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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.       CIEPŁA WODA UŻYTKOWA. 

 
Jak co kwartał chcielibyśmy przedstawić informacje o kosztach eksploatacji instalacji ciepłej 
wody użytkowej oraz o planach wykonania tej instalacji w kolejnych budynkach. Jak już 
informowaliśmy Państwa, w pierwszym półroczu wykonaliśmy planowane na ten rok instalacje 
ciepłej wody użytkowej w kolejnych 18 budynkach w naszych zasobach. W październiku 
mieszkańcy tych budynków otrzymali pierwsze rozliczenie ciepłej wody. Średni koszt 
przygotowania ciepłej wody użytkowej wyniósł 9,56 zł/m3. Na poszczególnych budynkach 
koszty te były różne i kształtowały się od kwoty 8,16 zł/m3 do 12,96 zł/m3. Koszt podgrzania 
wody w każdym budynku jest nieco inny. Zależy to od ilości pobieranej wody i wielkości 
budynku. Wszystkie koszty są jednak zbliżone do wyliczonych teoretycznie na etapie 
projektowania. Jest to pierwsze rozliczenie, które obejmowało okres od podłączania budynku 
do instalacji, co mogło mieć wpływ na rozliczenie. Dodatkowo rozliczenie obejmowało okres 
lata, w którym następuje zmniejszenie zużycia wody na budynku ( m.in. ze względu na 
wyjazdy wakacyjne ).  

W listopadzie zorganizowane zostały 4 spotkania z mieszkańcami budynków, w których 
planowane jest „wykonanie” ciepłej wody w roku 2018. Spotkania cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że w czasie tych spotkań udało się wyjaśnić wszystkie 
kwestie związane z realizacją tego zamierzenia. Osoby, które nie mogły uczestniczyć w tych 
spotkaniach, a chciałyby się dowiedzieć dlaczego warto wykonać taką instalację, jak będzie 
ona wykonywana oraz jakie przewidujemy koszty zapraszamy na naszą stronę internetową     
( www.smzacisze.pl ) a gdyby informacje tam zawarte były niewystarczające,  to zapraszamy 
do bezpośredniego kontaktu ze Spółdzielnią.  
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Harmonogram realizacji cwu w poszczególnych budynkach w roku 2018 będzie ustalony po 
przetargu i wyłonieniu wykonawcy robót.  

 
2.        ŚMIECI.  
 
Po raz kolejny apelujemy do Państwa o wywożenie we własnym zakresie „gabarytów”, które 
zostały przez Was wytworzone. Szczególnie w okresie przedświątecznym należy się liczyć z 
większą ilością dużych odpadów, które „pojawią się” w Państwa mieszkaniach. 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. Wystawianie tego typu odpadów pod osłony śmietnikowe nie tylko szpeci 
otoczenie, naszego miejsca zamieszkania ale również powoduje, że wszyscy mieszkańcy 
ponoszą dodatkowe koszty zawiązane z ich wywozem. Nie burzmy sobie świątecznej 
atmosfery widokiem wystawionych pod śmietnikami starymi wersalkami czy szafkami!  
Usługę indywidualnego wywozu gabarytów świadczy Miejska Gospodarka Komunalna. 
Zgodnie z przekazaną 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.  
Apelujemy również o właściwe korzystanie z pojemników na papier i tworzywa sztuczne. 
Pozostawianie obok tych pojemników kartonów czy dużych elementów z tworzyw sztucznych 
nie mieszczących się w otworach wrzutowych nie jest właściwym rozwiązaniem. Powoduje to 
bałagan i często utrudnia dostęp do pojemników pozostałym mieszkańcom. Apelujemy 
również aby nie pozostawiać worków z odpadami zmieszanymi czy ulegającymi biodegradacji 
pod drzwiami osłon śmietnikowych. Takie worki bardzo szybko są rozrywane przez zwierzęta 
a resztki ich zawartości są rozrzucane na chodnikach i terenie wokół osłony.  
 
3.           OPŁATY ZA WINDY – ZMIANA OD 1 STYCZNIA 2018. 
 

Wśród części mieszkańców budynków wysokich wiele emocji wzbudziła zmiana naliczania 
opłat za korzystanie z windy, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. 
Najczęstszym argumentem za pozostawieniem dotychczasowego naliczania opłat było 
stwierdzenie : „to nie metry kwadratowe jeżdżą windami tylko ludzie”. Nikt nie neguje tego 
oczywistego stwierdzenia, jednak opłaty za korzystanie z części wspólnych nieruchomości 
oblicza się w stosunku do wielkości zajmowanego mieszkania. Tak są naliczane opłaty za 
sprzątanie , energie elektryczną zużywaną do oświetlenia klatek schodowych i piwnic, 
konserwacje zieleni itp. Winda jest elementem wyposażenia budynku i koszt jej eksploatacji 
zgodnie z przepisami (art. 2, ust. 1, pkt. 8a, podpunkt „c” - ustawy o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – t.j. Dz. U. z 2016 r poz. 1610 
z późn. zm. ) należy również rozliczać w ten sam sposób. Takie rozwiązanie jest bardziej 
właściwe od obecnego sposobu naliczania  opłat ze względu na: 

• W chwili obecnej żadnych opłat nie ponoszą właściciele mieszkań, w których nie 
zgłoszono żadnej osoby zamieszkałej. A osoby te posiadają mieszkanie w budynku i 
powinny one uczestniczyć w kosztach utrzymania w należytej sprawności 
wyposażenia budynku jakim jest m.in. winda.  
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• Naliczanie opłat „ od osoby” również nie oddaje rzeczywistego korzystania z windy. 
Jedna osoba prowadząca intensywny tryb  życia może korzystać z windy 
wielokrotnie w ciągu dnia w przeciwieństwie do pary sąsiadów, którzy mogą 
skorzystać z windy tylko jeden raz w ciągu dnia lub w ogóle jej nie użyją. 

• Kłopoty z właściwym określeniem ilości osób w mieszkaniu. Jak np. obliczać opłatę 
za studenta  czy osobę pracującą poza Oleśnicą przez 5 dni w tygodniu i wracającą 
na weekend do mieszkania. Czy jest to osoba zamieszkała czy nie?  

Nie jest możliwe ani zasadne obliczanie rzeczywistego korzystania z windy przez 
poszczególnych mieszkańców, należy więc przyjąć inny w miarę sprawiedliwy podział 
kosztów. Takim sposobem jest dzielenie tych kosztów na „m2” powierzchni zajmowanych 
mieszkań. 
Zdajemy sobie sprawę, że zmiana ta spowodowała zwiększenie opłat da osób samotnych 
zajmujących większe mieszkania. Jednak to rozwiązanie jest właściwe i zgodne z 
obowiązującymi przepisami.  
Liczymy, że po spokojnej analizie tego zagadnienia większość z Państwa przyzna rację, że 
wprowadzone rozwiązanie jest poprawne.  
          
4.          PAMIETAJMY O AKTUALIZACJI DANYCH DOTYCZACYCH ILOŚCI OSÓB   

MIESZKAJĄCYCH W MIESZKANIU. 
 

Ilość osób zamieszkująca dane mieszkanie jest potrzebna do naliczania dwóch składników 
opłat : zaliczki za zużycie wody i odprowadzenie ścieków oraz za śmieci.  
Zaliczka na pokrycie kosztów wody zużytej w mieszkaniu jest naliczana w zależności od ilości 
zgłoszonych osób. W wielu wypadkach dane te są nieaktualne. W takich wypadkach albo 
płacicie Państwo zbyt dużą zaliczkę ( za osoby które już nie mieszkają ) albo po rozliczeniu 
konieczna jest wysoka dopłata ( bo nie zgłoszono wszystkich osób mieszkających ).  

Aktualizacja  danych dotyczącą ilości osób zamieszkałych jest również bardzo ważna w 
związku z opłatami za śmieci. Składane przez Państwa oświadczenia ( druk dostępny jest na 
stronie internetowej Spółdzielni, w Administracjach oraz siedzibie Spółdzielni ) stanowią 
podstawę do złożenia deklaracji przez Spółdzielnię o ilości osób zamieszkałych w budynku. 
W ostatnim czasie Urząd Miasta zaczął kontrole tych deklaracji i wpływają do Spółdzielni 
zapytania w tej kwestii. Składanie nieprawdziwych oświadczeń lub brak ich aktualizacji może 
grozić konsekwencjami, dlatego apelujemy o aktualizowanie danych dotyczących ilości 
zamieszkałych osób w mieszkaniu.  

 
5.           PLANY REMONTOWE NA ROK 2018. 

 
Jak co roku w listopadzie przekazaliśmy Państwu propozycję remontów na rok 2018 

przygotowaną przez Zarząd Spółdzielni. Do pierwszych dni grudnia zbieraliśmy Państwa 
sugestie i propozycje dotyczące przedłożonych propozycji. W chwili obecnej Komisja GZM 
Rady Nadzorczej wspólnie z przedstawicielami Spółdzielni analizują złożone wnioski i pracują 
nad ostateczną wersją planu remontów. Planujemy, że na grudniowym posiedzeniu Rady 
Nadzorczej propozycja ta będzie omawiana i zostanie poddana pod głosowanie. W 
następnym numerze biuletynu przekażemy szczegółową informację dotyczącą planów 
remontowych na rok 2018.  


