni Państwo!
 Powoli, a może szybko dobiega końca 

kolejny 2012 rok . Rok, może podobny do 
innych lat, ale zapewne dla każdego z nas 
odbierany, czy oceniany inaczej . Tu świa-
towy kryzys, tu zielona wyspa, a tu jeszcze 
koniec świata zapowiadany na 21 .12 .2012 . 
nie wspominając już o wielu innych spra-
wach i problemach . 

Jak to wszystko ogarnąć, zrozumieć, 
ocenić? Właściwie na każde zdane pyta-
nie, można odpowiedzieć- „to zależy…” . 
Zależy od czego, od  kogo, a może na ile 
od nas samych? 
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W grudniu ubiegłego roku Organizacja 
Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 
2012 – Międzynarodowym Rokiem 
Spółdzielczości, jako wyraz uznania dla 
tej formy organizacji gospodarczych, któ-
rych celem nie jest wyłącznie osiąganie 
zysków, ale przede wszystkim zaspokaja-
nie potrzeb swoich członków .

W Warszawie 27-28 listopada br . odbył 
się V Kongres Spółdzielczości Polskiej 
obradujący pod hasłem „Spółdzielnie 
budują lepszy świat”, w którym to  na 
600 delegatów reprezentujących piętna-
ście branż spółdzielczych, 190 stanowi-
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li delegaci spółdzielni mieszkaniowych . 
Dyskusja dotyczyła głównie roli, stanu 
i perspektyw spółdzielczości w Polsce .

Szkoda, że tak ważne dla milionów 
spółdzielców w Polsce fakty i wydarzenia 
nie znalazły w mediach właściwego od-
niesienia . Można zapytać dlaczego? – od-
powiedź – to zależy .

W tym roku do Sejmu  wniesiono już 
kilka nowych projektów ustaw o spół-
dzielniach w tym, o spółdzielniach miesz-
kaniowych . Jaki będzie ich dalszy los, to 
zależy, zależy od  woli posłów . Jedni chcą 
utrzymania i rozwoju spółdzielczości, 
drudzy jej marginalizacji . Która opcja 
zwycięży?

Może pozostawiam zbyt dużo pytań 
bez odpowiedzi, ale wynika to z dotych-
czasowych doświadczeń i obserwacji dzia-
łalności polityków w stosunku do spół-
dzielni mieszkaniowych .

W tym miejscu, pomimo wielu pytań 
i wątpliwości które wynikają i dotyczą 
wyżej zasygnalizowanych kwestii, pragnę 
poinformować że sytuacja ekonomiczno 
– finansowa naszej spółdzielni jest dobra . 
Realizujemy wszystkie zadania w zakresie 
eksploatacji jak i remontów,  dbając aby 
poziom opłat był możliwie jak najniższy .   

Zapraszam do zapoznania się z wie-
loma informacjami dotyczącymi działal-
ności naszej spółdzielni zamieszczonymi 
w niniejszym biuletynie .

Jednocześnie składam Państwu  
życzenia zdrowych i radosnych Świąt

Bożego Narodzenia oraz wszelkiej      
pomyślności w Nowym 2012 Roku.

 Bogdan Wicher
 Prezes Zarządu

Głos Rady Nadzorczej
Mija połowa trzy letniej kadencji Rady 

Nadzorczej . Nasza Spółdzielnia w do-
brej kondycji oczekuje na swoje 55 lecie . 
Trudny, chociaż nie źle zapowiadający 
się rok zakłóciła  jednak smutna wia-
domość . W styczniu bowiem odszedł 
od nas na zawsze wieloletni v-ce Prezes 
d/s . Technicznych, inż . Andrzej Stachak . 
Bardzo miło go wspominam tak z cza-
sów kiedy prawie dziesięć lat pracowa-
łem w Spółdzielni, jak i później z pra-
cy w Radzie Nadzorczej . To były czasy 
kiedy w Spółdzielni jeszcze budowano . 
Chociaż  realia się nieco zmieniły, wie-
lu miło ten czas pamięta i z łezką w oku 
wspomina . Dzisiaj czasem słyszę, że teraz 

Spółdzielnia tylko administruje, a ja i Rada 
Nadzorcza robimy wiele, aby jeśli obecnie 
nie buduje - dobrze gospodarowała i za-
rządzała . A jest czym i jest dla kogo . 

Bo przecież Spółdzielnia Mieszkaniowa 
to dobrowolne zrzeszenie nieograniczo-
nej ilości osób, a w naszym przypadku jest 
ich około 2280 . Prywatnych osób i pry-
watnych właścicieli!

Jednym z czynników odróżniającym 
Spółdzielnię od kapitałowych spółek han-
dlowych jest „zasada otwartych drzwi” . 
Przejawia się ona w tym, iż każda osoba po 
spełnieniu odpowiednich przesłanek uję-
tych w statucie bądź przepisie prawa, może 
do Spółdzielni przystąpić lub z niej wystąpić . 
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Zasada otwartych drzwi nie rodzi jed-
nak cywilnoprawnego roszczenia o przy-
stąpienie w poczet członków Spółdzielni . 
Mimo „otwartych drzwi” nie powoduje 
to ani „przeciągu”, ani tłoku w drzwiach . 
Powiem nawet, że ruch w nich, jeśli w ogó-
le jest, to obecnie raczej symboliczny . 

Mimo mało sprzyjającej atmosfery wo-
kół Spółdzielczości, już od dłuższego 
czasu pracujemy w ciągłej niepewności, 
głównie z powodu wypowiedzi i inicjatyw 
różnych „mądrali” w Warszawie . 

Spektakularne przykłady niegospo-
darności i nadużyć pokazywane gdzieś 
w Polsce należy oczywiście bezwzględnie 
zwalczać i tępić, tak jak w każdej innej 
dziedzinie życia . Ale to nie powód, aby 
z pozycji siły ingerować we własność pry-
watną, nas Spółdzielców! 

My nie mamy na szczęście takich pro-
blemów . W naszej Spółdzielni staramy 
się mądrze gospodarować tym co mamy, 
a wydawać na to co niezbędne i koniecz-
ne na poziomie akceptowalnym przez 
naszych mieszkańców . Oczywiście mamy 
swoje problemy, ale o tym nieco później .

Do nas, Spółdzielni, nikt nie dopła-
ca . Musi nam wystarczyć to co Państwo 
„wniesiecie” w opłatach comiesięcznych, 
za co przy okazji bardzo dziękujemy . Nie 
mamy „dobrego wujka” który na naszym 
prywatnym terenie za nas (mieszkańców) 
coś zrobi lub za coś zapłaci . Popatrzcie 
Państwo za „miedzę”, do budynków ko-
munalnych . Jakiś czas temu powstały tam 
Wspólnoty Mieszkaniowe, których odpo-
wiedzialność finansowa ogranicza się do 
partycypowania w utrzymaniu swojej nie-
ruchomości w przeważającej ilości tylko 

po obrysie budynku . Żadnych trawników, 
zieleni, chodników, placów zabaw, kosze-
nia, odśnieżania itd . Przykładowy miesz-
kaniec właściciel, wychodząc z klatki scho-
dowej, wchodzi od razu na teren gminny 
– o który dba (płaci) Gmina Skawina, 
w tym po części i my Spółdzielcy . Cały 
teren naszej Spółdzielni to areał o po-
wierzchni ponad 21 ha .

Od zawsze (55 lat) utrzymanie tych te-
renów,  tak w lecie jak i w zimie należy do 
Spółdzielni . 

Dokonując parę lat temu podziały geo-
dezyjne, przyjęliśmy za zasadę, że two-
rzymy nieruchomości jedno budynkowe 
(można było łączyć kilka), przypisując 
jednocześnie każdemu budynkowi pewną 
niezbędną część nieruchomości grunto-
wej .  Suma powierzchni tak powstałych 
nieruchomości z budynkami to ok . 50 % 
całego terenu . Wszystko jest jawne i mo-
żecie Państwo to wszystko prześledzić 
graficznie i nie tylko, wchodząc na stronę 
internetową www .geoportal .gov .pl .

Na tą okoliczność powstał kiedyś 
w Spółdzielni specjalny „fundusz mie-
nia”, z którego finansowane były i są 
wszystkie prace na tych właśnie terenach . 
Środki finansowe na ten fundusz pocho-
dziły głównie z wpływów ze sprzedaży 
mieszkań . I tak to się „kręciło”, dopóki 
było co sprzedawać,  i sprzedaż mieszkań 
z różnym nasileniem, ale trwała . 

W ciągu ostatnich 10 lat, sfinansowano 
z tego funduszu prace za ponad 3 mln . 
zł . Do tej pory utrzymanie tych terenów 
mieszkańców bezpośrednio nie koszto-
wało w zasadzie nic . 

Ale sprzedaż mieszkań ustała . 
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Świadomie, resztę terenu z którego 
korzystają przecież wszyscy, w tym i nie 
członkowie, określono i zapisano jako 
mienie Spółdzielni i finansuje się ten teren 
w sposób opisany powyżej . 

Ponieważ źródło finansowania „wy-
schło”, a kumulowane zapasy się kończą, 
Zarząd i Rada Nadzorcza staje przed ko-
lejnym wyzwaniem jak w najbliższej przy-
szłości finansować nasze wspólne dobro 
– mienie . Z kolei analizując fundusz re-
montowy poszczególnych nieruchomości 
(budynków) zmuszeni byliśmy do wpro-
wadzenia podwyżki wpłat na ten fundusz 
w 16 budynkach . W 7 budynkach więcej, 
a w 9 nieznacznie . Uważam, że było to 
konieczne, ponieważ dalsze niezauwa-
żanie problemu i odkładanie tej operacji 
w czasie, mogło by spowodować kłopoty 
w większej ilości budynków i skala pod-
wyżek pewnie była by wyższa . 

Szanowni Państwo, pewnie przyj-
dzie nam zaakceptować, że są w naszej 
Spółdzielni budynki droższe i tańsze 
w remontach . Dlatego poddajemy dalszej 
analizie i pracujemy nad zróżnicowaniem 
funduszu remontowego w poszczegól-
nych budynkach . Hołdujemy zasadzie, że 
działamy po gospodarsku, ale staramy się, 
aby każdy płacił za swoje . Przecież już tak 
jest i akceptujemy to w przypadku gazu, 
wody, śmieci czy c .o . i często nie wyobra-
żamy sobie, że kiedyś było inaczej .    

Mimo, że fundusz remontowy 
w Spółdzielni to nadal jeden „wspólny 
worek”, to jednak prowadzona jest rów-
nolegle, niezależna ewidencja wydatków 
dla każdego budynku . Stąd znany jest 
koszt funkcjonowania każdego bloku . 

W przypadku dwóch budynków miesz-
kańcy odwołali się od nowych wyższych 
opłat do Zarządu . 

W jednym przypadku Zarząd po kon-
sultacji z Radą Nadzorczą nie uznał rosz-
czeń, ale w drugim, po ponad trzy mie-
sięcznych sprawdzaniach kosztów (za lata 
2003-2012) Zarząd przyznał się do błędu 
w wyliczeniach i wspólnie wycofaliśmy się 
z podwyżki w tym budynku .

Rada Nadzorcza zaleciła przesłanie 
pisemnych przeprosin zainteresowanym . 
I tak się też stało .       

Ja ze swojej strony również przepra-
szam za zaistniałą sytuację . Myślę, że nie 
trudno jest popełnić błąd . Sztuką jest się 
do niego przyznać na czas .

Rozmawiając na swoim dyżurze z przed-
stawicielem jednego z zainteresowanych 
bloków usłyszałem, że łatwiej było by im 
zaakceptować nową stawkę, gdyby ona 
dotyczyła wszystkich, w całej Spółdzielni . 
Odpowiedziałem, ze odpowiedzialna 
Rada Nadzorcza stara się działać na rzecz 
wszystkich mieszkańców, a nie schlebiać 
indywidualnie konkretnym budynkom . 
Analizujemy dane i staramy się odważnie, 
ale w wyważony sposób reagować . Nie 
możemy przecież „w imię równości” pod-
nosić stawki tym którzy tego nie wymagają . 
Zróżnicowanie stawki funduszu remonto-
wego nie kłóci się z jedną z podstawowych 
zasad „solidaryzmu” w Spółdzielni . Nadal 
pomagamy sobie, pożyczając wzajemnie 
w razie braku środków tym budynkom 
które akurat są w potrzebie . Ale potrze-
bujący musi rokować spłatę . Pomagamy 
w tym . I nie ma to teraz znaczenia, czy kie-
dyś zostaniemy jeszcze ponownie wybrani, 
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czy nieodwracalnie  komuś podpadnie-
my . Najważniejsze jest dobro wszystkich 
mieszkańców i kreowanie właściwych po-
staw, z zachowaniem umiaru i zdrowego 
rozsądku . 

W czerwcu odbyło się kolejne Walne 
Zgromadzenie, tym razem w Pałacyku 
Sokół . 

Rok temu apelowałem o większe zaan-
gażowanie i liczniejsze w nim uczestnictwo .

Przyszło kilkadziesiąt osób . Nadal wie-
rze, że kiedyś będzie nas chociaż 300 .  

Poza szablonowymi punktami w pro-
gramie, sporo czasu zajęła dyskusja nad 
propozycją o możliwości wprowadzenie 
diet dla członków Rady . W konsekwen-
cji Walne Zgromadzenie nie przychyliło 
się do takiej propozycji . Sam jako jeden 
z inicjatorów takiej propozycji zadawałem 
sobie potem pytanie . 

Nie wyjaśniliśmy zebranym w wystar-
czający sposób wątpliwości których nie 
artykułowano, ale zapewne gdzieś w nich 
tkwiły . Co złego lub co szczególnie dobre-
go zdarzyło się w Naszej Spółdzielni, że 
należało by Radzie płacić .? Może taką za-
sadę przyjąć dopiero od przyszłej kadencji?  

Odpowiadam, poczucie odpowiedzial-
ności  połączone z potrzebą poświęcenia 
coraz większej ilości czasu na rzetelne ana-
lizy i niezbędne kontrole . Żyjemy w czasie 
ciągłych zmian niemal ustrojowych . 

Po zmianach ustawy Prawo Spółdzielcze 
w 2005 roku, członek Zarządu, Rady 
Nadzorczej odpowiadają wobec Spółdzielni 
bez ograniczeń za szkodę wyrządzoną 
działaniem lub zaniechaniem sprzecznym 
z prawem lub postanowieniami statutu 
spółdzielni . Ponoszą także odpowiedzial-

ność karną za swoje działania . Obecnie nie 
ma górnej granicy odpowiedzialności ma-
terialnej członków władz spółdzielni . 

Kolejna sprawa to zaległości czynszo-
wych . Niestety ciągle są, a dłużników 
przybywa . Zaczynają jednak przynosić 
wyniki działania Zarządu wobec najwięk-
szych dłużników . Procedura jednak jest 
wyjątkowo długa i uciążliwa . Podam, że 
rozpoczęte działania wobec dłużnika 10 
lat temu, dopiero w tym roku zostały sfi-
nalizowane skuteczną eksmisją, na szczę-
ście do lokalu socjalnego . 

Bywają bowiem orzeczone eksmisje 
przez Sąd, bez zabezpieczenia lokalu . 
I wtedy jest dramat .

Zadłużone mieszkanie zostało zlicy-
towane, Spółdzielnia z tego odzyskała to 
co jej się należało z odsetkami, a resztę 
wypłacono eksmitowanemu . W ramach 
działań zmierzających do zmniejszenia 
zaległości czynszowych, Rady Nadzorczej 
zobowiązała Zarząd do podjęcia skutecz-
niejszych działań, tak, aby zaległości na 
koniec bieżącego roku nie były wyższe niż 
w roku poprzednim . I czekamy .

W Nowym Roku najprawdopodob-
niej od lipca, czeka nas w Spółdzielni, jak 
i w całej Gminie kolejna zmiana systemo-
wa . Niektórzy mówią nawet, że rewolucja . 
Chodzi o sposób wywozu nieczystości, 
u nas głównie śmieci . Jest to ustawowy na-
kaz dla Samorządów i ich zadanie włas ne .   

Reforma systemu gminnej gospodarki 
odpadami wprowadzona ustawą śmiecio-
wą stała się faktem . Zanim jednak nowe 
przepisy zaczną obowiązywać, Gmina 
musi rozstrzygnąć wiele dylematów zwią-
zanych z nową rzeczywistością prawną 
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i organizacyjną . . Jednym z nich jest wy-
branie metody ustalania opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi . Jak 
wiadomo, obowiązkiem Gminy  będzie 
zorganizowanie odbioru odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkanych przez mieszkańców oraz 
wyłonienie w drodze przetargu podmiotu, 
który realizował będzie odbiór i zagospo-
darowanie tych odpadów . Obowiązkiem 
właścicieli nieruchomości będzie nato-
miast ponoszenie na rzecz Gminy, a nie 
Spółdzielni opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi . Opłaty bowiem 
mogą zostać ustalone na podstawie czte-
rech kryteriów dotyczących nieruchomo-
ści ; liczby jej mieszkańców, ilości zużytej 
wody, powierzchni lokalu mieszkalnego 
lub całej nieruchomości . Jak Państwo 
będą czytali ten biuletyn, wszystko bę-
dzie zapewne już jasne, dlatego nie wró-
żę niepotrzebnie z fusów . Przypomnę 
tylko, że nasz koszt wywozu nieczystości 
w 2012 i planowany na 2013 rok wynosi 
7,08 zł/osobę . + 8% VAT . Mija rok funk-
cjonowania strony internetowej w naszej 
Spółdzielni . Nie jestem zadowolony z jej 
funkcjonowania, dlatego zadeklarowałem 
współudział Rady w jej bieżącym redago-
waniu . Uchwaliliśmy nowe bardziej kla-
rowne zasady wynagradzania dla Zarządu, 
uchylając funkcjonujące od zbyt wielu lat 
stare zasady . Przyjęliśmy założenia do pla-
nu rzeczowo-finansowego na 2013 rok . 
Nie przewidujemy w pozycjach „zależne 
od Spółdzielni” istotnych wzrostów . 

Na ten moment nie widzę zagrożeń 
wewnętrznych dla funkcjonowania Naszej 
Spółdzielni .

Życzmy sobie, aby NOWY 2013 ROK 
nie był gorszy niż mijający .

Zatem powtórzę jeszcze raz :
Trwajmy w Naszej Spółdzielni, bo 

ta formuła u nas się sprawdza i Nam 
Wszystkim to się płaca .

Niech Boże Narodzenie  
zamiast okresem zakupowego  
szaleństwa, stanie się czasem  

odpoczynku i wzajemnej miłości  
i czułości, a spędzone  

wspólnie z rodziną godziny  
najważniejszym prezentem.

Wesołych Świąt!

Życzę Państwu w imieniu własnym  
i całej Rady Nadzorczej

Marek Fugiel
Przewodniczący Rady Nadzorczej
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Łączne wydatki poniesione na eksplo-
atację naszych zasobów wyniosą około 
3 .140 .920,00 zł, a wpływy na tej działalno-
ści uzyskamy na poziomie 3 .201 .400,00 zł .

Jak wynika z powyższego  nadwyżka 
wpływów nad kosztami wyniesie około 
60 .480,00 zł  i zwiększy przychody w roku 
2013 .

Wydatki poniesione w ramach fun-
duszu remontowego wyniosą około 
1 .650 .000,00 zł, a wpływy na ten fun-
dusz około 2 .451 .000,00 zł . Nadwyżka 
na funduszu na koniec roku 2011 to  
42 .670,42 zł, zatem stan funduszu na ko-
niec 2012r . wyniesie ok . 844 .000,00 zł .

Zysk netto za rok 2011 zgodnie z uchwa-
łą Walnego Zgromadzenia powiększył 
fundusz remontowy o 150 .000,00 zł .

Sytuacja finansowa naszej Spółdzielni 
jest dobra, posiadamy pełną zdolność płat-

SPRAWY GOSPODARCZE

niczą, zobowiązania realizowane są termi-
nowo, również nasze należności w miarę 
możliwości są skutecznie egzekwowane . 
Przewidujemy, że za 2012 rok zysk net-
to wyniesie około 100 .000,00 zł i zgodnie 
z uchwałą Walnego Zgromadzenia może 
być przeznaczony na fundusz zasobowy 
bądź fundusz remontowy .

Stan środków pieniężnych na koniec 
2012 roku wyniesie około 1 .500 .000,00 zł . 
Środki te ulokowane są na korzystnych 
warunkach w bankach, co pozwoli nam 
na uzyskanie dodatkowych wpływów 
w postaci odsetek od lokat termino- 
wych .

W okresie od stycznia do kwietnia 2013 
roku środki te będą w miarę potrzeb fi-
nansować zwiększone wydatki na central-
ne ogrzewanie .

Przewidywane wyniki ekonomiczno-finansowe za rok 2012

Gospodarka energią cieplną
Za okres grzewczy od  października 2011 

do września 2012 dokonano rozliczenia po-
niesionych kosztów centralnego ogrzewa-
nia, na podstawie obowiązującego w naszej 
Spółdzielni regulaminu .

Łączny efekt rozliczenia to nadwyżka 
zaliczki nad kosztami c .o . (saldo) w kwocie 
406 .239,58 zł w tym:

• nadpłaty w wysokości: 628 .080,93 zł .
• niedopłaty  w  wysokości: 221 .841,35 zł .
Nadwyżka za sezon grzewczy 2011/2012  

jest wyższa o 259 .829,30 zł, niż za sezon 

grzewczy 2010/2011 z uwagi na podnie-
sienie zaliczek centralnego ogrzewania od 
01 .01 .2012 r ., oraz sprzyjającą aurę pogodo-
wą .

 W bieżącym okresie grzewczym MPEC 
podniosło ceny ciepła oraz ceny za moc za-
mówioną już 2 razy tj . od 01 .10 .2012r . oraz 
od 18 .11 .2012r . Ponadto poinformowano 
nas, iż w ciągu najbliższych dwóch miesięcy 
ceny mogą ponownie wzrosnąć .

Tabela nr 1 przedstawia salda z ostatnich 
5 lat .
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Tabela Nr 2 przedstawia jednostkowe koszty i stawki zaliczek oraz salda rozliczeń dla po-
szczególnych budynków za okres grzewczy 2010/2011 i 2011/2012 .
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Tabela nr 2
ROZLICZENIE C.O.  -  PORÓWNANIE OKRESU GRZEWCZEGO   2010/2011 ,  2011/2012

L.p. Adres Pow.grzewcza Koszt rzeczywisty zł/m2/m-c Zaliczkowe wpłaty zł/m2/m-c       SALDO PO ROZLICZENIU
w m2 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. Tyniecka 11 1 828,37 1,42 1,37 1,83 1,83 7 429,15 9 258,25
2. Spokojna 1 742,75 2,32 2,18 2,45 2,75 -10,94 4 108,35
3. 29 Listopada 28 1 829,66 1,95 1,96 2,01 2,30 -798,80 5 063,91
4. 29 Listopada 3 741,50 2,10 2,60 2,23 2,50 82,91 -1 841,94
5. Wesoła 7 865,08 2,10 2,11 2,18 2,54 -759,34 3 105,09
6. Skłodowskiej 2 773,11 2,02 1,93 2,18 2,41 750,49 3 550,65
7. Skłodowskiej 8 787,56 1,92 1,90 1,96 2,31 -449,71 2 638,59
8. Skłodowskiej 10 766,60 2,14 2,12 2,19 2,56 -637,10 2 754,19
9. Ogrody 7 1 828,10 1,43 1,44 1,83 1,83 7 204,58 7 748,61
10. Ogrody 9 1 886,83 1,42 1,38 1,83 1,83 7 671,17 9 365,17
11. Ogrody 17 2 311,64 1,77 1,70 1,83 2,10 -62,75 7 539,66
12. Konstytucji 3-go Maja 5 1 578,11 1,73 1,86 1,88 2,06 1 472,99 2 347,28
13. Słoneczna 8 1 865,21 1,46 1,42 1,83 1,83 6 334,10 8 595,43
14. Słoneczna 11A 1 314,89 1,64 1,66 1,83 1,98 1 761,14 3 744,65
15. Słoneczna 13 2 509,68 1,38 1,35 1,83 1,83 11 162,05 13 349,63
16. Słoneczna 15 2 443,56 1,55 1,55 1,83 1,86 6 298,27 7 985,02
17. Słoneczna 27 1 951,11 1,75 1,72 1,83 2,10 141,38 6 281,12
18. Słoneczna 29 1 302,22 1,71 1,66 1,83 2,05 694,60 4 552,09
19. Słoneczna 31 1 956,34 1,51 1,43 1,83 1,83 5 659,08 8 265,65
20. Słoneczna 33 1 946,90 1,85 1,83 1,88 2,21 -1 359,89 5 908,98
21. Słoneczna 1B 3 265,62 1,61 1,58 1,83 1,94 5 506,10 11 352,86
22. Słoneczna 1D 3 272,59 1,55 1,48 1,83 1,87 7 992,52 13 087,06
23. Bukowska 4 2 289,08 1,84 1,90 1,89 2,19 -420,61 5 019,79
24. Bukowska 7 1 086,57 1,93 1,95 2,00 2,29 -10,88 2 972,87
25. Bukowska 8 1 082,82 1,95 2,04 1,96 2,32 -976,18 2 023,03
26. Bukowska 9 1 086,36 1,96 2,04 2,00 2,33 -680,20 2 242,86
27. Bukowska 10 1 082,65 2,03 2,08 2,14 2,41 -59,33 2 909,75
28. Bukowska 11 1 084,60 1,87 2,01 1,95 2,23 -56,18 1 530,42
29. Bukowska 13 1 742,63 1,79 1,83 1,86 2,13 30,87 4 045,84
30. Bukowska 14 1 746,13 1,57 1,65 1,83 1,88 4 175,62 3 887,11
31. Bukowska 15 2 830,47 1,76 1,85 1,85 2,10 740,96 5 078,63
32. Bukowska 16 2 829,55 1,68 1,56 1,92 2,01 5 780,11 13 492,20
33. Bukowska 17 1 537,13 2,04 2,14 2,12 2,43 -25,43 3 210,93
34. Bukowska 12 3 851,14 1,68 1,73 1,83 2,00 4 041,71 8 917,56
35. 29 Listopada 1 743,00 2,06 2,03 2,19 2,46 393,48 2 883,30
36. 29 Listopada  2 746,19 2,15 2,15 2,26 2,62 -243,55 2 968,81
37. Wesoła 5 867,28 2,20 2,20 2,27 2,61 -539,24 2 991,81
38. Skłodowskiej 4 777,35 1,91 1,92 2,18 2,28 1 823,68 2 764,08
39. Słoneczna 1A 3 254,77 1,51 1,46 1,83 1,83 9 528,53 12 612,18
40. Słoneczna 1C 3 264,57 1,66 1,61 1,83 2,00 3 556,16 11 785,42
41. Słoneczna 5 776,30 2,00 1,91 2,15 2,39 504,76 3 514,14
42. Słoneczna 7 775,65 2,19 2,10 2,29 2,61 219,26 3 602,99
43. Słoneczna 12 2 429,71 1,55 1,56 1,83 1,86 6 103,82 7 474,49
44. Słoneczna 16 2 444,67 1,58 1,55 1,83 1,89 5 396,98 8 469,97
45. Słoneczna 17 2 440,52 1,50 1,50 1,83 1,83 7 544,34 8 675,53
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5. Wesoła 7 865,08 2,10 2,11 2,18 2,54 -759,34 3 105,09
6. Skłodowskiej 2 773,11 2,02 1,93 2,18 2,41 750,49 3 550,65
7. Skłodowskiej 8 787,56 1,92 1,90 1,96 2,31 -449,71 2 638,59
8. Skłodowskiej 10 766,60 2,14 2,12 2,19 2,56 -637,10 2 754,19
9. Ogrody 7 1 828,10 1,43 1,44 1,83 1,83 7 204,58 7 748,61
10. Ogrody 9 1 886,83 1,42 1,38 1,83 1,83 7 671,17 9 365,17
11. Ogrody 17 2 311,64 1,77 1,70 1,83 2,10 -62,75 7 539,66
12. Konstytucji 3-go Maja 5 1 578,11 1,73 1,86 1,88 2,06 1 472,99 2 347,28
13. Słoneczna 8 1 865,21 1,46 1,42 1,83 1,83 6 334,10 8 595,43
14. Słoneczna 11A 1 314,89 1,64 1,66 1,83 1,98 1 761,14 3 744,65
15. Słoneczna 13 2 509,68 1,38 1,35 1,83 1,83 11 162,05 13 349,63
16. Słoneczna 15 2 443,56 1,55 1,55 1,83 1,86 6 298,27 7 985,02
17. Słoneczna 27 1 951,11 1,75 1,72 1,83 2,10 141,38 6 281,12
18. Słoneczna 29 1 302,22 1,71 1,66 1,83 2,05 694,60 4 552,09
19. Słoneczna 31 1 956,34 1,51 1,43 1,83 1,83 5 659,08 8 265,65
20. Słoneczna 33 1 946,90 1,85 1,83 1,88 2,21 -1 359,89 5 908,98
21. Słoneczna 1B 3 265,62 1,61 1,58 1,83 1,94 5 506,10 11 352,86
22. Słoneczna 1D 3 272,59 1,55 1,48 1,83 1,87 7 992,52 13 087,06
23. Bukowska 4 2 289,08 1,84 1,90 1,89 2,19 -420,61 5 019,79
24. Bukowska 7 1 086,57 1,93 1,95 2,00 2,29 -10,88 2 972,87
25. Bukowska 8 1 082,82 1,95 2,04 1,96 2,32 -976,18 2 023,03
26. Bukowska 9 1 086,36 1,96 2,04 2,00 2,33 -680,20 2 242,86
27. Bukowska 10 1 082,65 2,03 2,08 2,14 2,41 -59,33 2 909,75
28. Bukowska 11 1 084,60 1,87 2,01 1,95 2,23 -56,18 1 530,42
29. Bukowska 13 1 742,63 1,79 1,83 1,86 2,13 30,87 4 045,84
30. Bukowska 14 1 746,13 1,57 1,65 1,83 1,88 4 175,62 3 887,11
31. Bukowska 15 2 830,47 1,76 1,85 1,85 2,10 740,96 5 078,63
32. Bukowska 16 2 829,55 1,68 1,56 1,92 2,01 5 780,11 13 492,20
33. Bukowska 17 1 537,13 2,04 2,14 2,12 2,43 -25,43 3 210,93
34. Bukowska 12 3 851,14 1,68 1,73 1,83 2,00 4 041,71 8 917,56
35. 29 Listopada 1 743,00 2,06 2,03 2,19 2,46 393,48 2 883,30
36. 29 Listopada  2 746,19 2,15 2,15 2,26 2,62 -243,55 2 968,81
37. Wesoła 5 867,28 2,20 2,20 2,27 2,61 -539,24 2 991,81
38. Skłodowskiej 4 777,35 1,91 1,92 2,18 2,28 1 823,68 2 764,08
39. Słoneczna 1A 3 254,77 1,51 1,46 1,83 1,83 9 528,53 12 612,18
40. Słoneczna 1C 3 264,57 1,66 1,61 1,83 2,00 3 556,16 11 785,42
41. Słoneczna 5 776,30 2,00 1,91 2,15 2,39 504,76 3 514,14
42. Słoneczna 7 775,65 2,19 2,10 2,29 2,61 219,26 3 602,99
43. Słoneczna 12 2 429,71 1,55 1,56 1,83 1,86 6 103,82 7 474,49
44. Słoneczna 16 2 444,67 1,58 1,55 1,83 1,89 5 396,98 8 469,97
45. Słoneczna 17 2 440,52 1,50 1,50 1,83 1,83 7 544,34 8 675,53
46. Słoneczna 19 3 036,73 1,59 1,57 1,83 1,91 6 079,83 10 505,12
47. Słoneczna 10 2 436,65 1,55 1,55 1,83 1,86 6 250,30 7 752,79
48. Bukowska 3 3 181,25 1,89 1,97 1,98 2,26 98,13 6 913,21
49. Bukowska 5 3 958,58 1,69 1,78 1,83 2,02 3 319,04 7 689,35
50. Bukowska 6 2 952,84 1,86 1,90 1,96 2,22 1 153,96 7 729,71
51. Ogrody 10 2 172,62 1,81 1,81 1,90 2,16 35,01 6 358,81
52. Ogrody 24 3 270,70 1,70 1,64 1,83 2,06 1 542,05 12 616,95
53. Ogrody 26 3 265,96 1,57 1,52 1,83 1,90 7 096,81 12 347,80
54. Skłodowskiej 6 774,36 1,98 2,07 2,07 2,36 -90,31 1 628,84
55. Słoneczna 9 769,09 2,14 2,15 2,20 2,56 -838,70 2 527,73
56. Słoneczna 18 2 442,39 1,62 1,60 1,83 1,95 3 868,79 8 283,84
57. Bukowska 1 3 915,54 1,81 1,79 1,88 2,16 184,02 12 507,95
58. Bukowska 2 3 910,79 1,89 1,90 2,08 2,25 5 924,30 12 705,82
59. Popiełuszki 4 4 642,13 1,81 1,82 1,87 2,16 -799,42 13 240,74
60. Popiełuszki 6 4 629,48 1,91 1,95 1,94 2,27 -3 384,83 11 480,59
61. Ogrody 26A 1 275,35 1,50 1,52 1,83 1,83 3 967,17 4 150,36
62. Spółdzielcza 4 710,61 2,64 2,61 2,50 3,12 -2 272,36 2 760,28
63. Wspólna 8 415,38 2,65 2,83 2,91 3,17 -1,90 1 195,14
64. Korabnicka Boczna 1 606,15 2,02 2,09 2,30 2,43 1 367,71 2 010,54

RAZEM: 126 903,17 1,74 1,74 1,91 2,05 146 410,28 406 239,58

Zaległości w opłatach czynszowych
W mijającym roku wskaźnik zaległości 

czynszowych uległ niewielkiemu  zmniejsze-
niu w stosunku do roku poprzedniego . Na 
koniec listopada 2012 roku zadłużenie czyn-
szowe lokali osiągnęło poziom 1 .076 .381 zł, 
co stanowi 10,49% do ogólnego wymiaru 
opłat . Poziom zadłużenia na koniec grudnia 
ubiegłego roku wyniósł 1 .125 .271 zł, co sta-
nowi 10,69% . 

W roku 2012 podjęliśmy współpracę 
z Biurem informacji Gospodarczej .

Współpraca ta daje nam narzędzie do sku-
tecznego i mało inwazyjnego odzyskiwania 
należności od dłużników naszej spółdzielni . 
Pierwszym etapem egzekwowania zadłu-
żenia w ten sposób jest wysłanie wezwania 
do zapłaty z informacją o zamiarze umiesz-
czenia dłużnika w bazie BIG InfoMonitor . 
W wielu przypadkach to wystarczy, gdyż 
wszyscy ci, którzy mają świadomość z czym 

wiąże się wpisanie do spisu dłużnika, wolą 
tego uniknąć . Niestety sprawdza się to tylko 
w stosunku do dłużników, którzy mają nie-
wielkie zadłużenie od 1-2 miesięcy .  Na ko-
niec  listopada 2011 roku zadłużenie z tytułu 
należności czynszowej do jednego miesiąca 
wynosiło  111 .652,91 zł, a na koniec listopa-
da 2012 roku  47 .520,53 zł .

Pomimo stosowania wszelkich środków 
prewencyjnych i windykacyjnych odzyskiwa-
nia  należności czynszowych ich skuteczność 
jest ograniczona . W roku bieżącym skiero-
waliśmy do sądu kolejne  pozwy o zapłatę 
w stosunku do 49  w dłużników na kwotę  
234 .325,65 zł, a odzyskaliśmy 129 .376,31 zł . 
zaległości . Wyegzekwowano również odsetki 
z tytułu nieterminowych płatności w kwocie 
72 .354,84 zł . W tym czasie uzyskano 50 na-
kazów zapłaty, z czego egzekucję wdrożono 
w 7-miu sprawach . Ponadto wszczęto po-
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stępowanie egzekucyjne w 20-tu sprawach 
w oparciu o nakazy zapłaty uzyskane we 
wcześniejszym okresie . W trzech przypad-
kach odbyła się licytacja spółdzielczego pra-
wa do lokalu w tym jedna skuteczna . W po-
zostałych dwóch przypadkach brak było 
chętnych na zakup mieszkania . Aktualnie na 
różnym etapie toczy się 10 kolejnych postę-
powań egzekucyjnych  skierowanych do spół-
dzielczego własnościowego prawa do lokali 
lub prawa odrębnej własności . Odzyskano 1 
mieszkanie w wyniku przeprowadzonej eks-
misji do lokalu socjalnego .  Spółdzielnia ma 
świadomość, że wiele rodzin jest w trudnej 
sytuacji finansowej . Dlatego z chwilą wystą-
pienia zadłużenia należy zgłosić się do dzia-
łu księgowości i przedstawić sposób, w jaki 
mają Państwo zamiar spłacić zaległe opła-
ty . Jednocześnie mogą Państwo uzyskać in-
formacje w jaki sposób wystąpić do MOPS 
o dofinansowanie (dodatek mieszkaniowy) . 
Obecnie z dodatków mieszkaniowych ko-
rzysta 66 osób .

Jednak zarówno Zarząd jak i Rada 
Nadzorcza z pełną determinacją będą dzia-
łać w zakresie ściągania zadłużeń czynszo-
wych, ponieważ dalszy ich wzrost naraża 
Spółdzielnię na poważne komplikacje finan-
sowe, do czego nie można dopuścić .

Apelujemy do osób posiadających zale-
głości czynszowe, aby podjęli zdecydowane 
działania w kierunku spłaty tych zaległości, 
gdyż w przeciwnym przypadku konsekwen-
cje będą bardzo przykre, z możliwością utra-
ty mieszkania włącznie .

Przypominamy, że końcowym etapem 
procedury windykacji zadłużeń jest:

– dla mieszkania lokatorskiego – eksmisja 
do lokalu socjalnego lub pomieszczenia za-
stępczego

– dla mieszkania własnościowego lub od-
rębnej własności – licytacja w której cena 
wywoławcza w pierwszym terminie jest 
75%, a w drugim 66% wartości mieszkania, 
czyli dłużnik traci 25%, a następnie nawet 
33% ceny mieszkania .

Tabela Nr 3 obrazuje kształtowanie się zadłużeń w rozbiciu na okresy, naliczone odsetki od 
nieterminowych wpłat oraz zasądzone koszty procesowe .

Tabela Nr 4 informuje o zaległościach w opłatach w odniesieniu do poszczególnych budynków .
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     Tabela nr 3
Zaległości w opłatach za lokale mieszkalne

wg czasowej struktury i stanów na: 01.01.2011r., 31.12.2011r., 30.11.2012r.

       Tabela nr 4
Zaległości w opłatach za zajmowane lokale mieszkalne w odniesieniu do poszczególnych budynków 
   

Lp. Wyszczególnienie 01.01.2011 31.12.2011 30.11.2012
Wskaźnik w %

5;3 5;4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Roczny wymiar opłat 9 926 288,49 10 534 942,89 10 268 845,17 103,45 97,47

2. Łączny stan zadłużenia w 
tym: 1 167 597,47 1 364 290,74 1 348 522,02 115,50 98,84

2.1 Zadłużenie  
z tyt. nal.głównej 955 439,66 1 125 271,25 1 076 381,07 112,66 95,66

2.2 Naliczone odsetki 98 653,14 110 532,59 116 073,58 117,66 105,01

2.3 Koszty postępowania sądowego 113 504,67 128 486,90 156 067,37 137,50 121,47

3. Struktura czasowa zadłużenia  
z tyt. należności głównej

3.1 do 1 m-ca 105 786,59 111 652,91 47 520,53 44,92 42,56

3.2 od 1 do 3 m-cy 115 545,98 146 710,95 141 749,84 122,68 96,62

3.3 od 3 do 6 m-cy 106 033,32 112 910,26 92 529,86 87,26 81,95

3.4 pow. 6 m-cy 628 073,77 753 997,13 794 580,84 126,51 105,38

4. Wskaźnik zadłużenia  
z tytułu należności głównej 9,63 10,68 10,48 108,90 98,13

Lp. Adres budynku

Zaległość wg stanu na 30.11.2011r. Zaległość wg stanu na 30.11.2012r.
Łączna 
kwota

zaległości 
(w zł)

Zaległość 
w przeliczeniu 
na 1m2 pow. 

użyt.

Ilość 
członków

zalegających
 pow. 3 m-cy

Łączna 
kwota

zaległości 
(w zł)

Zaległość 
w przelicze-
niu na  1m2 
pow. użyt.

Ilość 
członków

zalegających
 pow. 3 m-cy

1. 29 Listopada 28 16 830,75  9,20    3 21 166,85  11,57    3 

2. Korabnicka  
Boczna 1 2 128,65  2,51    1 1 991,23  2,35    1

3. Ogrody 7 3 156,93  1,73    1 2 360,79  1,29    1
4. Ogrody 9 13 710,41  7,27    5 7 723,28  4,09    3
5. Spółdzielcza 4 9 373,95  11,02    2 10 823,96  12,73    2
6. Tyniecka 11 26 151,99  14,30    1 5 047,02  2,76    2
7. Wesoła 5 2 643,42  3,05    1 1 760,51  2,03    1
8. Wesoła 7 6 012,68  6,95    2 8 716,87  10,08    1
9. Wspólna 8 6 533,02  7,70    1 10 783,72  12,71    2
10. Ogrody 10 13 956,44  6,42    7 14 390,69  6,62    3
11. Słoneczna 8 18 943,74  10,16    3 18 979,12  10,18    2
12. Słoneczna 10 25 441,82  10,44    3 32 042,71  13,15    5
13. Słoneczna 11A 16 086,28  12,23    4 12 062,62  9,17    4
14. Słoneczna 12 9 838,10  4,05    2 11 717,04  4,82    2
15. Słoneczna 13 9 308,09  3,71    3 11 453,89  4,56    4
16. Słoneczna 15 19 098,91  7,82    4 26 197,56  10,72    3
17. Słoneczna 16 9 198,78  3,76    4 12 195,66  4,99    3
18. Słoneczna 17 16 412,37  6,72    2 25 021,44  10,25    2
19. Słoneczna 18 8 840,03  3,62    2 9 834,35  4,03    3
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20. Słoneczna 19 7 664,58  2,52    3 10 797,25  3,56    3
21. Słoneczna 27 52 994,24  27,16    3 7 926,36  4,06    2
22. Słoneczna 29 33 000,26  25,34    4 40 835,78  31,36    3
23. Słoneczna 31 7 095,34  3,63    2 8 526,64  4,36    2
24. Słoneczna 33 44 726,99  22,97    4 47 724,24  24,51    2
25. Ogrody 17 9 334,85  4,46    2 12 874,53  6,15    3
26. Kopernika 2F 7 138,50  11,95    1 4 335,22  7,26    1
27. Słoneczna 1A 3 934,45  1,21    0 3 007,99  0,92    0
28. Słoneczna 1B 9 976,10  3,05    4 14 716,23  4,51    3
29. Słoneczna 1C 9 146,24  2,80    3 14 608,96  4,48    5
30. Słoneczna 1D 19 400,78  5,93    3 18 354,06  5,61    1
31. Słoneczna 5 2 341,89  3,02    1 2 674,34  3,44    0
32. Słoneczna 7 8 888,69  11,46    2 7 689,90  9,91    2
33. Słoneczna 9 3 683,67  4,79    1 3 991,93  5,19    2
34. Ogrody 24 20 359,99  6,22    6 19 237,01  5,88    3
35. Ogrody 26 44 338,24  13,58    9 55 743,43  17,07    7
36. Ogrody 26A 21 883,45  17,16    3 32 201,92  25,25    3
37. Skłodowskiej 2 11 930,68  15,43    2 18 438,03  23,85    3
38. Skłodowskiej 4 595,69  0,77    0 1 351,46  1,74    0
39. Skłodowskiej 6 1 624,06  2,10    0 1 050,39  1,36    0
40. Skłodowskiej 8 6 995,80  8,88    1 13 624,56  17,30    1
41. Skłodowskiej 10 12 423,52  16,21    2 16 728,38  21,82    3
42. 29 Listopada 1 1 112,86  1,50    0 2 770,75  3,73    1
43. 29 Listopada 2 2 249,54  3,01    1 5 038,65  6,75    2
44. 29 Listopada 3 2 123,51  2,86    0 4 256,70  5,74    0

45. Konstytucji  
3-go Maja 5 20 601,02  13,26    1 23 316,07  15,01    1

46. Popiełuszki 4 64 303,13  13,85    6 79 357,30  17,10    7
47. Popiełuszki 6 54 507,36  11,87    4 63 887,62  13,92    4
48. Spokojna 1 960,23  1,29    0 923,21  1,24    0
49. Bukowska 1 21 562,43  5,51    5 23 633,94  6,04    5
50. Bukowska 2 9 243,45  2,36    2 9 137,31  2,34    2
51. Bukowska 3 88 273,08  27,75    7 104 190,22  32,75    6
52. Bukowska 4 5 458,63  2,38    1 5 231,73  2,29    0
53. Bukowska 5 12 881,56  3,25    3 9 664,76  2,44    1
54. Bukowska 6 50 560,46  17,12    5 11 138,01  3,77    2
55. Bukowska 7 1 146,48  1,06    0 869,03  0,80    0
56. Bukowska 8 21 766,51  20,10    2 23 905,92  22,08    2
57. Bukowska 9 8 857,00  8,15    2 10 619,46  9,78    2
58. Bukowska 10 33 343,69  30,80    1 39 936,09  36,89    2
59. Bukowska 11 2 715,67  2,50    1 3 661,05  3,38    1
60. Bukowska 12 15 573,48  4,04    6 11 915,21  3,09    3
61. Bukowska 13 5 145,41  2,95    1 6 229,65  3,57    2
62. Bukowska 14 1 731,60  0,99    0 2 628,13  1,51    0
63. Bukowska 15 19 687,48  6,96    1 21 491,44  7,59    2
64. Bukowska 16 11 670,04  4,12    3 8 186,66  2,89    1
65. Bukowska 17 7 910,77  5,15    2 3 224,63  2,10    0
66. Garaże 571,81  - 1 459,61  - 1

OGÓŁEM 1 037 101,57 8,10 162 1 076 381,07 8,41 143 
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Struktura kosztów i opłat zależnych  
i niezależnych w latach 2001-2013

Spółdzielnia pobiera od użytkowników 
lokali opłaty na pokrycie kosztów eksplo-
atacji, konserwacji oraz na fundusz remon-
towy które to należą do tzw . opłat zależnych . 
Oprócz tego opłaty wnoszone są za świad-
czenia takie jak: podatki, zimną wodę i od-
prowadzanie ścieków, odbiór odpadów śmie-
ci oraz dostawę energii cieplnej na potrzeby 
centralnego ogrzewania i są to koszty nieza-

leżne od spółdzielni . Poniżej zamieszczone 
zostały wykresy przedstawiające procentowy 
wzrost poszczególnych stawek opłat (cen) 
niezależnych oraz zależnych od spółdzielni 
wchodzących w skład opłat czynszowych .

 Wykresy te obrazują jak duży w pro-
centach był wzrost  w latach 2001-2013 
w/w składników kosztów .
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Strukturę średnich opłat czynszowych w roku 2012 i 2013 obrazuje poniższy wykres:
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Porównując powyższe dane możemy zauważyć że w 2013 roku, tak jak od kilku 
lat największy udział bo aż 62,35% w opłatach czynszowych będą miały tzw. 
opłaty niezależne od spółdzielni. Natomiast koszty eksploatacji podstawowej 
stanowiące 19,23% w strukturze kosztów obejmują głównie koszty : utrzymanie 
czystości, energii elektrycznej, ubezpieczeń majątkowych, usług deratyzacji, 
dezynsekcji, kominiarskich, zimowego utrzymania ulic oraz utrzymanie zieleni 
w okresie letnim, wieczystego użytkowania gruntu oraz ogólne (administracji i 
Zarządu).  
Zakładamy, że koszty eksploatacji i remontów w 2013 roku zostaną pokryte 
opłatami w dotychczasowej wysokości roku 2012. 
W tym miejscu należy zwrócić uwagę że struktura kosztów ulegnie w 2013r 
znaczącej zmianie, jeżeli wprowadzony zostanie nowy system gospodarki 
odpadami komunalnymi, który ma zostać wdrożony od 01.07.2013r. 
Dotychczasowa stawka za śmieci wynosi 7,65 zł/os/m-c, a od 1 lipca 2013r 
będzie na pewno znacznie wyższa. 
Więcej na ten temat czytajcie w punkcie Nowy system gospodarki odpadami. 
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Porównując powyższe dane możemy za-
uważyć że w 2013 roku, tak jak od kilku lat 
największy udział bo aż 62,35% w opłatach 
czynszowych będą miały tzw . opłaty nieza-
leżne od spółdzielni . Natomiast koszty eks-
ploatacji podstawowej stanowiące 19,23% 

w strukturze kosztów obejmują głównie 
koszty : utrzymanie czystości, energii elek-
trycznej, ubezpieczeń majątkowych, usług 
deratyzacji, dezynsekcji, kominiarskich, zi-
mowego utrzymania ulic oraz utrzymanie 
zieleni w okresie letnim, wieczystego użyt-
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Założenia przy opracowywaniu planu fi-
nansowego na rok 2013 nakierowane są na 
obniżenie kosztów i racjonalną gospodar-
kę zasobami mieszkaniowymi, jak również 
utrzymanie równowagi ekonomiczno – fi-
nansowej spółdzielni . 

Sporządzając plan finansowy przyjęto za-
sadę, aby łączny wymiar opłat zależnych od 
spółdzielni w roku 2013 pozostał na dotych-
czasowym poziomie .

Z opłaty na eksploatację postanowio-
no wyodrębnić podatek od nieruchomo-
ści, którego wysokość nie jest zależna od 
Spółdzielni .

Zaliczki na fundusz remontowy zostaną 
utrzymane na nie zmienionym poziomie . 

Opłaty za wywóz nieczystości pozo-
stają na poziomie roku poprzedniego tj .  

7,65zł/osobę/m-c, ale tylko do końca czerw-
ca 2013 roku .

Opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków 
wzrosną  zgodnie z uchwałą 

Nr XXV/300/12 Rady Miejskiej 
w Skawinie z dnia 28 .XI .2012r . z kwoty 

9,20 zł/m3 do kwoty 10,78 zł/m3 . 
Na koniec roku 2013 łączne wydatki 

w zakresie kosztów eksploatacji założono na 
poziomie 3 .245 .106,75 złotych . Przychody 
w kwocie 3 .280 .972,61 zł dadzą nadwyż-
kę wpływów nad kosztami w wysokości 
35 .865,86 zł która zwiększy przychody w na-
stępnym roku .

Wydatki w ramach funduszu remontowe-
go założono w wysokości 2 .545 .490,11 zł 
a wpływy w wysokości 2 .361 .303,96 zł . 

Plan finansowy na 2013 rok (założenia)

kowania gruntu oraz ogólne (administracji 
i Zarządu) . 

Zakładamy, że koszty eksploatacji i remon-
tów w 2013 roku zostaną pokryte opłatami 
w dotychczasowej wysokości roku 2012 .

W tym miejscu należy zwrócić uwagę że 
struktura kosztów ulegnie w 2013r znaczącej 
zmianie, jeżeli wprowadzony zostanie nowy 

system gospodarki odpadami komunalnymi, 
który ma zostać wdrożony od 01 .07 .2013r .

Dotychczasowa stawka za śmieci wynosi 
7,65 zł/os/m-c, a od 1 lipca 2013r będzie na 
pewno znacznie wyższa .

Więcej na ten temat czytajcie w punkcie 
Nowy system gospodarki odpadami .
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 Wykaz ważniejszych prac wykonanych w 2012 r.
(dane na dzień 30.XI.2012 r.)

Prace remontowe:
- wykonano renowację elewacji budyn-

ków przy ul . Popiełuszki 4 i 6, Ogrody 
17, Tynieckiej 11 oraz ścian szczytowych  
budynków przy ul . Bukowskiej o łącznej 
powierzchni 16 556 m²;

- wyremontowano daszki nad wejściami 
do budynków – 3 szt .;

- ocieplono stropy ostatniej kondygnacji 
budynków – 1850 m2;

- przebudowano schody z kostki brukowej 
– 176 m2;

- wykonano nowe opaski wokół budyn-
ków – 610 mb;

- wykonano modernizację instalacji do-
mofonowej- wymieniono słuchawki – 
113szt .;

- wymalowano klatki schodowe – 23 szt .;
- wymieniono rury spustowe  - 74 mb;
- wymieniono piony kanalizacyjne i wodne 

w 77 mieszkaniach;
- wymieniono głowice termostatyczne 

przy zaworach grzejnikowych w miesz-
kaniach – 79 szt .

Prace związane z bezpieczeństwem 
mieszkańców:

- przeprowadzono kontrolę przez Zakład 
Kominiarski przewodów spalinowych; 
wentylacyjnych  i dymowych we wszyst-
kich budynkach;

- przeprowadzono kontrolę szczelności 
instalacji gazowej wraz z urządzeniami  
we wszystkich budynkach – usunięto 225 
wykrytych nieszczelności ;

- zamontowano zawory kulowe przy od-
biornikach gazu 10 szt .;

- wymieniono skradzione lub uszkodzone 
wyłączniki światła 421 szt .;

- uzupełniono skradzione lub rozbite lam-
py oświetleniowe na klatkach schodowych 
i w korytarzach piwnicznych 29 szt .;

- zamontowano piece Junkers 38 szt .;
- zamontowano kuchnie gazowe i pod-

grzewacze wody 15 szt .;
- zamontowano skradzione lub uszkodzo-

ne żarówki 5033 szt .;
- uzupełniono brakujące klosze do lamp 

345 szt .;
- zamontowano korytka kablowe na klat-

kach schodowych i w piwnicach 1436 mb;
- zamontowano nowe skrzynki elektrycz-

ne – 110 szt ., 
- zamontowano nowe skrzynki gazowe – 

110 szt .;
- zamontowano nowe skrzynki instalacyj-

no - administracyjne  - 15 szt .;
- zamontowano nowe kratki przed wej-

ściami do budynków  - 15 szt .;

 Prace różne:
- wywieziono 1988 ton odpadów komu-

nalnych, 23 tony odpadów wielkogaba-
rytowych oraz   88 ton surowców wtór-
nych, w tym: 41 ton szkła, 18 ton maku-
latury i 29 ton tworzyw sztucznych;

- dokonano napraw wg zgłoszeń:
     Azart - 311 zgłoszeń
     Domofony - 509 zgłoszeń
     Elektryczne -  2040 zgłoszeń
     Wod –Kan . - 494 zgłoszeń
     C O  -   869 zgłoszeń         
     Stol .-Szklar .   -  493 zgłoszeń
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Zakres prac remontowych planowanych  
do wykonania w roku 2013 – założenia do planu

I. Remonty budynków i lokali.
1 . Renowacja ścian i balkonów budynków 

o łącznej powierzchni ~8 300 m2;
2 . Remont zadaszeń wejść do klatek scho-

dowych – szt . 6;
3 . Montaż skrzynek elektrycznych w bu-

dynkach przy ul . 29 Listopada 28, Sło-
necznej 1A, 1B, 1D i 13 oraz Wesoła 7;

4 . Malowanie klatek schodowych w bu-
dynkach przy ul . 29 Listopada 28, 
Słonecznej 1A, 1B, 1D i 13 oraz  
Wesoła 7;

5 . Ocieplenie stropodachów budynków 
~12 000 m2;

6 . Wykonanie  instalacji anten zbiorczych 
w pionach  na klatkach schodowych 
w budynkach przy ul . 29 Listopada 28, 
Słonecznej 1A, 1B, 1D i 13 oraz Wesoła 7;

7 . Wykonanie listwowania przewodów 
na klatkach schodowych w budynkach 
przy ul . 29 Listopada 28, Słonecznej 
1A, 1B, 1D i 13 oraz Wesoła 7;

8 . Wymiana rynien i rur spustowych na 
budynkach objętych renowacją;

9 . Wymiana opasek wokół budynków ob-
jętych renowacją;

10 . Wymiana zużytych kratek przed wej-
ściem do klatek schodowych;

11 . Wymiana pionów sanitarnych i wod-
nych wg zgłoszeń lokatorów;

12 . Malowanie kominków i deflektorów na 
dachach budynków .  

 
II. Utrzymanie mienia.
1 . Wymiana chodników z płytek na kost-

kę brukową przy budynku Bukowska 1 
oraz pomiędzy budynkami Bukowska 13 
i 14 oraz od budynku MPEC w kierunku 
ul . Popiełuszki;

2 . Remont drogi dojazdowej i parkingów 
przy ul . Bukowskiej 1, 2, 3;  

3 . Remont parkingu przy ul . Bukowska 12;
4 . Przebudowa altany śmietnikowej przy 

ul . Słonecznej 1A;
5 . Malowanie i dezynfekcja altan śmietni-

kowych szt . 26; 
6 . Pielęgnacja zieleni;
7 . Przegląd i naprawa urządzeń na placach 

zabaw .

III. Prace konserwacyjne planowane 
do wykonania przez służby własne 
w 2013 r.

1 . Wykonanie zaleceń kominiarskich 
w mieszkaniach lokatorów;

2 . Naprawa odparzonych tynków w miesz-
kaniach lokatorów;

3 . Wymiana zniszczonych kaset i słucha-
wek domofonowych; 

4 . Naprawa instalacji domofonowej;
5 . Naprawa instalacji Azart;
6 . Naprawa instalacji elektrycznej wraz 

z osprzętem;
7 . Drobne prace malarskie;
8 . Wykonanie okresowych przeglądów in-

stalacji wodnej i gazowej i usuwanie nie-
szczelności;

9 . Wymiana skorodowanych pionów co 
oraz gałązek;

10 . Wymiana zaworów na rozdzielaczach 
w rozdzielniach;

11 . Wymiana zaworów i głowic wodnych 
w mieszkaniach lokatorów;

12 . Montaż odpowietrzników na pionach   
C O w mieszkaniach lokatorów;

13 . Montaż urządzeń gazowych i sanitar-
nych wg zgłoszeń lokatorów;

14 . Czyszczenie czyszczaków przy rurach 
spustowych;

15 . Czyszczenie pionów kanalizacyjnych 
wg zgłoszeń lokatorów;
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16 . Naprawa zamków i wymiana wkładek 
w bramach wejściowych;

17 . Naprawa bram i szklenie wybitych szyb;
18 . Naprawa stolarki okiennej na klatkach 

schodowych i w korytarzach piwnicz-
nych;

19 . Naprawa zniszczonych gablot ogłosze-
niowych na klatkach schodowych;

20 . Naprawa ławek na osiedlach;
21 . Odśnieżanie i posypywanie ścieżek pie-

szo jezdnych;

22 . Sadzenie krzewów i drzew;
23 . Przycinanie drzew i krzewów;
24 . Koszenie traw, grabienie, wywóz gałęzi, 

trawy i liści;
25 . Naprawa  zapadniętych opasek przy bu-

dynkach;
26 . Wywóz odpadów komunalnych i sta-

łych wielkogabarytowych;
27 . Naprawa kontenerów na śmieci;
28 . Utrzymanie placów zabaw .

Zagadnienia dotyczące zasad rozliczania kosztów 
centralnego ogrzewania

Jak Państwo zapewne pamiętacie począwszy 
od sezonu grzewczego 2011/2012 rozliczanie 
ciepła w zasobach Spółdzielni dokonywane jest 
w oparciu o zmienione zasady rozliczeń . Do 
Regulaminu określającego zasady indywidual-
nego rozliczenia kosztów centralnego ogrze-
wania na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej 
Nr 16/11 z dnia 31 .05 .2011 r . zostały wpro-
wadzone nowe współczynniki korygujące „T”, 
uwzględniające nie tylko usytuowanie mieszka-
nia w bryle budynku, ale również konstrukcję 
ścian i stropów oraz grubość izolacji termicz-
nej poszczególnych przegród, a następnie zo-
stały one zaprogramowane w podzielnikach . 
Cytowana Uchwała wprowadziła także inne 
zmiany w zasadach rozliczania ciepła, a miano-
wicie:
1 . Kolejne 10% części zmiennej przeniesio-

no do części stałej kosztów ogrzewania . 
Oznacza to, że począwszy od sezonu grzew-
czego 2011/2012 cześć stałą oraz 30% czę-
ści zmiennej kosztów ogrzewania w danym 
budynku rozlicza się proporcjonalnie do po-
wierzchni grzewczej każdego lokalu, a 70% 
części zmiennej kosztów ogrzewania przy-
padającej na lokale rozlicza się w oparciu 
o odczyty podzielników zainstalowanych na 
grzejnikach lub dla lokali nieopomiarowa-
nych według średniego kosztu energii ciepl-

nej zużytej na ogrzewanie 1m2 powierzchni 
danego lokalu z uwzględnieniem odpowied-
nich współczynników „W’’ .

2 . Począwszy od sezonu grzewczego 2011/2012 
współczynnik „W-2” dla pomieszczeń nie-
opomiarowanych z woli użytkownika, z nie-
typowymi grzejnikami lub z uszkodzonymi 
podzielnikami lub plombami wynosi 3,00 . 
Wprowadzenie współczynnika „W-2” w wy-
sokości 3,00 ma charakter motywacyjny dla 
mieszkańców lokali rozliczanych dotychczas 
ryczałtem do zamontowania podzielników . 
Rozwiązanie takie już zmniejszyło liczbę 
mieszkań nieopomiarowanych, a liczymy na 
to, że w efekcie wszystkie lokale będą rozli-
czane w oparciu o podzielniki .

3 . Dla pomieszczeń, gdzie stwierdzono uszko-
dzenie  przez użytkownika podzielnika lub 
plomby, a także gdy z winy użytkownika nie 
dokonano odczytu począwszy od sezonu 
grzewczego 2011/2012 ma zastosowanie 
współczynnik „W-3” w wysokości 4,00 .

Począwszy od bieżącego sezonu grzewcze-
go 2012/2013 w zasadach rozliczania ciepła 
zaszła kolejna zmiana . Zgodnie z Uchwałą Nr 
24/12 Rady Nadzorczej SMLW w Skawinie 
z dnia 13 .09 .2012, począwszy od sezonu grzew-
czego 2012/2013 zmianie ulega sposób rozli-
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Nowy system gospodarki odpadami

czania kosztów c .o . w łazienkach . Rozliczenie 
dokonywane będzie zgodnie z obowiązującym 
w Spółdzielni Regulaminem rozliczania kosz-
tów c .o ., wg zasad:
1 . Dla łazienek z grzejnikami opomiarowanymi 

- w oparciu o odczyty podzielników zainsta-
lowanych na grzejnikach w łazienkach;

2 . Dla łazienek z grzejnikami nieopomiarowa-
nymi z woli użytkownika – ze średniej dla da-
nego budynku z zastosowaniem współczyn-
nika W-2  w wysokości 3,0;

3 . Dla łazienek bez grzejników (rury grzewcze 
bez możliwości regulacji) – ze średniej dla 
danego budynku z zastosowaniem współ-
czynnika W-1  w wysokości 1,0 .

Jednolity tekst Regulaminu określającego za-
sady indywidualnego rozliczenia kosztów cen-
tralnego ogrzewania w naszej Spółdzielni mo-
żecie znaleźć Państwo na naszej stronie inter-
netowej www .sm .skawina .net w zakładce Akty 
prawne/Regulaminy .

Poniżej prezentujemy informacje zawarte na 
stronie internetowej Ministerstwa Środowiska 
dotyczące nowych rozwiązań w gospodarce od-
padami:

Co się zmieni po wejściu w życie nowej 
ustawy? 

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe 
zasady odbioru odpadów . Obowiązek podpisania 
umowy z firmą wywozową przejmie Twoja gmina .  
Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu fir-
my, które będą odbierać odpady od wszystkich 
właścicieli nieruchomości .  Dzięki temu nie bę-
dzie „opłacać się” wyrzucanie odpadów do lasu . 
Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy 
uiszczać będą opłatę opartą na określonej przez 
gminę podstawowej stawce, a wyjątek stanowić 
będą osoby segregujące odpady – ekologiczni 
płacą mniej – obowiązkowo .

Co to oznacza dla statystycznego 
Kowalskiego? 

Koniec z poszukiwaniem najatrakcyjniej-
szej oferty wywozu odpadów . Mieszkańcy będą 
wnosili do gminy opłaty zgodnie z jedną, wy-
znaczoną w drodze uchwały stawką . W za-
mian za to gmina wybierze (w konkurencyj-
nym przetargu) przedsiębiorcę bądź przedsię-

biorców, który opróżni śmietnik Kowalskiego, 
a jego zawartość wywiezie w odpowiednie 
miejsce . Co więcej, gmina będzie również mu-
siała sprawować nadzór nad dalszym losem 
odpadów . Koniec ze zmartwieniami co zrobić 
ze starą pralką, rozpadającą się szafą, przeter-
minowanymi lekami albo zużytymi bateria-
mi – gmina będzie organizować i wskazywać 
mieszkańcom punkty odbioru takich odpadów .  
Jeśli Kowalski selekcjonuje odpady, to - z ko-
rzyścią dla środowiska, ale i dla siebie – za se-
lektywną zbiórkę gmina będzie pobierać niż-
sze opłaty . Zniknie też powód, żeby odpadów 
pozbywać się przez spalanie w domowych 
piecach – co, mimo że jest niezgodne z pra-
wem, nadal stanowi, niebezpieczny dla zdro-
wia ludzi, problem w wielu miejscach kraju . 
 
Przepisy i harmonogram wdrażania

1 stycznia 2012 r . weszła w życie ustawa 
z dnia 1 lipca 2011 r . o zmianie ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz . U . z 2012 r ., poz . 391) . 
Gminy dostały 18 miesięcy na przygotowanie 
nowego systemu gospodarki odpadami . Rok 
2012 ma być rokiem przygotowania się gmin do 
realizacji nowych zadań, podjęcia stosownych 
uchwał . Natomiast rok 2013 to rok faktyczne-
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go wdrożenia przepisów . Od 1 lipca 2013 roku 
zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru od-
padów . Obowiązek podpisania umowy z firmą 
wywozową przejmie gmina .
Cel zmiany ustawy:

• objęcie wszystkich właścicieli nieruchomo-
ści sprawnym systemem odbioru odpadów,

• stworzenie lepszych warunków do segrega-
cji odpadów,

• łatwo dostępne punkty zbiórki selektywnej 
takich odpadów jak zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble, odpady niebezpiecz- 
ne,

• informowanie mieszkańców gmin, co gdzie 
i jak należy wyrzucać,

• wyeliminowanie dzikich wysypisk,
• likwidacja zjawiska palenia odpadów w do-

mach .

Jak będą wyliczane stawki opłat?
Do 1 stycznia 2013 r . Rada gminy zadecyduje 

jak często i w jaki sposób będziemy płacić za 
wywóz odpadów . Gminy:

• uchwalą lokalne regulaminy utrzymania 
czystości porządku na terenie gminy,

• wyznaczą stawki opłat oraz zasady ich po-
noszenia,

• przeprowadzą kampanie informacyjne dla 
mieszkańców .

Właściciele nieruchomości będą mieli obo-
wiązek uiszczania na rzecz gminy opłaty za 
odbiór odpadów komunalnych . Za pieniądze 
z opłat gmina będzie opłacać przyjmowanie, 
wywóz i segregację odpadów, punkty zbiór-
ki selektywnej oraz administrację obsługującą 
cały system . Wysokość opłaty zostanie ustalo-
na na podstawie stawki uchwalonej przez radę  
gminy:

• na mieszkańca albo
• na podstawie ilości zużytej wody w danej 

nieruchomości albo
• na podstawie powierzchni lokalu mieszkal-

nego do stawki opłaty .
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych 

(tj . szkoły, sklepy) opłata będzie zależeć od liczby 

pojemników z odpadami komunalnymi powsta-
łymi na danej nieruchomości oraz stawki opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . 

Niższe opłaty
Na mocy ustawy opłata za odpady posegre-

gowane będzie niższa, dlatego warto segrego-
wać odpady .

Umowy na odbieranie odpadów komunal-
nych

Od lipca 2013 r . usługę odbioru od wła-
ścicieli nieruchomości w zamian za opłatę za-
pewnia gmina . Właściciele nieruchomości do 
tego czasu powinni podjąć działania celem 
wypowiedzenia umów na odbieranie odpa-
dów komunalnych zawartych indywidualnie .  
Do 1 lipca 2013 r . właściciel nieruchomości, 
który ma zawartą umowę na odbieranie odpa-
dów komunalnych jest zwolniony z uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi na rzecz gminy . Kopię takiej umowy nale-
ży dołączyć do pierwszej deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi, którą prześlemy gminie .

 
Obowiązki Gminy

Obowiązkiem gminy będzie redukcja 
masy odpadów trafiających na składowi-
ska do poziomu obowiązującego w krajach 
unijnych . Zmiany w ustawie pozwolą gmi-
nom przejąć całkowicie nadzór nad odpa-
dami i zarządzać nimi na swoim terenie .  
Firma bądź firmy, które będą odbierały i zago-
spodarowywały odpady na terenie gminy zosta-
ną wybrane w drodze przetargu . Wiele domów 
będzie obsługiwać jedna firma (sektory poniżej 
10 tysięcy mieszkańców) co będzie skutkować 
oszczędnością dróg i środowiska .

Od 1 lipca 2013 r. wyłonione w prze-
targu firmy zaczną odbierać od miesz-
kańców odpady każdej wielkości i każde-
go rodzaju lub zorganizują wraz z gminą 
punkty selektywnego zbierania odpadów. 
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Odrębna własność lokali

Nowa ustawa stwarza warunki do osiągnię-
cia poziomów recyklingu głównych strumieni 
odpadów, do których jesteśmy zobowiązani . 
Do 31 grudnia 2020 roku powinniśmy osiąg- 
nąć:

• poziom recyklingu i przygotowania do po-
nownego użycia papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła – co najmniej 50%;

• poziom recyklingu, przygotowania do po-
nownego użycia i odzysku innymi metodami 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
(innych niż niebezpieczne) – co najmniej 
70% .

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach od początku budziła wie-
le emocji i kontrowersji . Głównie samorządy 
gmin protestują w tej kwestii, zaskarżając usta-
wę do Trybunału Konstytucyjnego, czy wnio-
skując o przesunięcie terminów jej realizacji . 
Ministerstwo Środowiska w ostatnich dniach 
podało informację, że na nowo „analizuje” 
ustawę . Co z tego wyniknie, tak naprawdę dzi-
siaj jeszcze niewiadomo . 

Samorząd Skawiny pracuje nad przyjęciem 
stosownych uregulowań w tym zakresie . Na se-
sji 28 listopada br . odbyło się pierwsze czytanie 
projektów uchwał dotyczących sposobów po-
bierania opłat i ich wysokości .

Proponowane stawki to m .in .:
- 9,80 zł od osoby na miesiąc, gdy odpady są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- 13,00 zł od osoby na miesiąc, gdy odpady 

nie są segregowane .

Po podjęciu przez Radę Miejską w Skawinie 
ostatecznych decyzji ( uchwał) w sprawie sta-
wek i zasad rozliczeń Gmina rozpisze przetarg 
na wyłonienie firmy, która od 1 lipca 2013 r . bę-
dzie odbierała odpady z całego terenu Gminy, 
a w tym z terenu naszej spółdzielni . Jaka będzie 
cena odbioru odpadów, niższa czy wyższa od 
proponowanych nie wiadomo . Natomiast jest 
niemal pewnym, że będzie wyższa od aktualnie 
pobieranej przez naszą spółdzielnię tj: 7,65 zł 
od osoby . Dlatego nasi mieszkańcy muszą się 
liczyć ze wzrostem opłat z tego tytułu od 1 lipca 
2013 r .

 Aktualny stan własnościowy lokali w naszych zasobach przedstawia się następująco:
-  lokale mieszkalne  - ogółem    -  2703
 w tym    - lokatorskie   -      95
    - własnościowe   -  1507
    - odrębna własność   -  1101

- lokale użytkowe   - ogółem   -      14
 w tym    - własnościowe -      10
     - odrębna własność -        4

- garaże    - ogółem  -    152
 w tym    - własnościowe -    118
     - odrębna własność -      34
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W trosce o Państwa bezpieczeństwo przypominamy !!!

Aby bezpiecznie korzystać z urządzeń gazo-
wych należy pamiętać o kilku podstawowych za-
sadach i warunkach:
•	 przewody spalinowe i wentylacyjne są drożne 

i utrzymywane w należytej sprawności (prze-
glądy należy wykonywać przynajmniej raz na 
rok),

•	 instalacja gazowa jest szczelna, utrzymywana 
w odpowiednim stanie technicznym i podda-
wana obowiązkowemu sprawdzeniu co naj-
mniej raz w roku,

•	 urządzenia gazowe są utrzymywane w odpo-
wiednim stanie technicznym,

•	 nie są dokonywane samowolnie przeróbki 
i naprawy instalacji gazowych,

•	 nie są dokonywane manipulacje przy gazo-
mierzu,

•	 nie są podłączane dodatkowe urządzenia ga-
zowe z pominięciem wymagań określonych 
w Prawie Budowlanym .

Przy zakupie odbiorników paliwa gazo-
wego (np . kuchenki) należy sprawdzić, czy 
są one fabrycznie dostosowane do posia-
danego w domu rodzaju gazu ziemnego . 
Nieumiejętne, niezgodne z przepisami insta-
lowanie urządzeń gazowych (podgrzewacze 
wody, kuchenki) może prowadzić do powsta-
nia nieszczelności, ulatniania się paliwa ga-
zowego i zagrożenia wybuchem . Montażem 
odbiorników paliwa gazowego mogą zajmo-
wać się tylko firmy koncesjonowane, posia-
dające uprawnienia budowlane i energetycz- 
ne . 

Gaz ziemny nie jest trujący, trujące są 
spaliny, które przy braku właściwej wenty-
lacji gromadzą się w pomieszczeniu, gdzie 
spalany jest gaz . Dla bezpieczeństwa użyt-
kownika paliwa gazowego niezbędne jest od-
prowadzenie spalin i dopływ świeżego po- 
wietrza . 

Pamiętaj !!
Pod żadnym pozorem niedopuszczalne 

jest zaklejanie bądź likwidowanie kratek 
wentylacyjnych w ścianach lub otworów na-
wiewnych w drzwiach łazienki. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stru-
mień powietrza usuwanego z pomieszczeń po-
winien wynosić:
•	 dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposa-

żonej w kuchnię gazową – 70 m3/h
•	 dla łazienki z ustępem lub bez – 50 m3/h

Wyczerpywanie się tlenu w powietrzu po-
mieszczenia w wyniku eksploatacji urządzenia 
gazowego, z ograniczeniem dostępu świeżego 
powietrza, doprowadzić może w konsekwencji 
do powstania niebezpiecznego stężenia tlenku 
węgla (czadu) i spowodowanie zagrożenia dla 
przebywających tam ludzi . Dlatego w miesz-
kaniach wyposażonych w szczelną stolarkę 
okienną i drzwiową, o niskim współczynniku 
infiltracji należy bezwzględnie wykonać insta-
lację automatycznych nawiewników, montowa-
nych w górnych częściach kwater okiennych . 
Równocześnie dla właściwego przepływu po-
wietrza wentylacyjnego w dolnej części drzwi 
do łazienki  musi być zainstalowana kratka na-
wiewna o minimalnej powierzchni 200 cm2 .

Pamiętaj !!
Twoje bezpieczeństwo zależy od prawi-

dłowego działania wentylacji grawitacyjnej. 
Aby zapewnić jej sprawność należy umożli-
wić dopływ świeżego powietrza do miesz-
kania.  

Więcej informacji znajdziecie Państwo 
na naszej stronie internetowej  

www.sm.skawina.net  
w dziale Aktualności.
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