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Niech Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
bêd¹ radosne i rodzinne,

a Nowy 2013 Rok 
spe³ni wszelkie marzenia i nadzieje

¿ycz¹

Rada Nadzorcza, Zarz¹d oraz pracownicy

Spó³dzielni Mieszkaniowej “JAS-MOS”

ŒMIECI, BÊDZIE DROGO

Ustawa z lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach… 
wprowadzi³a radykalne zmiany w ca³ym systemie gospodarki odpadami komunalnymi. 
Podstawow¹ zmian¹ jest zmiana podmiotu podpisuj¹cego umowê z odbiorc¹ œmieci. Do tej pory 
ka¿dy mieszkaniec mia³ obowi¹zek indywidualnie zawrzeæ umowê na odbiór œmieci, a za 
mieszkaj¹cych w spó³dzielniach mieszkaniowych umowê za odbiór œmieci podpisywa³y zarz¹dy 
spó³dzielni mieszkaniowych. Od lipca 2013r., zgodnie z now¹ ustaw¹, za odprowadzanie œmieci 
bêdzie odpowiada³o miasto. Czy to lepiej? Nie dla portfela mieszkañców miasta, a mieszkañców 
bloków w szczególnoœci.

Stan istniej¹cy:
Spó³dzielnie mieszkaniowe zawieraj¹ z firmami umowy na odbiór odpadów komunalnych 
zmieszanych (czarne pojemniki), natomiast œmieci posortowane obs³uguje miasto (kolorowe 
pojemniki). Firmy w spó³dzielniach wybierane s¹ w ramach przetargów organizowanych w 
oparciu o w³asne regulaminy (du¿o efektywniejsze od przepisów, którymi musi pos³ugiwaæ siê 
miasto przy wyborze kontrahenta). Mnogoœæ firm na rynku œwiadcz¹cych us³ugi odbioru œmieci 
powoduje konkurencyjnoœæ cen. Nie mo¿na równie¿ zapomnieæ o wywozie tzw. gabarytów, czyli 
odpadów typu stare meble, ga³êzie z wiatro³omów itp. W sumie za obs³ugê œmieci w naszej 
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Spó³dzielni mieszkañcy Jastrzêbia p³ac¹ miesiêcznie œrednio niewiele ponad 4 z³ za osobê,       
a w Wodzis³awiu nieca³e 6 z³ za nastêpuj¹ce us³ugi:
- dostawê i konserwacjê pojemników na œmieci, 
- odbiór œmieci 3 razy w tygodniu,
- dodatkowy odbiór w przypadku przesypu,
- okresow¹ dezynfekcjê pojemników,
- odbiór gabarytów przynajmniej 1 raz w tygodniu.

Co nas czeka:
Umowy na odbiór odpadów komunalnych zawiera gmina. Czyli: ani w³aœciciele domów 
jednorodzinnych, ani spó³dzielnie mieszkaniowe bêd¹ce wspó³w³aœcicielkami nieruchomoœci 
wielolokalowych, ani odrêbni w³aœciciele lokali mieszkalnych w tych nieruchomoœciach nie maj¹ 
wp³ywu na cenê za wykonanie wymienionych wy¿ej us³ug.
Miasto przygotowuj¹c siê do wdro¿enia zapisów ustawy podejmuje kolejne uchwa³y nie 
uwzglêdniaj¹c specyfiki gospodarki œmieciowej w budynkach wielorodzinnych. 
Spó³dzielnie mieszkaniowe w Jastrzêbiu od wielu miesiêcy próbuj¹ wskazaæ miastu rozwi¹zania 
uwzglêdniaj¹ce wszystkie aspekty obs³ugi takiego budownictwa oraz wynikaj¹cych z tego tytu³u 
kosztów. Oprócz wielu spotkañ w mieœcie Spó³dzielnie „JAS-MOS” i „NOWA” wystosowa³y 
wspólnie 3 pisma z wnioskami o zastosowanie konkretnych rozwi¹zañ, które uwzglêdnia³yby 
otaczaj¹c¹ rzeczywistoœæ, ¿e wiêkszoœæ mieszkañców Jastrzêbia mieszka w blokach. Poni¿ej 
podano problemy, na które Spó³dzielnie zwróci³y miastu uwagê i oczekiwa³y pozytywnego 
ustosunkowania siê do nich, przyjêcia racjonalnych rozwi¹zañ i zastosowanie ich w tworzonym 
regulaminie utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie miasta.

1. Gospodarka œmieciowa w budynkach wielolokalowych jest specyficzna. W bloku zajmuj¹cym 
nierzadko tak¹ sam¹ powierzchniê jak jedna czy dwie dzia³ki, na których wybudowano domy 
jednorodzinne (10 do 20 arów), mo¿e zamieszkiwaæ nawet 260 rodzin (np. budynki przy       
ul. Zielonej 9-19, 21-31, 33-43). Jest oczywiste, ¿e nie mo¿na pod blokiem ustawiæ 
indywidualnych pojemników na œmieci przyporz¹dkowanych 260 rodzinom, poniewa¿ razem 
z pojemnikami na odpady wyselekcjonowane (szk³o, plastik, papier) by³oby ich ponad 1000    
i ¿adna z zamieszkuj¹cych tam rodzin nie jest w stanie zadbaæ sobie o nie. To nie jest 
prywatne, ogrodzone podwórko! Dlatego w takich budynkach sk³aduje siê odpady w kilku, 
czasem kilkunastu wiêkszych pojemnikach, a ca³y proces odbioru œmieci nadzoruje 
administrator. Takie rozwi¹zanie ma plusy - odbiór œmieci od tak du¿ej liczby rodzin odbywa 
siê praktycznie w jednym miejscu i w krótkim czasie, a to przek³ada siê na bardzo niski koszt 
takiej us³ugi w przeliczeniu na jedno gospodarstwo domowe. Natomiast jednostkowy koszt 
odbioru z 260 domów jednorodzinnych na pewno jest du¿o dro¿szy. Niestety miasto tej 
specyfiki nie uwzglêdnia i nie planuje ustaliæ innych stawek dla mieszkañców bloków np.     
w centrum miasta. Cena bêdzie uœredniona, dla wszystkich mieszkañców miasta taka sama.

2. Proponowana przez miasto cena (uœredniona) wynosi miesiêcznie 12 z³ na osobê. No chyba, 
¿e mieszkañcy bêd¹ selekcjonowaæ œmieci, wówczas cena bêdzie wynosi³a 9 z³. W tym 
przypadku zachodzi problem zamieszkiwania zbiorowego. Przyjmuj¹c specyfikê 
mieszkalnictwa wielorodzinnego, Spó³dzielnie zwróci³y miastu uwagê, ¿e nie ma ¿adnych 
mo¿liwoœci uzyskania w blokach 100% segregacji œmieci. O ile mieszkañcy budynków 
jednorodzinnym s¹ w stanie utrzymaæ dyscyplinê selekcjonowania œmieci na swoim 
podwórku, o tyle raczej nie jest to wykonalne w blokach. W zwi¹zku z tym Spó³dzielnie 
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SPOTKANIA W SPRAWIE

PLANOWANYCH PRAC REMONTOWYCH W 2013 ROKU

W dniach 20–29 listopada 2012r. zorganizowano spotkania z mieszkañcami w sprawie 

planowanych prac remontowych na 2013 r. na poszczególnych nieruchomoœciach naszych zasobów 

mieszkaniowych. Celem tych spotkañ by³o poznanie opinii oraz wys³uchanie ewentualnych propozycji 

zmian w planie remontów. Zebrania takie przeprowadzono na wszystkich osiedlach naszych zasobów : 

wnosi³y, aby w regulaminie utrzymania czystoœci zdefiniowaæ kryteria okreœlaj¹ce, od jakiego 
stanu faktycznego uwa¿a siê, ¿e œmieci s¹ posegregowane. Zdefiniowanie tego                    
w regulaminie umo¿liwi³oby weryfikacjê wysokoœci op³aty (czy s³usznie naliczono 12 z³ skoro 
uwa¿amy, ¿e segregujemy). Miasto siê uchyli³o od choæby próby zdefiniowania takiego stanu.

3. Najwa¿niejsz¹ spraw¹, jak¹ spó³dzielnie próbuj¹ bez ¿adnego skutku przeforsowaæ     

w mieœcie jest jak¿e oczywista rzecz dla specyfiki zamieszkiwania wielorodzinnego. Otó¿ 

spó³dzielnie oczekuj¹, ¿e tak jak jest to do tej pory, us³uga odbioru odpadów komunalnych 

bêdzie zawieraæ przynajmniej takie same czynnoœci, jakie wymieniono wczeœniej (patrz 

pocz¹tek niniejszego artyku³u). Niestety nie doœæ, ¿e zap³acimy najprawdopodobniej12 z³     

(a mo¿e i wiêcej, bo przecie¿ przetargu jeszcze nie by³o), to jeszcze w tej kwocie nie bêdzie 

us³ugi dostawy, konserwacji i dezynfekcji pojemników, a tak¿e dodatkowego odbioru 

przesypów. Od wielu miesiêcy wnosimy, aby miasto w oparciu o przepisy, które mu to 

umo¿liwiaj¹, ujê³o w regulaminie zapis, ¿e w ramach odbioru œmieci, miasto zapewnia 

dostawê, konserwacjê i dezynfekcje pojemników. Tak¹ uchwa³ê podjêto np. w pobliskiej 

Pszczynie. Spó³dzielnie wnosz¹ o powy¿sze przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszy 

powód to minimalizacja ceny za dostawê i obs³ugê pojemników, drugi to znowu specyfika 

zamieszkiwania zbiorowego. ¯eby zdezynfekowaæ pojemnik, to musi on byæ pusty, a wiêc 

trzeba tê czynnoœæ wykonaæ pod¹¿aj¹c zaraz za odbiorc¹ œmieci. Natomiast ujêcie 

obowi¹zku dostawy, konserwacji i dezynfekcji pojemników przez miasto w specyfikacji 

przetargowej spowoduje, ¿e oferty cenowe firm przystêpuj¹cych do przetargu bêd¹ 

konkurencyjne. W przeciwnym przypadku mieszkañcy Spó³dzielni pozostan¹ „na ³asce” 

wybranego przez miasto odbiorcy œmieci (ju¿ monopolisty), a wiêc dyktuj¹cego warunki 

cenowe dostawy, konserwacji i dezynfekcji pojemników. Kilka miesiêcy rozmów nie 

przynios³o oczekiwanych przez Spó³dzielnie rezultatów. Miasto odwraca siê ty³em do 

wiêkszoœci obywateli miasta, bo przecie¿ w blokach mieszka wiêkszoœæ. Czêœæ radnych 

miasta uto¿samia siê z postulatami Spó³dzielni, lecz jak widaæ, efekty tego s¹ marne. 

Poniewa¿ postulaty zarz¹dów Spó³dzielni, pomimo tego, ¿e reprezentuj¹ oko³o 60 tys. 

mieszkañców, trafiaj¹ w pró¿niê, a Miasto z nasz¹ Spó³dzielni¹ nawet nie próbuje uzgadniaæ 

kolejnych projektów, postanowiliœmy namówiæ Pañstwa do z³o¿enia swoich opinii za naszym 

poœrednictwem. W tym celu wywiesiliœmy na klatkach schodowych informacje o konsultacjach 

og³oszonych przez prezydenta miasta, a tak¿e przygotowaliœmy petycje do prezydenta i rady 

miasta o uwzglêdnienie wniosków zarz¹dów spó³dzielni (ze wzglêdu na to, ¿e czas nagli³ 

administratorzy nie dotarli niestety do wszystkich mieszkañców).  
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Za treœæ pozycji reklamowych Spó³dzielnia nie ponosi odpowiedzialnoœci

     

     

     

     

     

os. Zdrój (20.11), os. PrzyjaŸñ (21.11), os. 

Z³ote   £any (22.11), Wodzis³aw (27.11), 

os. Pionierów (28.11) oraz os. Arki Bo¿ka 

(29.11). Mieszkañcy, którzy przybyli na 

przedmiotowe spotkania, zaakceptowali 

propozycje remontowe Spó³dzielni co do 

zakresu proponowanych prac, zapropo-

nowali kilka zmian w planie oraz podali 

propozycje prac na kolejne lata. Opinie 

mieszkañców zostan¹ wziête pod uwagê 

podczas budowy ostatecznej wersji 

planu, który zostanie przed³o¿ony Radzie 

Nadzorczej na grudniowym posiedzeniu 

w celu jego zatwierdzenia. 

Po zatwierdzeniu planu remontów, 

mieszkañcy zostan¹ powiadomieni o 

zakresie planowanych prac na ich 

nieruchomoœci za poœrednictwem 

informacji, któr¹ s³u¿by spó³dzielni 

wywiesz¹ w naszych gablotach 

znajduj¹cych siê na klatkach schodo-

wych.

Niestety, spotkania remontowe, 

podobnie jak w roku ubieg³ym,  nie 

cieszy³y siê zbyt du¿ym zaintere-

sowaniem mieszkañców - uczestniczy³o 

w nich w sumie tylko ok. 60 osób, zaœ        

w zasobach naszej Spó³dzielni jest ponad 

6500 mieszkañ.

Og³oszenia drobne

Sprzedam mieszkanie M-3 w Jastrzêbiu- Zdroju przy ul. Warmiñskiej, IV piêtro, budynek 

ocieplony, nowe okna, rolety, w pokojach na pod³ogach panele, w ³azience kafelki.

Kuchnia widna, z wnêk¹. Mieszkanie umeblowane, sprzêt AGD (lodówka, pralka, zmywarka).

Cena do uzgodnienia (bez poœredników).

Tel. kontaktowy – 784 489 222.  
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