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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  

 

 

1.       PLAN REMONTÓW  NA 2017 ROK. 

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” na swym posiedzeniu w dniu 28 

grudnia 2016r., podjęła uchwałę zatwierdzającą plan remontów na rok 2017. Na podstawie tej 

uchwały będą realizowane prace remontowe w zasobach spółdzielczych na terenie Oleśnicy i 

Bierutowa.     

W listopadzie ubiegłego roku, wzorem lat ubiegłych dostarczyliśmy do Państwa skrzynek 

pocztowych informację dotyczącą planów remontowych: potrzeb i propozycji oraz w wielu 

wypadkach informację o tym, że Zarząd będzie wnioskował o podwyżkę wysokości odpisu na 

fundusz remontowy do 1,80 zł/m2 czy nawet do 2,00 zł/m2. Posuniecie to było podyktowane 

koniecznością zapewnienia środków na prace remontowe w każdej z nieruchomości. Przed 

złożeniem tego wniosku służby techniczne przeprowadziły indywidualną analizę dla każdej z 

nieruchomości. W większości wypadków aby zrealizować w okresie najbliższych 5 lat 

przedstawione plany remontowe konieczne było podwyższenie odpisu do proponowanej 

wielkości. Przeprowadzone konsultacje oraz przesłane nam drogą elektroniczną wnioski 

zostały przeanalizowane wspólnie z komisją GZM Rady Nadzorczej. Część z nich została 

uwzględniona, a część będzie musiała poczekać na swoją realizację. Niestety w skali całej 

Spółdzielni w konsultacjach wzięło udział tylko nie całe 2,5 % mieszkańców. Chcielibyśmy, aby 

w większym stopniu brali Państwo udział w tych konsultacjach bo m.in. na ich podstawie są 

później realizowane remonty finansowane z wpłat na fundusz remontowy. Pozwala to także 

uniknąć nerwowych sytuacji , gdy w trakcie roku rozpoczynają się planowane prace remontowe 

i dopiero wtedy niektórzy mieszkańcy czy ich  grupa dochodzi do wniosku, że należałoby 

wykonać coś innego. Podobnie sprawa ma się z wysokością odpisu na fundusz remontowy. 
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Dopiero w lutym br. w niektórych nieruchomościach uaktywniły się osoby sprzeciwiające się 

podwyżce opłat na fundusz remontowy i zaczęły one zbierać w tym celu podpisy lokatorów. 

Wielu z Państwa w dobrej wierze podpisała się pod takimi wnioskami. Zarząd w chwili obecnej 

nie widzi możliwości zmiany ustalonych stawek na fundusz remontowy. Na podstawie przejętej 

uchwały Rady Nadzorczej zostały zaplanowane przychody i wydatki na rok bieżący, 

rozpoczęto przetargi, są już podpisane pierwsze umowy z wykonawcami. Procedura zmiany 

opłat nie jest szybka. Jak Państwo wiecie zapisy ustawowe zobowiązują Spółdzielnię do 

informowania mieszkańców o zmianie wysokości opłat z 3 miesięcznym wyprzedzeniem. To 

powoduje, że nowe stawki będą obowiązywać dopiero od 1 maja br. Próby zmian 

spowodowałyby, że po 2 – 3 miesiącach znowu nastąpiłaby zmiana wysokości opłat. Znowu 

konieczne byłoby dostarczenie każdemu nowego naliczenia opłat za mieszkanie. To 

dodatkowe koszty, które przecież wpływają na funkcjonowanie Spółdzielni.  

Osoby organizujące takie akcje zbierania podpisów albo nie zdaja sobie z tego sprawy, albo z 

premedytacja usiłują wprowadzić zamieszanie i niezadowolenie wśród członków.  

Mamy świadomość, że dla wielu z Państwa podwyżka odpisu na fundusz remontowy to 

znacząca kwota. Chcielibyśmy jednak przypomnieć, że środki gromadzone w ramach funduszu 

remontowego w całości przeznaczane są na remonty. Ani jedna złotówka z zebranej  kwoty nie 

jest „zabierana” przez Spółdzielnię i wydatkowana na inny cel niż remont Państwa 

nieruchomości . Środki niewykorzystane w danym roku przechodzą na rok następny.  

Nieruchomość ( budynki , instalacje, otoczenie ) musi być utrzymywana w należytym stanie 

technicznym. Można powiedzieć: płaćmy mniej – zrobimy to wszystko w dłuższym okresie 

czasu. Teoretycznie jest to możliwe, jednak jeżeli pieniędzy na utrzymanie nieruchomości jest 

za mało, to powoli zaczyna następować jej degradacja. Innymi słowy, Państwa majątek ( jako 

spółdzielców i jako właścicieli wyodrębnionych mieszkań ) ulegać może powolnemu niszczeniu 

ze względu na niewystarczające nakłady na jego remonty. 

W większości wypadków sprawa podniesienia odpisu na fundusz remontowy była 

podyktowana koniecznością zebrania wystarczających środków na wykonanie w budynkach 

instalacji ciepłej wody użytkowej oraz innych prac remontowych. Zgodnie z decyzją Walnego 

Zgromadzenia instalacja ciepłej wody użytkowej będzie realizowana ze środków 

zgromadzonych na funduszu remontowym. Jak wielu z Państwa pamięta, pierwotnie 

planowaliśmy stworzenie odrębnego funduszu i obciążenie każdego mieszkania kwotą ok. 40 zł 

miesięcznie ( Biuletyn z grudnia 2015 ). Po analizie i konsultacjach uznaliśmy, że lepszym 

rozwiązaniem – mniej obciążającym mieszkańców – będzie realizacja ciepłej wody użytkowej z 

funduszu remontowego. Wiele nieruchomości posiadało na funduszu już zgromadzoną część z 

potrzebnej kwoty – te będą realizowane w pierwszej kolejności, już w bieżącym roku. W innych 

trzeba te środki jeszcze zgromadzić lub uzupełnić. Dlatego konieczna była podwyżka odpisu na 

fundusz remontowy, ale i tak spowoduje ona niższe obciążenie, niż gdybyśmy pozostali przy 

pierwotnym pomyśle.  

W rozmowach z lokatorami widać, że większość z Państwa oczekuje wykonania instalacji ciepłej 

wody użytkowej. To przede wszystkim bezpieczeństwo. Szczególne w mijającym okresie 

zimowym odczuwaliście Państwo problemy z wentylacją i funkcjonowaniem „junkersów”. Przy 

niskich temperaturach na zewnątrz i szczelnie zamkniętych oknach wentylacja zaczyna 

szwankować. Zaczynają się nawiewy zimnego powietrza przez kratki w łazienkach, na ostatnich 

kondygnacjach zamarza woda w piecykach. W takich warunkach jest naprawdę łatwo o 

podtrucie czadem czy większa tragedię. W budynku przy ul. Kilińskiego 17-17d nie ma już tego 
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niebezpieczeństwa. Mieszkańcy ze spokojem korzystają z łazienek. Chcielibyśmy aby ten 

spokój towarzyszył wszystkim mieszkańcom naszych zasobów. Wiemy, że są osoby przeciwne 

wykonaniu takiej instalacji. Mamy jednak nadzieję, że rozsadek większości mieszkańców 

zwycięży. Na temat kosztów eksploatacji ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kilińskiego 

17-17d piszemy w pkt. 2 niniejszego Biuletynu.  

 

Poniżej przedstawiamy zestawienie planowanych prac remontowych do wykonania w 2017 

roku w poszczególnych nieruchomościach.  

 

 Nieruchomości mieszkalne w Oleśnicy. 

 

1. ul. Klonowa 2-2d. Remont loggii – 11 szt.( klatka  2, mieszkania o numerach 

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22).  

2. ul. Klonowa 4-4e, 6-6d, 8-8d, 10-10d. Wykonanie I etapu instalacji ciepłej wody użytkowej 

–  budynki: Klonowa 4-4e; 6-6d.  

3. ul. Klonowa 5-5b; 7-7b. Remont 11 szt. loggii w budynku przy ul. Klonowej 5-5b ( klatka nr 

5b, mieszkania 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32). Malowanie klatek schodowych w budynku 

Klonowa 7-7b. Montaż dodatkowych lam typu LED na półpiętrach klatek schodowych  - 

budynki Klonowa 5-5b; 7-7b. 

4. ul. Klonowa 12-12d. Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej. Remont chodnika od 

strony budynku Klonowa 10.  

5. ul. M. Skłodowskiej-Curie 6-7e. Modernizacja WLZ i malowanie klatek schodowych - klatki 

od 7 do 7e.  

6. pl. Zwycięstwa 1-1f. Modernizacja WLZ. Malowanie klatek schodowych. 

7. pl. Zwycięstwa 2-2d. Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej. 

8. ul. J. Matejki 13-14-15. Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej. 

9. ul. Rzemieślnicza 6, 6a. Wymiana drzwi i okien w pomieszczeniach gospodarczych przy 

wejściu do budynku. Wymiana wewnętrznych drzwi do klatki schodowej. Modernizacja 

domofonów. Wykonanie oświetlenia klatki schodowej lampami typu LED.  

10. ul. Okrężna 1-6. Kontynuacja ocieplenia ścian zewnętrznych budynku.  

11. ul. J. Kilińskiego 10-10b, 11-11b, 12-12b, S. Żeromskiego 9-11b. Remont instalacji 

elektrycznej w piwnicach – budynki Kilińskiego 10-10b oraz 11-11b. Wykonanie audytu 

energetycznego dla budynku przy ul. Kilińskiego 12-12d mającego za zadanie określić czy 

jest zasadne ekonomicznie dokonanie w przyszłości docieplenia ścian zewnętrznych 

budynków w tej nieruchomości.    

12. ul. Żeromskiego 6-8. Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dobudowy 

wiatrołapów.  

13. ul. 3 Maja 42, 42a, 43-46a, ul. S. Żeromskiego 12, 14, 15 oraz ul. A. Mickiewicza 4-5a, 

5b. Remont kominów ( część wystająca ponad dach ) w budynku przy ul. 3 Maja 43-

46a.Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Mickiewicza 4-5a.  

14. ul. M. Reja 1-5. Izolacja fragmentów ścian zewnętrznych piwnic od strony wejść do klatek 

schodowych wraz z wykonaniem nowej opaski . Remont instalacji elektrycznej w piwnicach 

( I etap ) – klatki schodowe 1-2a 

15. ul. 11 Listopada 18-18b, 19-19b. Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej.   
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16.  ul. I. Daszyńskiego 7-7c, 8-9c. Wymiana 3 szt. wyłazów dachowych. Zmiana usytuowania 

zaworów wodnych w piwnicach budynku ( przeniesienie zaworów na pionach z komórek 

lokatorskich na korytarz piwniczny ). Nasadzenia zieleni przy budynku Daszyńskiego 7-7c.   

17. ul. gen. S. Maczka 3-3b. Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej. Partycypacja w 

kosztach remontu chodnika i przebudowy zatoki parkingowej.  

18. ul. gen. S. Maczka 5-5e. Partycypacja w kosztach remontu chodnika i przebudowy zatoki 

parkingowej. Remont instalacji odgromowej. Docieplenie stropu w części strychowej – II 

etap.  

19. ul. I. Mościckiego 2-2a, 4-4a. Wymiana 2 szt. wyłazów dachowych. Montaż lamp LED na 

klatkach schodowych oraz modernizacja domofonów ( budynki 2 i 4 ).  

20. ul. Małopolna 14-20. Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej.   

21. ul. gen. J. Hallera 8-8d. Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej.  

22. ul. ks. Fr. Sudoła 19-22; 23-26. Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku nr 

19-22.  

23. ul. gen. Wł. Sikorskiego 1-1i, ul. Wojska Polskiego 16-16i. Remont wiatrołapów w 

budynku Wojska Polskiego 16-16i. Docieplenie szczytów i półszczytów ( Sikorskiego 

1i,Wojska Polskiego 16g i 16f) W wyniku przeprowadzonych konsultacji postanowiono 

wstrzymać się z modernizacją WLZ i malowaniem klatek. Część środków z funduszu 

remontowego zostanie przeznaczona na wymienione powyżej prace a pozostała cześć 

będzie gromadzona na wykonanie w roku 2018 instalacji ciepłej wody użytkowej w obu 

budynkach .      

24. ul. Wojska Polskiego 17-17h. Kontynuacja remontu loggii i instalacji odgromowej.  

25. ul. mjr. H. Sucharskiego 4-4i, 6-6k, 8-8d, 10-10g. Wykonanie instalacji ciepłej wody 

użytkowej w budynkach nr 4-4i oraz 10-10g.  Kontynuacja remont instalacji odgromowej – 

budynki nr 8 i 10. W wyniku przeprowadzonych konsultacji postanowiono wstrzymać się w 

roku 2017 z pracami przy remoncie loggii oraz z malowaniem klatek w budynku 4-4i a w 

zamian za to wykonać instalacje ciepłej wody użytkowej również w budynku nr 4-4i. 

26. ul. M. Kopernika 1-1b; 7-9a. Kontynuacja remontu loggii – 10 szt. budynek Kopernika 1-

1b. Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku 1-1b.  

27. ul. Lotnicza 1-5a; ul. Przyjaźni 17. Remont tarasu – I etap.  

28. ul. M. Kopernika 8-8d. Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej.  

29. ul. Podchorążych 1-1c. Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej.  

30. ul. gen. Wł. Sikorskiego 4-4c. Wymiana okien klatek schodowych i piwnic. Wymiana 

wewnętrznych drzwi wejściowych do klatek schodowych.   

31. ul. mjr. H. Sucharskiego 2a-2e. Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej. 

 

 Nieruchomości mieszkalne w Bierutowie. 

 

1. ul. Rynek 1-2; ul. A. Mickiewicza 1-3-5-7. Montaż lamp LED na klatkach schodowych. 

Wymiana 3 szt. wyłazów dachowych. Remont wiatrołapów.  

2. ul. Kolejowa 9-9b. Remont instalacji odgromowej. Wymiana instalacji elektrycznej w 

piwnicach.  

3. ul. Kolejowa 11-11b. Montaż lamp LED na klatkach schodowych. Malowanie klatek 

schodowych. 
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4. ul. Zielona 7a-7c, 8-8e, 9-9d, 10-10c. Malowanie pomieszczeń wspólnego użytku i 

korytarzy piwnic ( w sprawie malowania korytarzy będzie przeprowadzona ankieta wśród 

mieszkańców ). Wymiana 3 szt. wyłazów dachowych. Wymian zaworów c.o. i odmulacza w 

komorze centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Zielonej 8-8e. Wymiana okienek 

piwnicznych.   

W budynkach przy ul. Szkolnej 2, Kilińskiego 17-17d, Żeromskiego 1-2, Daszyńskiego 10-10g, 

Armii Krajowej 3-4, Krzywoustego 71ab, Krzywoustego 6-7,Prosta 2-7  w bieżącym roku nie 

zaplanowano robót remontowych.  

Oprócz wymienionych powyżej zaplanowanych robót remontowych z funduszu remontowego 

w każdej nieruchomości jest wypłacane dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej. 

Dofinansowanie to jest wypłacane zgodnie z kolejnością składania podań o dofinansowanie 

wymiany. Co roku, zgodnie z obowiązującym regulaminem ok. 10 % gromadzonego funduszu 

remontowego jest przeznaczone na wypłatę tego dofinansowania. Dla każdej nieruchomości 

jest prowadzona odrębna lista osób oczekujących. Okres oczekiwania zależy od ilości 

złożonych podań oraz wielkości środków na wypłatę w danej nieruchomości.  

Ponadto w zależności od potrzeb i możliwości w nieruchomościach , na bieżąco są 

wykonywane inne drobne roboty, nie ujęte w powyższym zestawieniu.      

 

2.   INFORMACJA DOTYCZĄCA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ.  

 

Jak co kwartał chcielibyśmy przedstawić informacje o kosztach eksploatacji instalacji ciepłej 

wody użytkowej w budynku przy ul. Kilińskiego 17-17d w Oleśnicy. Po zebraniu wyników za 

drugie półrocze 2016 roku możemy stwierdzić, że koszt podgrzania 1 m3 wody w budynku 

wyniósł : 8,83 zł. W okresie od czerwca do końca grudnia 2016 roku w budynku mieszkańcy 

zużyli 1254 m3 ciepłej wody. Na jej podgrzanie zużyto 252,8 GJ ciepła. Koszt zakupionego 

ciepła (brutto bez opłat stałych) to: 11 078,93 zł. Po podzieleniu tej wartości prze ilość metrów 

zużytej ciepłej wody otrzymujemy podany już wyżej koszt  podgrzania ciepłej wody.    

Zgodnie z przedstawionym w ostatnim Biuletynie ( grudzień 2016 ) harmonogramem w tym 

roku rozpoczęliśmy lub rozpoczniemy  realizację instalacji ciepłej wody użytkowej w 

następujących budynkach: Klonowa 4-4e; Klonowa  6-6d; Klonowa 12-12d; pl. Zwycięstwa 2-

2d; Matejki 13-15; Mickiewicza 4-5a; 11 Listopada 18-18b; 11 Listopada 19-19b; gen. S. 

Maczka 3-3b; gen. J. Hallera 8-8d; Małopolna 14-20; ks. Fr. Sudoła 19-22; mjr. H. 

Sucharskiego 4-4i; mjr. H. Sucharskiego 10-10g; Kopernika 1-1b; Kopernika 8-8d; 

Podchorążych 1-1c; mjr. H. Sucharskiego 2a-2e. W wyniku rozpisanego przetargu został 

wyłoniony wykonawca, który pod koniec lutego rozpoczął prace. Przewidywane zakończenie 

tych prac to czerwiec br.  

Przy okazji chcielibyśmy poinformować, że na stronie internetowej Spółdzielni znajdzie się 

zakładka „Ciepła woda użytkowa”, w której znajdziecie Państwo materiały dotyczące ciepłej 

wody użytkowej. Będą tam wyliczenia  kosztów przygotowania ciepłej wody w piecyku 

gazowym oraz w instalacji ciepłej wody użytkowej, zdjęcia z wykonywanych instalacji w innych 

spółdzielniach, wyniki ankiety przeprowadzonej przez TNS Polska nt. ciepłej wody oraz linki 

do materiałów filmowych dotyczących wykonania ciepłej wody użytkowej. Mamy nadzieję, że 

po zapoznaniu się z tymi materiałami rozwieje się wiele wątpliwości związanych realizacją 

tego projektu.  
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3.        LUSTRACJA.  

 

Informujemy, że w kwietniu br. zostanie przeprowadzona lustracja Spółdzielni. Zgodnie z 

przepisami każda spółdzielnia jest zobowiązana co trzy lata poddawać się lustracji. Nasza 

Spółdzielni od lat jest poddawana lustracji a jej wyniki są Państwu przekazywane na Walnym 

Zgromadzeniu. Lustrację przeprowadzi lustrator wskazany przez  Regionalny Związek 

Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu.  

 

 

4. PROBLEMY Z ODBIOREM NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ ORAZ  

MULTIPLEKSU MUX-8.  

 

Od pewnego czasu nasiliły się problemy z odbiorem naziemnej telewizji cyfrowej. Lokatorzy 

zgłaszają problemy z zakłóceniami, brakiem niektórych programów itp. W związku z 

powyższym zwróciliśmy się o informacje w tej sprawie do fachowców zajmujących się 

obsługą instalacji antenowej. Poniżej zamieszczamy fragmenty informacji otrzymanej w tej 

sprawie.  

„Główną przyczyną zakłóceń w odbiorze jest uruchamianie nowych multipleksów cyfrowych 

bez uwzględniania specyfiki zbiorczych urządzeń antenowych. Przykład : Multiplex 4 (MUX 4) 

nadawany z wieżowca Sky Tower we Wrocławiu na kanale 24, kanał ten zakłócany jest 

silnym sygnałem MUX 3 ze Ślęży nadawanym na kanale 25. Brak odstępu miedzy 

kanałowego.  

Idealne wzmacniacze nie są w stanie wytłumić takiego zakłócenia. MUX 4 ze Sky Towera 

nadaje dwa programy Polsat i TVN w opcji HD, lokatorzy nie chcą oglądać tych programów w 

starej wersji ze Ślęży, uporczywie domagając się jak najszybciej usunięcia zakłóceń. 

Dodatkowym problemem multipleksu nr 3 MUX 3 ( kanał 25 ), oprócz problemów nadawcy 

jest tzw. zjawisko ECHA. Z ośrodka nadawczego w Żurawinie pracuje na tym samym 25 

kanale jako „doświetlający” nadajnik małej mocy, który „kasuje” częściowo sygnał ze Ślęży 

powodując zakłócenia. Zmiana kierunku anteny nic nie daje. Dlatego wzmacniacze na 

oleśnickich wieżowcach, a także na ul. Daszyńskiego ustawione są na nadajniki z Kotliny 

Jeleniogórskiej.  

Próba obniżenia silnego sygnału z anten tłumikami na wejściu wzmacniacza nie może być w 

pełni zastosowana ponieważ brakować będzie mocy by dostarczyć sygnał na końcach 

pionów lokatorskich. Trzeba pamiętać, że w budynkowej instalacji antenowej jest w każdym 

mieszkaniu co najmniej dwa telewizory. 

Od 2 grudnia ruszył w pełni MUX 8. Nadawany jest w III paśmie na kanale 6 z pionowym 

ustawieniem anteny. System jest tylko częściowo przystosowany do odbioru ( kabel i 

wzmacniacze ). Natomiast antena pozostała po pierwszym programie analogowym ( kanał 12 

) nie nadaje się. Nie pasuje z powodu różnicy wymiarów do długości fali i jej polaryzacji. 

Częściowe zakłócenia a także zanik możliwości odbioru odległych stacji czeskich etc. 

Spowodowany jest częściowo także coraz większym natężeniem sygnału LTE ( mobilny 

internet ). Filtry odcinające ten sygnał są sukcesywnie montowane we wzmacniaczach.  

Zmiany te wymuszają częste strojenie i korekty ustawienia odbiorników telewizyjnych przez 

lokatorów co jest dla niektórych trudne i powoduje irytację.” 
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W oparciu o powyższą opinię podjęto decyzję o montażu dodatkowych anten umożliwiających 

odbiór sygnału z multipleksu nr 8 ( MUX 8 ) oraz o zastosowaniu w istniejących 

wzmacniaczach dodatkowych filtrów lub tłumików a jeżeli zajdzie taka potrzeba to wymianę 

wzmacniaczy. Prace nad rozwiązaniem tego problemu trwają, ale ze względu na podane 

powyżej trudności nie są łatwe. Dodatkowo zakłócanie sygnału telewizyjnego czy pracy 

telewizora może następować przez inne urządzenia elektroniczne ( w mieszkaniu lub u 

sąsiadów), które są uszkodzone lub nie posiadają odpowiednich certyfikatów, co powoduje 

ich negatywny wpływ na inne urządzenia.    

 

5.        ŚMIECI.  

 

Jak wielu z Państwa już wie, decyzją Rady Miasta Oleśnicy od 1 kwietnia 2017 roku będą 

obowiązywały nowe stawki dotyczące opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych 

czyli mówiąc prościej za śmieci. W związku z tym prosimy o dokonywanie opłat we właściwej 

wysokości. Od 1 kwietnia opłata za każdą osobę w gospodarstwach domowych do 4 osób 

włącznie wynosi : 12 zł/osobę  miesięcznie. W gospodarstwach domowych liczących 5 i 

więcej osób opłata jest zryczałtowana i wynosi 50 zł/miesiąc za całe gospodarstwo domowe.  

  W lutym br. odbyło się w Ratuszu spotkanie przedstawicieli zarządców 

nieruchomości i spółdzielni z Burmistrzem p. M. Kołacińskim dotyczące spraw zwianych z 

systemem odbioru odpadów z terenu Oleśnicy. W trakcie spotkania Burmistrz przedstawił 

przyczyny dla których Urząd wnioskował o podwyżkę opłat oraz omówił problemy z 

utrzymaniem czystości na terenie miasta. Przyczyną wprowadzenia podwyżki jest brak 

możliwości zbilansowania kosztów ponoszonych na zbiórkę i utylizacje odpadów z wpływami 

od mieszkańców. Jedną z przyczyn takiego stanu jest duża różnica pomiędzy ilością osób 

zameldowanych na terenie Oleśnicy a ilością osób, które złożyły deklarację i wnoszą opłatę 

za zagospodarowanie odpadów. W Oleśnicy jest to ponad 4400 osób ( prawie 12,5 % 

zameldowanych mieszkańców). W tej grupie w przeważającej części są osoby, które nie 

zamieszkują w Oleśnicy ( wyjechały do pracy, na uczelnię itp. ). Urząd podejrzewa jednak, że 

jest też duża grupa osób, które nie „pamiętały” o złożeniu deklaracji. Jest to istotne, ponieważ 

za te osoby płacimy my wszyscy.  

W czasie spotkania poruszano również problem tzw. gabarytów czyli dużych odpadów  

( mebli, starego sprzętu agd, skrzydeł drzwiowych itp.) które są wywożone 4 razy  w ciągu 

roku. Wszyscy zarządcy i nasz przedstawiciel zgłaszali, że jest to stanowczo za rzadko  

bowiem takie „przesyłki” potrafią być wystawione lub podrzucone pod osłony śmietnikowe o 

wiele częściej. Niestety biorąc pod uwagę i tak duże koszty jaki ponosi Miasto na wywóz 

odpadów usłyszeliśmy, że nie ma szans na zwiększenie częstotliwości wywozów czy powrót 

do systemu ”na telefon” czyli do bieżącego zgłaszania do MGK przez daną administrację czy 

zarządcę konieczności wywozu.  

W związku z tym jeszcze raz apelujemy do Państwa o wywożenie we własnym zakresie 

„gabarytów”, które zostały przez Was wytworzone. Wszystkie tego typu odpady oraz inne 

odpady nietypowe np. farby, lakiery, duże elementy z tworzyw sztucznych są bezpłatnie 

odbierane w Puncie Selektywnej Zbiórki Odpadów „EKO-PUNKT” przy ul. Moniuszki. Punkt 

jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18 a soboty od 10 do 16.  

Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy dysponuje środkiem transportu umożliwiającym 

przewiezienie „gabarytów” do PSZOK-u. Jednak pozostawienie tych odpadów pod osłoną 
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śmietnikową nie jest rozwianiem. Na Spółdzielni ciąży wtedy obowiązek wywiezienia tego 

typu odpadów. Trzeba więc wynająć firmę, która je wywiezie. To generuje koszty, które 

obciążają budynek, a to z kolei wpływa na wysokość stawki eksploatacyjnej. Nie jest też tak, 

że pozostawione odpady posłużą komuś innemu, kto sobie je zabierze. W 90 % wypadków, 

pozostawione odpady są tylko dodatkowo rozbierane, łamane i rozrzucane wokół śmietnika, 

co jeszcze bardziej zaśmieca teren. Pamiętajmy, jeżeli ktoś z nas nie wywiezie swoich 

”gabarytów” to zapłacą za to wszyscy nasi sąsiedzi!     

Usługę indywidualnego wywozu gabarytów świadczy Miejska Gospodarka Komunalna. 

Zgodnie z przekazana nam informacją koszt odbioru odpadów wielkogabarytowych wraz z ich 

transportem do PSZOK „EKO-PUNKT” w Oleśnicy wynosi 49,84 zł netto. Osoby 

zainteresowane powinny się skontaktować z Biurem Obsługi Klienta tel. 71 396 71 45.  

Jeżeli znajdą się inne firmy zainteresowane świadczeniem takich usług bardzo chętnie 

podamy informację o nich.  

 

 

6.           ROZLICZENIE CIEPŁA ZA ROK 2016. 

 

Do spółdzielni wpływają  już ostatnie rozliczenia ciepła za rok 2016. W drugiej połowie 

marca będą one roznoszone mieszkańcom. W przypadku wystąpienia nadpłaty kwota 

powyższa zostanie zaliczona na poczet opłat za mieszkanie. Osoby, u których wystąpi 

niedopłata, powinny wpłacić powyższą kwotę na konto Spółdzielni – na indywidualny 

rachunek bankowy, na który dokonuje się opłat za mieszkanie najpóźniej do końca 

następnego miesiąca. Osoby będące w trudnej sytuacji materialnej mogą wystąpić do 

Zarządu na rozłożenie płatności na raty. W przypadku zastrzeżeń do otrzymanego rozliczenia 

ciepła można złożyć reklamację. Reklamacja powinna być złożona na piśmie w ciągu 14 dni 

od daty otrzymania rozliczenia.  

          

 

7.            APEL DO MIESZKAŃCÓW PRZEKAZANY PRZEZ KOMENDĘ  

POWIATOWĄ POLICJI.  

 

POLICJA   APELUJE  ! ! ! 

„Wiosna, wiosna, wiosna ach to ty…” – śpiewał Marek Grechuta. Warto sobie przypomnieć tę 

melodię, szczególnie, że za oknem więcej słońca, dni są coraz dłuższe, a na termometrach – 

wyższe temperatury. No właśnie – pogoda. W cieplejsze dni wpuszczamy do domów więcej 

świeżego powietrza. Oczywiście, pochwalamy ten pomysł, ale niekoniecznie, kiedy nasze 

mieszkanie pozostaje bez opieki, w szczególności, gdy znajduje się na parterze. Taki pomysł 

mógłby pochwalać jedynie złodziej. Dlatego pamiętajmy – jeżeli wychodzimy z domu, zawsze 

zamykajmy, nie tylko drzwi, ale też wszystkie okna. 

Jeżeli już mowa o drzwiach – co z tymi, które znajdują się na klatce schodowej? Pamiętajmy, 

że klatka to wspólna przestrzeń wszystkich mieszkańców. Dbajmy o nią – nie palmy 

papierosów, nie śmiećmy, ale przede wszystkim zamykajmy drzwi i nie otwierajmy ich 

każdemu, kto naciśnie guzik domofonu. Czy zdarzyło Wam się nie wiedzieć kto stoi po 

drugiej stronie? No właśnie. Nie wpuszczajmy bezmyślnie nieznajomych osób – takie 

zachowanie nie ma nic wspólnego z brakiem kultury, znaczące jest jednak pod względem 
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bezpieczeństwa. Pamiętajmy również, by zamykać piwnice – otwarte drzwi zawsze będą 

zaproszeniem dla złodzieja, natomiast zamykanie ich uchroni drogocenne przedmioty, 

zarówno nasze, jak i sąsiadów. 

Wiosną wszystko budzi się do życia, a my stajemy się bardziej aktywni. Alternatywą dla 

poruszania się samochodem i autobusem, w cieplejszych miesiącach, staje się rower. Wiemy 

już, że najprostszym sposobem, by uchronić go przed kradzieżą, są po prostu – zamknięte 

drzwi. Ale co w przypadku, gdy jesteśmy na trasie? Zapewne nie raz zdarza Wam się 

pozostawić rower przed budynkiem. Zainwestujcie więc w zabezpieczenie. Wiadomo, im 

solidniejsze – tym lepsze. J Funkcjonariusze policji organizują także znakowanie rowerów 

przy okazji różnych imprez plenerowych czy festynów, ale swój jednoślad możecie 

oznakować także udając się na komisariat. A dlaczego warto to zrobić? Mamy wówczas 

większe szanse na odzyskanie roweru w razie kradzieży. Numery, które nadają policjanci, są 

unikatowe i trudne do usunięcia, ponadto trafiają do ogólnopolskiej bazy. W razie kradzieży – 

podajemy numery, a policja, po odnalezieniu, zwraca rower właścicielowi. Oznakowany 

jednoślad nie będzie również sprzedany na części. Dodamy tylko, że znakowanie 

jednośladów jest nieodpłatne. 

Drodzy Mieszkańcy, zima powoli odchodzi, a wraz z nią pochmurne, krótkie dni, trudne 

warunki na drogach, mrozy. Życzymy Wam zatem samych uśmiechów i przypominamy – 

dbajcie o swoje bezpieczeństwo i chrońcie swoje mienie.  

 

          asp.szt. Sławomir Gierlach 

 


