
BIULETYN INFORMACYJNY SM „ZACISZE” W OLEŚNICY –MAJ 2015 

 

 
1 

 

 

 

 

 

BIULETYN INFORMACYJNY 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W OLEŚNICY 

 

 

Szanowni Państwo! 

Mieszkańcy zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”. 

 

Przekazujemy Państwu do rąk  „Biuletyn informacyjny” zawierający wybrane 

informacje związane z funkcjonowaniem naszej Spółdzielni. Mamy nadzieję, że 

wydawnictwo to uzupełni Państwa wiedzę dotyczącą prac Rady Nadzorczej, Zarządu i 

czekających spółdzielców zmian.     

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej   

        „Zacisze” w Oleśnicy” 

 

               INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA 

 

 

      Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ZACISZE” w Oleśnicy zwołał Walne Zgromadzenie  

       Podzielone na 5 części w terminie od 8 czerwca do 12 czerwca 2015r.Zawiadomienie o  

      Terminie Walnego Zgromadzenia danej części zostało wysłane do każdego członka 

      Spółdzielni. Zawiadomienie zawiera proponowany porządek obrad oraz informację że: 

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe za 

2014r. i projekty uchwał, będą wyłożone do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. 

Kochanowskiego 5 pokój 102 oraz w biurze Administracji w Bierutowie ul. Zielonej 10 w dniach 

od 25 maja do 8 czerwca 2015r. w godzinach urzędowania. Każdemu członkowi przysługuje 

prawo do zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami. Podczas obrad Walnego 

Zgromadzenia członkowie wybiorą nowy skład Rady Nadzorczej na kadencję 2015-2018r. 

Zgodnie ze statutem członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać kandydatów na członków Rady 

Nadzorczej w terminie do 25 maja 2015r. Wzór zgłoszenia oświadczenia kandydatów można 

otrzymać w biurze Zarządu Spółdzielni przy ulicy Kochanowskiego 5 pokój 102 w godzinach 

urzędowania.  

Przedstawiamy Państwu wybrane informacje ze sprawozdania Zarządu z działalności spółdzielni 

w 2014 roku.  
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I.  Działalność członkowsko- mieszkaniowa 

 

Spółdzielnia nasza zrzesza 4306 członków z tego 1922 członków posiada spółdzielcze prawo do 

lokalu , 1803 członków posiada odrębne prawo własności  lokalu mieszkalnego, a 323 członków 

oczekuje na lokal w spółdzielni, 69 członków posiada tylko garaż. 

      Spółdzielnia zarządza zasobami mieszkaniowymi w Oleśnicy i Bierutowie w łącznej ilości 3976 

lokali,         

       w tym: 

 74 mieszkania spółdzielcze lokatorskie  

 2019 mieszkań spółdzielczych własnościowych 

 1883 mieszkania stanowiące odrębną własność 

Majątek Spółdzielni według stanu na 31.12.2014r. to: 

 3976 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 201005 m
2
 

 143 lokale użytkowe o powierzchni użytkowej 14367 m
2
 

 266 garaży o powierzchni użytkowej 4303 m
2
 

 

II. Koszty eksploatacji zasobów mieszkaniowych. 

 

Koszty eksploatacji ponoszone przez Spółdzielnię w 2014 roku na utrzymanie zasobów 

mieszkaniowych pokrywane są z opłat wnoszonych przez użytkowników lokali mieszkalnych.  

Koszty dotyczące lokali mieszkalnych obejmują:  

 koszty eksploatacji podstawowej  -                                         5.056.313,27 zł 

 odpisy na fundusz remontowy -                                              3.384.024,09 zł 

 koszty centralnego ogrzewania -                                             4.111.012,28 zł 

 koszty dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków -      2.453.306,27 zł          

 koszty eksploatacji dźwigów osobowych -                                124.326,89 zł 

 koszty eksploatacji domofonów -                                                 42.285,48 zł 

 podatek od nieruchomości -                                                        148.103,45 zł 

  

       Rada Nadzorcza Uchwałą nr 10/2013 z dnia 27.08.2013 roku zatwierdziła obowiązujące                

od stycznia 2014 roku stawki opłat eksploatacyjnych oddzielnie dla poszczególnych 

nieruchomości. W trakcie roku uchwała ta została zmieniona: 

1. Uchwałą nr 12/2013 RN z dnia 24.09.2013 r.- zmiana dotyczyła opłat eksploatacyjnych dla 

nieruchomości położonej przy ul. Lotniczej 1-5a oraz ul. Przyjaźni 17. Uchwała weszła w 

życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 

2. Uchwałą nr 13/2013 RN z dnia 29.10.2013 r.- zmiana dotyczyła opłat eksploatacyjnych dla 

nieruchomości położonej przy ul. Sucharskiego 2a-2e oraz opłat na fundusz remontowy dla 

nieruchomości przy ul. Krzywoustego 71a-71b. Uchwała weszła w życie z dniem 1 lutego 

2014 r. 

3. Uchwałą nr 2/2014 RN z dnia 25.02.2014 r.- zmiana dotyczyła opłat eksploatacyjnych oraz 

opłat na fundusz remontowy dla nieruchomości położonej przy ul. Lotniczej 1-5a                         

i ul. Przyjaźni 17. Uchwała weszła w życie z dniem 1 czerwca 2014 r. 

4. Uchwałą nr 8/2014 RN z dnia 24.06.2014 r.- zmiana dotyczyła opłat za pobór wody i 

odprowadzanie ścieków w zasobach w Oleśnicy. Uchwała weszła w życie z dniem 1 lipca 
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III. Koszty centralnego ogrzewania w SM „Zacisze” za 2014r. 

 

Sezon grzewczy w 2014 r.  obejmował 216 dni i w porównaniu do 2013 r. był dłuższy o 5 dni. Rok 

2014 był cieplejszy, gdyż średnia temperatura w 2014 r. wynosiła + 6,57 °C, a w roku 2013 wynosiła 

+ 4,78 °C. 

Koszty centralnego ogrzewania w roku 2014 wyniosły 4 111 012,28 zł. Dla porównania w roku 2013 

koszty zamknęły się kwotą 4 757 737,69  zł.      

W 2014 roku zużyliśmy 59742 GJ tj. o 13 642 GJ  mniej  niż w roku 2013– 73384 GJ. 

W związku z tym, że zima była cieplejsza powstała  nadwyżka na c.o. do rozliczenia z członkami w 

2014 roku w wysokości  1 799 787,63 zł i jest większa  niż w roku 2013 o  642 185,47 zł.  

Rozliczenie zaliczki nastąpiło w miesiącu kwietniu 2015 roku. 

 

IV. Gospodarka zimną wodą. 

   W zakresie eksploatacji instalacji wodno - kanalizacyjnej wykonano w 2014 roku: 

 Czyszczenie chemiczne przyłączy sanitarnych i deszczowych wraz z wykonaniem przeglądu 

kamerą inspekcyjną 

 budynek przy ul. Sudoła 19 

 budynek przy ul.  Sikorskiego 1i 

 budynek przy ul.  Sudoła 24-25 

 budynek przy Pl. Zwycięstwa 1e 

 Remont przyłączy w oparciu o wcześniej wykonane pomiary kamerą inspekcyjną- 5 szt. 

 Wymieniono piony wodne i kanalizacyjne w budynkach mieszkalnych w Bierutowie przy ul. 

Mickiewicza 5 i 7 ( 2 klatki). 

 Wymiana fragmentu instalacji wodociągowej w budynkach przy ul. 11 Listopada 18-19. 

 

    Z przeprowadzonych analiz wynika, że na dzień 31.12.2014 r. średnia różnica w bilansie wody 

wynosiła 1,76% (na koniec grudnia 2013 r. było 2,25% , na koniec grudnia 2012 r. było 3,28%, na 

koniec grudnia 2011 r. było 4,07%, na koniec grudnia 2010 r. 7,86%). Uzyskano więc dalszą 

poprawę w bilansie gospodarowania wodą. 

 

Tabela różnic zużycia wody 

 I kw. II kw. III kw. IV kw. Średnia 2014 

ADS nr 1 1,23% 1,57% 2,45% 1,34% 1,65% 

ADS nr 2 0,34% 1,22% 0,57% 0,90% 0,76% 

ADS nr 3 3,22% 2,21% 2,18% 3,89% 2,88% 

 Średnia w zasobach w Oleśnicy 1,76% 
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V. Remonty zasobów mieszkaniowych. 

 

 Na roboty  remontowe finansowane z funduszu remontowego nieruchomości 

wydatkowaliśmy  kwotę   3 227 983,22zł w ramach  której: 

w Oleśnicy 

1. Pomalowano 24 klatki schodowe w budynkach ul.. Klonowa 4-6d, Gen. Maczka 5-5e, Wojska 

Polskiego 17 , Kopernika 1-1b, Podchorążych 1-1c  za 262 650,29 zł; 

2. Wykonano malowanie pomieszczeń wspólnego użytku i korytarzy piwnic w budynku  

Pl. Zwycięstwa 1-1f,  Żeromskiego, 1-2, Sucharskiego 2a-2e na kwotę  30 934,17 zł; 

3. Umyto  fragmenty elewacji budynków przy ul. 11 Listopada 18-19b, Wojska Polskiego 16-16g, 

Sucharskiego 2a-2e  za 105 700 zł. 

4. Wyremontowano  podesty przed klatkami schodowymi za 51 017,92 zł; 

5. Ocieplono szczyty oraz  ściany wybranych budynków  za sumę  103 076,93 zł; 

6. Wykonano termowizję ścian budynków ul. Klonowa 4-10 za 2 952 zł; 

7. Przemurowano, ocieplono , wyremontowano kominy na sumę  222 022,70 zł; 

8. Wykonano naprawę bądź przebudowę wiatrołapów wraz z wymiana drugich drzwi na łączną 

sumę  190 019,44 zł;  

9. Wyremontowano chodniki oraz zamontowano stojaki na rowery w zasobach SM                                  

za 222 209,09 zł; 

10. Wykonano parking z kostki przy szczycie budynku ul. Sucharskiego 10g za  46 755,09 zł; 

11. Wyremontowano łącznie 45 loggii i  balkonów za 246 913,86 zł; 

12. Wypłacono za wymianę okien i posadzek w mieszkaniach za  396 621,51zł; 

13. Zamontowano nowe ławy kominiarskie na dachu budynku ul. Okrężna 1-6 za 7 452 zł; 

14. Wymieniono wyłazy dachowe na budynkach  SM za sumę  33 210 zł; 

15. Wymieniono okna klatek schodowych  oraz piwnic za 150 410 zł; 

16. Wykonano remont podcieni budynku przy Pl. Zwycięstwa 1-1f  za kwotę 27 929,43 zł; 

17. Wykonano remont murka oporowego i schodków przy klatce nr 11b budynku ul. Żeromskiego na 

kwotę  14 925,41 zł; 

18. Wykonano nasadzenia oraz rewitalizację terenów zielonych zasobów SM  za 98 985,72 zł; 

19. Dokonano wymiany zaworów c.o.,  pomp obiegowych, naczyń zbiorczych. za 43  413,01 zł; 

20. Wymieniono poziomy kanalizacyjne w budynkach ul. Sikorskiego 1i oraz Pl. Zwycięstwa 1e na 

kwotę 17 537,08 zł; 

21. Wykonano płukanie instalacji c.o. oraz przyłączy kanalizacyjnych za kwotę  69.221,70 zł; 

22. Wyremontowano wewnętrzne instalacje elektryczne mieszkań za 37 596,52 zł; 
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23. Zamontowano lampy z czujnikiem ruchu w wejściach oraz na klatkach schodowych za łączną 

kwotę 77 904,07 zł; 

24. Wykonano wymianę osprzętu instalacji elektrycznej w piwnicach budynku przy ul. Sudoła - 

Prosta za  93 198,88 zł; 

25. Wymieniono tablice główne wlz oraz oświetlenie klatek budynku ul. Armii Krajowej 3-4 za 

9 700 zł; 

26. Wykonano remont instalacji elektrycznej piwnic budynku ul. Kilińskiego 17-17d za 34 000 zł; 

27. Dokonano modernizację domofonów  za 79 907 zł; 

28. Wykonano remont instalacji odgromowej budynku ul. Klonowa 6-6d. za kwotę 9 600 zł. 

29. Wykonano inne prace remontowe budowlane i instalacyjne  za  313 007,24 zł; 

w Bierutowie 

1. Wypłacono za wymianę stolarki okiennej za  24 962,74 zł ; 

2. Wykonano wymianę okien klatek schodowych za  11 000 zł; 

3. Wykonano remont wiatrołapów i podestów z montażem barierek za 106 214,50 zł; 

4. Wyremontowano kominy budynku ul. Kolejowa 9-9b za  30 794,31 zł, 

5. Dokonano wymiany pionów wod.-kan. w budynku Mickiewicza 1-7 za  36 461,28 zł. 

6. Wykonano inne roboty remontowe na łączną kwotę 19 679,33 zł. 

Z centralnego funduszu remontowego wydatkowano kwotę  556 267,13 zł  na następujące zadania: 

1.  roboty remontowe na budynkach usługowych przy ul. Kopernika 13 na sumę   9 756,78 zł, 

2.  remont zaplecza kawiarni  w budynku SM ul. Kochanowskiego 5  za  111 101,21 zł,                                                 

3. wymieniono urządzenia zabawowe, wykonano malowanie urządzeń i placów zabaw na  

      kwotę 135 571,924 zł; 

4. wymieniono ławki parkowe w zasobach  za 17 493,71 zł; 

5. wykonano roboty remontowe w lokalach    usługowych za  łączną sumę  178 809,85 zł; 

6. wykonano modernizacje RTV – podłączenie mieszkań za 4 340 zł; 

7. wyremontowano osłony śmietnikowe za 1 625,23zł; 

8. wykonano docieplenie stropodachów budynków za kwotę  48 990,02 zł; 

9. wyremontowano  oraz wymieniono chodniki z kostki za 26 936,20 zł; 

10. dokonano nasadzeń na terenach SM . za łączną kwotę 13 689,37 zł. 

11. wykonano inne roboty remontowe za sumę 7 952,84 zł. 

 

VI. Działalność finansowa. 

 Stan majątkowy Spółdzielni na dzień 31.12.2014r. ujęty w bilansie zamyka się kwotą 51.069.586,32 

zł.     

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku sporządzony jest 

w wariancie porównawczym.  

Treść Stan na koniec       

2014 roku 
* 

Stan na koniec       

2013 roku 
* 

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 17.908,8 19.148,6 

B. Koszty działalności operacyjnej 17.032,0 18.218,8 
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C. Zysk ze sprzedaży 876,8 929,8 

D. Pozostałe przychody operacyjne 128,8 104,6 

E. Pozostałe koszty operacyjne 123,3 156,6 

F. Zysk z działalności operacyjnej 882,3 877,8 

G. Przychody finansowe 184,6 199,5 

H. Koszty finansowe 0,0 2,8 

I.  Zysk z działalności gospodarczej 1.066,9 1.074,5 

J.  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,0 0,0 

K. Zysk brutto 1.066,9 1.074,5 

L.  Podatek dochodowy 235,2 241,8 

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0,0 0,0 

N. Zysk netto 831,7 832,7 

 Na działalności podstawowej – czyli na gospodarce zasobami mieszkaniowymi na dzień  

31.12.2014 r. wystąpiła nadwyżka na nieruchomościach w wysokości 1.211.052,14zł natomiast 

niedobór na nieruchomościach i wyniósł 89.147,24 zł. Wielkości te zostaną rozliczone zgodnie  

z art.6 ust.1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 

     Dochód uzyskany z innych tytułów niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, w kwocie 

1.066.930,11 zł. przedstawiamy w rachunku zysków i strat jako zysk brutto, pomniejszany jest                   

o podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 235.194,00 zł i tak otrzymany zysk netto                

w kwocie 831.736,11 zł., zostanie podzielony zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

Zarząd będzie proponował przeznaczenie wyniku na częściowe pokrycie kosztów gospodarki 

zasobami mieszkaniowymi oraz na zwiększenie centralnego funduszu remontowego Spółdzielni.  

 

Na prowadzenie racjonalnej gospodarki w zakresie eksploatacji i remontów poważny wpływ miało 

również zadłużenie członków z tytułu opłat eksploatacyjnych, spłaty kredytów długoterminowych, 

oraz najemców z tytułu czynszu za najem, co przedstawia poniższa tabela.  

 

L.p Treść 

Jedn 

miar 

 

Stan na 31.12.... 

2012 r. 2013 r.  2014 r.  2014 r. 2014 r. 

razem razem lok. miesz. lok. użytk. razem 

1 2 3 5 8 6 7 8 

1. 
Liczba osób i 

najem. zalegaj. 

os. 
1.671 1.713 1559 72 1.631 

2. 

Kwota zaległ.lok. 

mieszk kredyt,  

najem 

mln/z

ł 
1.142.943 1.026.228 906.358,43 92.632,06 998.990,49 

3. 
Wskaźnik 

zaległości 
% 6,05 5,41% 5,81% 2,90% 5,31% 

 

Kredyty mieszkaniowe spłaca obecnie tylko 10 osób. Zalega z opłatami 9 osób, z czego  3 osoby 

zalegają z opłatami powyżej roku. Osoby te również mają problemy z opłatami za mieszkanie. 

Zaległości te są przekazywane firmie windykacyjnej.  

   W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku Zarząd wraz z pracownikami z księgowości podjął 

następujące działania dyscyplinujące użytkowników lokali mieszkalnych : 

- wysłano 495 wezwań na mniejsze kwoty, 

- wysłano 222 wezwania przedsądowe na łączną kwotę 427,7 tys. zł, 
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- rozłożono na raty zaległości czynszowe lub prolongowano terminy płatności po złożeniu 

stosownych podań. Rozpatrzono  151 podań na kwotę 201,4 tys. zł, 

- przekazano 30 spraw Radcom Prawnym w celu skierowania do sądu, 

- wysłano 1.603 noty odsetkowe. 

Z uwagi na niskie dochody na członka rodziny, dodatek mieszkaniowy otrzymało (przeciętnie  w 

miesiącu) 97 rodzin zamieszkałych w zasobach w Oleśnicy na łączną kwotę 170.687,19 zł i 11 rodzin 

zamieszkałych w Bierutowie na łączną kwotę 16.901,36 zł. 

 

Lokale użytkowe 

  Wskaźnik zaległości na lokalach użytkowych wynosi 2,9% i jest wyższy niż w poprzednim roku               

o 0,29 %.  

W zakresie lokali użytkowych podjęto następujące działania: 

- wysłano 208 wezwań na mniejsze kwoty na sumę 439,9 tys. zł., 

- wysłano 33 wezwania ostateczne na łączną kwotę 165,3 tys. zł., 

- rozłożono na raty zaległości w opłatach za lokale lub prolongowano terminy płatności po 

złożeniu stosownych podań. Rozpatrzono 4 podania na kwotę 25,0 tys. zł, 

- wysłano 63 noty odsetkowe.  

Windykacja zlecona 

 Za okres od stycznia do grudnia 2014 roku kieleckie Centrum Usług Finansowych Sp. z o.o. 

uzyskała od dłużników kwotę 224.882,72zł  

Umowa z firmą windykacyjną została podpisana w maju 2013 roku. Firma rozpoznaje stan 

majątkowy dłużników, ustala miejsca ich pobytu, kontaktuje się z nimi i rodziną oraz monitoruje 

spłaty. Efekty ich pracy przyniosły zadowalające wyniki. Od momentu podpisania umowy 

przekazano do firmy zaległości na kwotę 498.062,67 tys. zł. Firma odzyskała od największych 

dłużników 327.731,48 tys. zł co stanowi 65,8 % zleconej kwoty. 

W okresie 12 miesięcy 2014 roku uzyskaliśmy dodatkowo kwotę  313.382,42 zł z tytułu                     

pozostałych przychodów operacyjnych  i finansowych  w tym między innymi: 

 odsetki z rachunku lokacyjnego, lokaty negocjowanej  

           oraz  nocnego inwestowania  salda                                                               136.857,35 zł 

 odsetki od nieterminowych zapłat czynszów                                       47.319,46 zł 

    Stan środków finansowych Spółdzielni na dzień 31.12.2014 r. wynosił           6.794.919,81 zł     

 Posiadane środki finansowe w 2014 roku zabezpieczały bieżące regulowanie opłat. Zobowiązania 

Spółdzielni w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz innych 

wierzycieli za dostawy, roboty i usługi regulowane są terminowo. 

 

VII. Gospodarka odpadami komunalnymi- Oleśnica.   

 

       W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy 

czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2015r.poz.87) zmienia się 

sposób wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Do dnia 30 czerwca 2015r. mieszkańcy zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „ZACISZE” w 

Oleśnicy wnoszą opłaty na konto Urzędu Miasta Oleśnica. 
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Od 1 lipca 2015r. właściciele lokali, osoby posiadające spółdzielcze prawo do lokalu, oraz osoby 

faktycznie zamieszkujące lokal należący do Spółdzielni Mieszkaniowej „ZACISZE” w Oleśnicy 

będą wnosili opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi razem z innymi opłatami na 

indywidualne konto do Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Wysokość opłat zostanie ustalona na podstawie złożonego do Spółdzielni oświadczenia oraz stawki 

opłaty ustalonej przez Radę Miasta w Oleśnicy. Dostarczone Państwu druki oświadczeń należy 

wypełnić i przekazać do swoich administracji lub do sekretariatu Spółdzielni Mieszkaniowej 

„ZACISZE”  w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2015r. 

 

 

PROBELM DEWASTACJI MIENIA. 

 

Przy okazji przekazywania Państwu informacji dotyczących zbliżającego się Walnego 

Zgromadzenia, chcielibyśmy zwrócić uwagę na inny problem w coraz większy sposób dotykający 

nasze zasoby. Chodzi o akty wandalizmu, dewastacji i drobnych kradzieży. Coraz częściej dochodzi 

do sytuacji uszkodzenia klatek schodowych, drzwi wejściowych do budynku, domofonów czy 

elementów małej architektury. Kilka przykładów z ostatnich tygodni :   

 kradzież ograniczników otwierania okien na klatce schodowej, w efekcie którego okna przy 

próbie otwarcia praktycznie wypadały z ramy,  

 zbita szyba w drzwiach do klatki schodowej i wykopany panel dolny w ww. drzwiach, 

 skradzione nawietrzaki z okien klatki schodowej, 

 ukradzione lampy z czujnikiem ruchu, 

 skradziona poręcz schodów zewnętrznych przy wejściu do klatki schodowej, 

 ukradzione kraty zabezpieczające naświetla okien piwnicznych. 

Niestety w większości przypadków, sprawców tych czynów nie udaje się odnaleźć. Pragniemy 

zaapelować do Państwa zwracanie uwagi na osoby, które demontują elementy wyposażenia i pytanie 

ich czy robią to na zlecenie Spółdzielni lub o bezpośredni kontakt z Administracją w celu 

wyjaśnienia czy zlecała takie prace. Prosimy również niezwłocznie dzwonić na Policję w przypadku 

zauważenia dokonywania aktów wandalizmu. Straty spowodowane kradzieżami czy wandalizm 

powodują wzrost kosztów ponoszonych przez wszystkich mieszkańców. Co prawda mienie 

Spółdzielni jest ubezpieczone i w większości wypadków ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy. 

Niestety tzw. zwiększona szkodowość czyli duża ilość wypłat odszkodowań powoduje wzrost 

składki ubezpieczeniowej w następnym roku a to przekłada się na stawkę eksploatacyjną.        

 

 

 
 


