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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.           PLANY REMONTOWE NA ROK 2020. 

 

Jak co roku w listopadzie przekazaliśmy Państwu propozycję remontów na rok 2020 

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 2020. W przesłanych do Państwa propozycjach pojawiła się pozycja 

„wymiana zaworów i głowic termostatycznych na grzejnikach” ( do realizacji w roku 2020 lub w 

latach przyszłych ). W związku z tym, że pojawiają się pytania o zasadność takiej wymiany 

postanowiliśmy przybliżyć Państwu ten temat.  

Zainstalowane na grzejnikach zawory i głowice mają za zadanie regulować przepływ wody 

przez grzejnik a tym samym regulować temperaturę grzejnika. Zamontowane w naszych 

zasobach zawory mają już ok. 20-25 lat. Jak każde urządzenie, po tak długim okresie 

użytkowania powoli tracą one już swoją dokładność oraz szybkość reagowania na zmiany 

wprowadzane przez przestawianie pokrętła głowicy. Od kilku już lat obserwujemy zwiększoną 

ilość reklamacji związanych z niewłaściwie działającymi zaworami i głowicami. Przestają one 

działać i najczęściej otwierają całkowicie przepływ przez zawór, co nie pozwala „zakręcić” 

grzejnika. Powoduje to zwiększone koszty zużycia ciepła oraz wpływa na komfort użytkowania 

mieszkań.  

 Kolejną sprawą związaną z właściwym działaniem układu centralnego ogrzewania jest 

utrzymywanie właściwego ( w miarę możliwości jednolitego ) ciśnienia w całym układzie c.o. 

Ciśnienie w instalacji zmienia się w zależności od odległość pionu od węzła cieplnego oraz ze 
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względu na otwieranie lub zamykanie zaworów na kaloryferach. W związku z tym stosuje się 

urządzenia mające za zadanie ujednolicić ciśnienie, tak aby instalacja mogła grzać w sposób 

jednolity w każdym mieszkaniu. Obecnie są to zawory podpionowe oraz pompy o zmiennej 

charakterystyce pracy w zależności od ciśnienia w instalacji. Ułomnością zaworów 

podpionowych jest to, że są one ustawiane na stałe bez możliwości bieżącego korygowania 

ich ustawień w zależności od rozkładu ciśnień w instalacji. Jest to stara technologia, w której 

przepływy ciepła w instalacji ustalane są dla warunków zimowych czyli wstępowania niskich 

temperatur na zewnątrz i „odkręcenia” wszystkich grzejników w budynku. W okresach 

przejściowych gdy temperatury na zewnątrz nie są zbyt niskie, a grzejniki w mieszkaniach są 

przymknięte lub zamknięte działanie tych zaworów jest ograniczone. Jeszcze kilka lat temu, 

gdy okresy przejściowe były stosunkowo krótkie układ ten spełniał swoje zadanie. Niestety, od 

kilku lat obserwujemy znaczne wydłużenie okresów przejściowych. W sezonie grzewczym 

ilość dni z naprawdę niskimi temperaturami na zewnątrz jest mała, przeważają temperatury 

nieco powyżej lub niewiele poniżej zera. To powoduje, że system zaworów podpionowych jest 

coraz mniej efektywny. Pompy o zmiennej charakterystyce pracy ratują nieco sytuację, ale 

mimo wszystko powodują podwyższone ciśnienie na grzejnikach „otwartych” oraz na pionach 

klatkowych i łazienkowych. Mówiąc prościej na te grzejniki i piony dostarczane jest więcej 

ciepła niż potrzeba. Rozwiązaniem tego problemu są zawory grzejnikowe nowego typu, które 

nie tylko posiadają możliwość regulacji temperatury, ale również maksymalnego ze względu 

na ich wielkość i moc dopływu ciepła do grzejników. Natomiast na pionach w klatkach 

schodowych możliwy jest montaż takich głowic i zaworów na każdym grzejniku lub jednego 

zaworu regulującego przepływ w zależności od temperatury wody na pionie. Zawory tego typu 

są już stosowane w niektórych Spółdzielniach i innych budynkach wielorodzinnych. Wpływają 

one na obniżenie zużycia ciepła w budynkach (o kilka procent). W chwili obecnej testujemy 

pracę tych zaworów na jednym z naszych budynków. Analiza pierwszych wyników potwierdza 

prognozy o zmniejszeniu zużycia ciepła.  

Mając na uwadze wiek zainstalowanych w mieszkaniach głowic i zaworów termostatycznych  

Zarząd Spółdzielni uznał, że wymagają one wymiany na nowe. W związku z dostępnością na 

rynku zaworów posiadających dodatkowe zalety w postaci regulacji ciśnienia uznaliśmy, że 

należy zdecydować się na wymianę na tego typu zawory aby w miarę możliwości polepszyć 

funkcjonowanie instalacji c.o. w mieszkaniach i w częściach wspólnych budynków. Wymiana 

tych zaworów będzie realizowana w najbliższych latach w zależności od środków finansowych 

zgromadzonych na funduszu remontowym nieruchomości z uwzględnieniem innych, potrzeb 

remontowych. Wybór wykonawcy tego zadania będzie przeprowadzony w drodze przetargu.        

 

2.       OSZCZĘDZAJMY CIEPŁO NIE TYLKO W MIESZKANIACH! 

 

Od rozpoczęcia sezonu grzewczego minęły dwa miesiące. Nie był to okres z bardzo niskimi 

temperaturami ale dla zachowania odpowiedniej temperatury w mieszkaniach ( a szczególnie 

w łazienkach ) konieczne jest ogrzewanie budynków. W większości mieszkań lokatorzy bardzo 

skrupulatnie pilnują korzystania z grzejników, przymykają zawory na grzejnikach, wyłączają je 

w momentach gdy nie jest potrzeba ogrzewania pomieszczenia. Niestety te zachowania nie 

przenoszą się na pozostałą część budynku a więc na tzw. części wspólne : klatki schodowe, 

pralnie i suszarnie. Do Spółdzielni docierają głosy lokatorów, którzy skarżą się, że drzwi do 

klatek schodowych nie są zamykane ( a raczej specjalnie blokowane aby się nie zamknęły ), 
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otwierane są okna na klatkach schodowych. Podobnie ma się sytuacja z grzejnikami w 

pralniach a szczególnie w suszarniach, gdzie ze zrozumiałych względów znajdują się bardzo 

duże grzejniki. Pamiętajmy, aby przykręcać te grzejniki po wysuszeniu prania. Utrzymywanie 

przez cały czas wysokiej temperatury w tych pomieszczeniach, podobnie jak wychładzanie 

klatek schodowych powoduje podwyższone zużycie ciepła w budynku. Ciepło z ogrzewania 

części wspólnych w budynku i łazienek ( gdzie nie ma podzielników ) jest również rozliczane w 

kosztach centralnego ogrzewania. Jest to opłata naliczana od metra kwadratowego 

powierzchni mieszkania.  

Pamiętajmy o tych prostych czynnościach, które ograniczą zużycie ciepła. Koszty ciepła 

rosną, jeżeli nie będziemy starać się ograniczać zużycia ciepła w budynkach to będą one 

bardziej dotkliwe.  

 

3.       ZMIANY REGULAMINÓW SPÓŁDZIELNI. 

 

Na swym posiedzeniu w dniu 26 listopada br. Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu 

dokonała zmian kilku regulaminów obowiązujących w Spółdzielni. Podjęte zostało 5 uchwał 

dotyczących uchwalenia nowej treści regulaminów, wprowadzenia zmian w obowiązujących 

regulaminach oraz uchylono jedną uchwałę dotyczącą uchwalenia regulaminu.  

Rada uchwaliła nowe treści następujących regulaminów: „Regulaminu rozliczeń 

finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych” oraz 

„Regulaminu gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy”. 

Nowa treść jest zgodna ze zmianami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i innych 

ustaw wprowadzonymi od momentu uchwalenia poprzedniej wersji regulaminów( w 2010 r ) 

oraz ze Statutem Spółdzielni. Kolejny zmieniony regulamin, to „Regulaminu rozliczania 

kosztów gospodarki cieplnej”. W tym wypadku zmiana dotyczyła ustalanie kosztów ciepła w 

przypadku zasobów zasilanych z kotłowni własnych ( w chwili obecnej jest to część 

zasobów w Bierutowie zasilanych z kotłowni przy ul. Zielonej i Kolejowej). Z treści 

regulaminu wykreślono punkt, który nakazywał doliczać koszty remontów i napraw kotłowni 

do kosztów ciepła. Po zmianie regulaminu koszty napraw i remontów kotłowni będą 

pokrywane z funduszu remontowego nieruchomości, które są zasilane z danej kotłowni.  

Zmiany w „Regulaminie tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy” dotyczyły przede wszystkim aktualizacji zapisów do 

obowiązujących przepisów. Wykreślono również zapisy mówiące o modernizacji zasobów i 

ich finansowaniu. Od 2007 roku wszelkie prace wykonywane w  zasobach Spółdzielni są 

finansowane z funduszu remontowego niezależnie czy mają charakter czysto remontowy 

czy remontowo-modernizacyjny. Ostatnia sprawa dotyczyła uchylenia Uchwały Rady 

Nadzorczej  z roku 2010 dotyczącej zasad przyjmowania w poczet członków, ustanawiania 

praw do lokali i zamiany mieszkań. Po ostatniej nowelizacji ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych, która wprowadziła istotne zmiany w tej kwestii, członkostwo w większości 

przypadków powstaje automatycznie w momencie uzyskania praw do lokalu. Zostały 

również zniesione zapisy dotyczące wpisowego i udziału członkowskiego. Wszystko to 

spowodowało, że bardzo wiele zapisów uchylanego regulaminu stało się nieaktualne. 

Wszystkie kwestie regulowane w uchylonym regulamin są opisane w ustawach oraz w 

Statucie Spółdzielni i będą załatwiane zgodnie z tymi aktami prawnymi.  

 


