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Z OKAZJI ZBLI¯AJ¥CYCH SIÊ
ŒWI¥T WIELKANOCNYCH

RADA NADZORCZA, ZARZ¥D  
ORAZ PRACOWNICY SPÓ£DZIELNI

¯YCZ¥ WSZYSTKIM MIESZKAÑCOM
ZDROWIA, SPOKOJU, OPTYMIZMU

I WSZELKIEJ POMYŒLNOŒCI
W DNIU CODZIENNYM!

OP£ATY ZA U¯YTKOWANIE LOKALI MIESZKALNYCH W 2012 R.

W ostatnich dniach marca otrzymali Pañstwo szczegó³owe specyfikacje op³at eksploatacyjnych i remontowych 
wynikaj¹cych z planów dzia³alnoœci Spó³dzielni na rok 2012 zatwierdzonych przez Radê Nadzorcz¹ w grudniu ub.r. Stawki te 
obowi¹zuj¹ od kwietnia, zgodnie z kalkulacjami zawartymi w planie finansowo-gospodarczym i planie remontów. O ich 
wprowadzeniu zostali Pañstwo zawiadomieni jeszcze w grudniu ub.r. poprzez informacje o wysokoœci zatwierdzonych 
stawek poszczególnych op³at dotycz¹cych danych nieruchomoœci.Stawki te zosta³y oparte o przewidywany poziom kosztów 
gospodarki zasobami mieszkaniowymi w bie¿¹cym roku oraz ró¿nicê pomiêdzy kosztami eksploatacji i utrzymania 
poszczególnych nieruchomoœci, a uzyskanymi przychodami na ich pokrycie z lat poprzednich.

Dodatkowo op³aty w ramach jednej nieruchomoœci zosta³y zró¿nicowane w zale¿noœci od tytu³u prawnego do lokalu. 
Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomoœci przypadaj¹ce na Cz³onków Spó³dzielni zostan¹ bowiem czêœciowo pokryte   
nadwy¿ki bilansowej zgodnie z decyzj¹Walnego Zgromadzenia, w zwi¹zku z tym op³aty naliczane Cz³onkom Spó³dzielni w 
przypadku wiêkszoœci nieruchomoœci mog³y zostaæ skalkulowane na ni¿szym poziomie ni¿ op³aty dla u¿ytkowników lokali 
niebêd¹cych cz³onkami. W przypadku zdecydowanej wiêkszoœci nieruchomoœci op³aty eksploatacyjne pozosta³y na 
dotychczasowym poziomie lub uleg³y nieznacznemu obni¿eniu, na 9 nieruchomoœciach op³ata eksploatacyjna dla Cz³onków 

2 2Spó³dzielnia wzros³a o 0,01 do 0,10 z³/m p.u., w przypadku 4 nieruchomoœci wzros³a o ponad 0,10 z³/m p.u. Na wszystkich 
nieruchomoœciach wyposa¿onych w dŸwigi osobowe stawki op³aty na pokrycie kosztów ich utrzymania zosta³y od kwietnia 
nieznacznie obni¿one, bez zmian w ca³ych zasobach Spó³dzielni pozosta³a op³ata na pokrycie kosztów konserwacji 
domofonów, natomiast o 0,21 z³/m-c/lokal wzros³a op³ata na pokrycie kosztów utrzymania instalacji AZART. Stawki op³at na 
pokrycie kosztów utrzymania przy³¹czy wodno-kanalizacyjnych oraz kosztów podatku od nieruchomoœci i op³at za wieczyste 
u¿ytkowanie terenów zosta³y zmienione indywidualnie na poszczególnych nieruchomoœciach w zale¿noœci od wyników 
wykonanych analiz. I tak  op³ata dot. przy³¹czy wod-kan wzros³a na 7 nieruchomoœciach, w wiêkszoœci przypadków                
o 0,02 do 0,04 z³/m-c/lokal, natomiast op³ata dot. podatku od nieruchomoœci  w odniesieniu do 15 nieruchomoœci wyst¹pi³ 

2wzrost o 0,01 lub 0,02z³/m p.u., w pozosta³ych przypadkach op³aty nie uleg³y zmianie.
W przypadku najemców lokali mieszkalnych oraz osób zajmuj¹cych lokale bez tytu³u prawnego, na podstawie kosztów 

wynikaj¹cych z zatwierdzonego planu finansowo-gospodarczego na rok 2012 oraz w oparciu o zapisy ustawy o ochronie 
praw lokatorów zosta³y ustalone stawki czynszu najmu oraz wysokoœæ op³at za bezumowne zajmowanie lokali obowi¹zuj¹ce 
od dnia 01.03.2012 r.

Niepubliczne  PRZEDSZKOLE "DZWONECZEK"
Jastrzêbie-Zdrój (Szeroka), ul. Powstañców Œl. 109 (wejœcie od ul. Fredry)

Wszystkie zajêcia w cenie czesnego!
Czesne za miesi¹c: 200-320z³!

www.przedszkoledzwoneczek.pl, e-mail: sekretariat@przedszkoledzwoneczek.pl, tel. do sekretariatu: 32 47 11 559
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ROK WYBORCZY
Informujemy, ¿e na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu odbêd¹ siê wybory do Rady Nadzorczej Spó³dzielni. Cz³onkowie 

zainteresowani prac¹ w Radzie mog¹ zg³aszaæ w³asne b¹dŸ innych cz³onków kandydatury do Rady. Zg³oszenie cz³onka do 
Rady powinno byæ z³o¿one w kancelarii Spó³dzielni przy ul. S³onecznej 18A w terminie do 07 maja 2012 r. Zg³oszenie powinno 
byæ poparte podpisami przynajmniej 50 cz³onków. Do zg³oszenia powinna byæ do³¹czona pisemna zgoda cz³onka na 
kandydowanie do Rady oraz jego oœwiadczenie, ¿e nie zajmuje siê interesami konkurencyjnymi wobec Spó³dzielni. Bli¿sze 
informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie Spó³dzielni, pokój nr 1, nr tel. 32 476 10 74 wewn. 34

KOSZTY CENTRALNEGO OGRZEWANIA W OKRESIE ROZLICZENIOWYM 2010/2011

Szanowni Pañstwo, kontynuuj¹c  artyku³ grudniowego biuletynu „Nasze Mieszkanie” przedstawiamy informacjê o 
kosztach, które ponios³a Spó³dzielnia na ogrzanie poszczególnych budynków mieszkalnych w okresie rozliczeniowym 
2010/2011 oraz dla porównania w okresie  2009/2010. Informacja dotyczy pozosta³ych budynków mieszkalnych Spó³dzielni 
(nie wykazanych w zestawieniach w grudniu) tj. 47 budynków, dla których okres rozliczeniowy zakoñczy³ siê 31.10.2011r.

 Koszty ogrzania budynków wyszczególnionych w tabeli poni¿ej za okres 2009/2010 wynosz¹: 4 801 650,96 z³, natomiast 
za okres rozliczeniowy 2010/2011 koszty wynosz¹:

4 412 204,52 z³ co oznacza spadek o ponad 8%, który znalaz³  swoje odzwierciedlenie w indywidualnych rozliczeniach 
kosztów c.o.

Nadmieniamy, ¿e spoœród 47 budynków wyszczególnionych w tabeli poni¿ej od okresu rozliczeniowego 2011/2012           
w 8 budynkach zmieni³ siê sposób rozliczania kosztów c.o. z rozliczania kosztów w oparciu o wskazania podzielników               
na rozliczanie kosztów w oparciu o powierzchniê u¿ytkow¹ lokali.
Ró¿nice w zu¿yciu ciep³a pomiêdzy budynkami rozliczanymi wg powierzchni u¿ytkowej i podobnymi rozliczanymi 

wg podzielników (jesieñ 2011 do jesieni 2010)

 

2Z analizy powy¿szej tabeli wynika, ¿e w podobnych budynkach ocieplonych zu¿ycie ciep³a w GJ w przeliczeniu na 1 m     
jest wiêksze œrednio o oko³o 50% ni¿ w budynkach, w których ciep³o rozliczane jest w oparciu o podzielniki kosztów, przy tym 
na ul. Wieczorka zu¿ycie to jest wiêksze a¿ o 70%.

Tak jak dla budynków ocieplonych, równie¿ w podobnych technologicznie budynkach nieocieplonych zu¿ycie ciep³a                  
2w GJ w przeliczeniu na 1 m  jest du¿o wiêksze ni¿ w budynkach, w których ciep³o rozliczane jest w oparciu o podzielniki kosztów    

(w tym przypadku œrednio o oko³o 41%).

Jak widaæ, u¿ytkownicy mieszkañ w budynkach rozliczanych wg powierzchni u¿ytkowej lokali p³ac¹ du¿o dro¿ej za ciep³o ni¿ 
u¿ytkownicy takich samych lub podobnych mieszkañ w budynkach rozliczanych wg podzielników kosztów. Z obserwacji wynika, ¿e 
brak elementu „pomiarowego” przestaje stymulowaæ mieszkañców do racjonalnego zu¿ywania ciep³a w swoim lokalu.

dokoñczenie na str. 3
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Zbiorcze zestawienie kosztów ogrzania budynków rozliczanych na podstawie podzielników za okres 
od 01.11.10r. - 31.10.11r.

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

L.p. Adres budynku
 Razem koszty 

2009/2010

 Razem 

koszty 

2010/2011

Wzrost/spadek 

kosztów w %

Koszty 

2009/2010 

na  m2/m-c

Koszty 

2010/2011 

na  m2/m-c

Zielona    1 - 3 152 201,51 136 321,15 -10,43 2,52 2,26

Zielona    9 - 19 437 811,67 405 701,37 -7,33 2,41 2,23

Zielona    21-31 453 864,36 426 814,31 -5,96 2,51 2,36

Zielona    33-43 452 382,86 409 934,64 -9,38 2,50 2,27

Zielona    4 - 22 155 495,23 145 247,70 -6,59 2,37 2,22

Zielona    24-42 149 783,39 140 069,54 -6,49 2,28 2,14

Miodowa   2 - 4 152 944,74 137 494,02 -10,10 2,54 2,28

Harcerska  2 - 4 151 867,69 142 206,28 -6,36 2,52 2,36

Harcerska  1 - 3 152 838,88 139 600,16 -8,66 2,53 2,31

Wrzosowa  1 - 19 147 272,43 139 708,80 -5,14 2,24 2,12

Kurpiowska  5 - 13 92 729,27 89 463,16 -3,52 2,55 2,46

Kurpiowska 15 - 23 74 896,00 68 756,28 -8,20 1,98 1,81

Warmiñska  1 - 13 124 083,65 114 500,55 -7,72 2,32 2,14

Warmiñska  2  - 14 126 724,62 120 187,10 -5,16 2,41 2,28

Warmiñska  16 - 28 122 202,49 112 587,61 -7,87 2,32 2,13

Warmiñska  44 - 56 125 083,27 114 930,76 -8,12 2,34 2,15

Warmiñska  30 - 42 117 996,51 108 842,05 -7,76 2,24 2,06

Pomorska  45 - 57 135 843,24 125 505,58 -7,61 2,11 1,95

Pomorska  59-71 131 330,58 120 860,49 -7,97 2,46 2,26

Pomorska 73 - 85 118 803,67 109 467,68 -7,86 2,22 2,05

Pomorska  87 - 99 96 912,18 92 465,32 -4,59 1,81 1,73

Krasickiego    1 36 455,27 35 705,42 -2,06 2,63 2,57

Krasickiego    2 29 915,61 27 624,81 -7,66 2,12 1,96

Krasickiego    3 27 509,88 25 735,35 -6,45 1,96 1,83

Krasickiego    4 27 420,65 25 357,55 -7,52 1,96 1,81

Krasickiego    6 32 291,94 28 692,68 -11,15 2,32 2,06

Krasickiego    7 37 692,57 35 012,29 -7,11 2,66 2,47

Krasickiego    8 42 566,28 38 549,38 -9,44 3,01 2,72

Krasickiego    9 28 027,04 25 037,68 -10,67 1,99 1,78

Krasickiego   15 29 014,03 26 062,42 -10,17 2,06 1,85

Krasickiego   19 33 196,55 29 710,82 -10,50 2,27 2,03

Wiejska         9 32 384,95 30 288,65 -6,47 2,31 2,16

Wiejska         9 a 39 382,48 31 591,85 -19,78 2,80 2,25

Wiejska         9 b 34 555,27 30 628,94 -11,36 2,46 2,18

Wiejska         9 c 34 610,92 30 817,72 -10,96 2,47 2,20

Wiejska         13 c 35 083,03 32 467,03 -7,46 2,50 2,32

Wiejska         17 c 33 461,50 29 355,93 -12,27 2,39 2,09

Wiejska         17 d 33 005,89 31 245,18 -5,33 2,35 2,22

Wiejska        23 c 34 972,73 32 547,66 -6,93 2,49 2,32

Wiejska        29 c 36 745,09 30 470,48 -17,08 2,61 2,17

Wiejska        29 d 34 236,87 26 068,06 -23,86 2,44 1,86

Wiejska        17 b 24 900,62 22 012,46 -11,60 2,94 2,60

Wiejska        23 b 21 409,82 19 697,25 -8,00 2,49 2,29

Wiejska        29 b 20 126,82 17 793,53 -11,59 2,38 2,10

Ofiar Faszyzmu 7-15 57 283,53 55 496,24 -3,12 2,96 2,87

Kusociñskiego 5- 23 169 403,56 147 071,69 -13,18 2,60 2,26

Kusociñskiego 25- 43 162 929,82 146 498,90 -10,08 2,49 2,24
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ZALEG£OŒCI W OP£ATACH ZA LOKALE MIESZKALNE
Spó³dzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” przedstawia poni¿ej zestawienie zaleg³oœci w op³atach za u¿ytkowanie 

lokali mieszkalnych przez ich aktualnych u¿ytkowników, jakie wyst¹pi³y w Spó³dzielni na poszczególnych 
nieruchomoœciach wg stanu na dzieñ 31 grudnia 2011 r.

dokoñczenie na str. 5
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Spó³dzielnia wykorzystuje wszelkie dostêpne dzia³ania windykacyjne maj¹ce na celu odzyskanie powy¿szych 

nale¿noœci. Odpowiednie s³u¿by prowadz¹ na bie¿¹co wnikliwe analizy poziomu zad³u¿enia poszczególnych mieszkañców 

oraz realizuj¹ intensywne dzia³ania windykacyjne. W 2011 roku w ramach dzia³añ windykacyjnych przeprowadzonych 

zosta³o ponad 120 wizji w lokalach d³u¿ników maj¹cych na celu rozpoznanie ich sytuacji maj¹tkowej i rodzinnej, do 

osób zalegaj¹cych z op³atami wystosowano ponad 1500 wezwañ do zap³aty, a nastêpnie do s¹du skierowano ponad 

250 pozwów o zap³atê i 13 pozwów o eksmisjê. W tym samym okresie blisko 150 uzyskanych nakazów zap³aty zosta³o 

skierowanych do egzekucji komorniczej i skutecznie zosta³o przeprowadzonych 6 eksmisji, w tym 4 eksmisje do 

pomieszczeñ tymczasowych. D³u¿nicy powinni mieæ œwiadomoœæ, ¿e komornik na podstawie nakazu zap³aty mo¿e zaj¹æ 

ca³y ich maj¹tek, a tak¿e wszystkie Ÿród³a dochodu i warto pamiêtaæ, ¿e pieni¹dze wyegzekwowane przez komornika nie s¹ w 

ca³oœci przekazywane do Spó³dzielni na poczet zad³u¿enia. W pierwszej kolejnoœci zajête œrodki komornik przeznacza na 

dokoñczenie na str. 6
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DODATEK MIESZKANIOWY

Osoby posiadaj¹ce niskie dochody mog¹ uzyskaæ pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego. Wnioski o dodatek 
mieszkaniowy nale¿y sk³adaæ w Referacie Dodatków Mieszkaniowych w Urzêdzie Miasta.  

Aby otrzymaæ dodatek mieszkaniowy nale¿y spe³niaæ jednoczeœnie 3 warunki:

1. Posiadaæ tytu³ prawny do zajmowanego lokalu (najemcy, podnajemcy, cz³onkowie spó³dzielni mieszkaniowych 
zamieszkuj¹cy na podstawie spó³dzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, osoby zamieszkuj¹ce w lokalach 
stanowi¹cych ich w³asnoœæ, w³aœciciele lokali mieszkalnych, osoby zajmuj¹ce lokal mieszkalny bez tytu³u prawnego, 
oczekuj¹ce na przys³uguj¹cy im lokal socjalny lub zamienny).

2. Powierzchnia u¿ytkowa mieszkania nie mo¿e przekraczaæ okreœlonych norm powierzchni w zale¿noœci od iloœci 
zamieszka³ych w lokalu osób:

21) gospodarstwo 1 osobowe       45,50 m
2

2) gospodarstwo 2 osobowe       52,00 m
2

3) gospodarstwo 3 osobowe       58,50 m
24) gospodarstwo 4 osobowe       71,50 m
25) gospodarstwo 5 osobowe       84,50 m
2

6) gospodarstwo 6 osobowe       91,00 m

3. Nale¿y spe³niaæ nastêpuj¹ce kryteria dochodowe:
Œredni miesiêczny dochód obliczony z pe³nych trzech ostatnich miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku o 
przyznanie dodatku mieszkaniowego nie mo¿e przekraczaæ 998,97z³ oraz 1 398,56z³ dla gospodarstw jednoosobowych.
Za dochód uwa¿a siê wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu sk³adek na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, okreœlonych w przepisach o systemie ubezpieczeñ 
spo³ecznych, chyba ¿e zosta³y ju¿ zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Osoba korzystaj¹ca z dodatku mieszkaniowego zobowi¹zana jest do regularnego dop³acania ró¿nicy pomiêdzy kwot¹ 
przyznanego dodatku, a bie¿¹c¹ op³at¹ czynszow¹. Brak dop³at powoduje utratê dodatku mieszkaniowego, o który ponownie 
mo¿na siê ubiegaæ po up³ywie terminu, na który zosta³ przyznany.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce dodatków mieszkaniowych mo¿na uzyskaæ w Referacie Dodatków Mieszkaniowych 
Urzêdu Miasta tel. 32 / 4785100

swoje wynagrodzenie oraz na pokrycie dodatkowych op³at zwi¹zanych z prowadzon¹ egzekucj¹. Dodatkowo ponownie 

podkreœlamy, ¿e pozbawienie mieszkania (eksmisja z lokalu) nie jest wprawdzie bezpoœredni¹ konsekwencj¹ zad³u¿enia w 

op³atach, ale jest z nim najczêœciej zwi¹zana, poniewa¿ podstawow¹ przyczyn¹ eksmisji jest brak (utrata) tytu³u prawnego do 

lokalu, a tytu³ prawny do lokalu mo¿na utraciæ w³aœnie z powodu zaleg³oœci. Tak wiêc utrata mieszkania mo¿e byæ dotkliwym 

poœrednim skutkiem zaleg³oœci w op³atach, nawet w przypadku w³asnoœciowego prawa do lokalu czy prawa odrêbnej 

w³asnoœci lokalu, którego nie nale¿y lekcewa¿yæ. Niektórzy d³u¿nicy s¹ przekonani, ¿e jeœli s¹ w³aœcicielami mieszkania, to 

nikt nie ma prawa odebraæ im w³asnoœci. Jest to przekonanie ca³kowicie b³êdne, gdy¿ zgodnie z ustaw¹ o w³asnoœci lokali, 

je¿eli w³aœciciel lokalu zalega d³ugotrwale z zap³at¹ nale¿nych od niego op³at mo¿na ¿¹daæ sprzeda¿y jego lokalu w drodze 

licytacji. W przypadku mieszkañ spó³dzielczych w³asnoœciowych konsekwencje i procedury utraty mieszkania z powodu 

zaleg³oœci s¹ takie same jak przy mieszkaniach stanowi¹cych odrêbn¹ w³asnoœæ. 
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