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Zgodnie z naszym zwyczajem staramy się dotrzymać zasady, że w każdym naszym biuletynie przedstawiamy Państwu krótkie 

sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej. W związku z tym, że w miesiącu lipcu nasza gazetka ukazała się przed posiedzeniem Rady, 

to sprawozdanie będzie dotyczyło miesiąca lipca i sierpnia 2019 r. – Ewa Kachnic Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej. 

l  Zarząd wystąpił do Rady Nadzorczej z wnioskiem o pod-
jęcie decyzji o przyznaniu środków z funduszu zasobowego 

na wykonanie projektu podjazdu dla osób niepełnospraw-

nych w budynku przy ul. Warmińskiej 1. Walne Zgromadze-
nie w 2014r. podjęło uchwałę o przeznaczeniu środków 

z funduszu zasobowego na likwidację barier architek-
tonicznych dla osób niepełnosprawnych ustalając roczny 

limit środków przeznaczonych na ten cel w kwocie do 
50  000 zł oraz określając warunki przyznania tych środków. 
W  br. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie 

zwiększenia limitu środków przyznanych z funduszu zaso-
bowego na likwidację barier architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych ustalając roczny limit środków prze-
znaczonych na ten cel w kwocie 100 000 zł wraz z częścio-

wym przeznaczeniem tych środków na remont, konserwa-

cję i utrzymanie dotychczasowej infrastruktury i urządzeń 
służących osobom niepełnosprawnym. W lipcu bieżącego 

roku wpłynęło do Spółdzielni pismo o przyznaniu dofinan-
sowania z PFRON do budowy podjazdu na ul. Warmińskiej. 

Pozostała kwota na likwidację barier architektonicznych do 
wykorzystania w roku bieżącym nie wystarczy na realizację 

l  Zarząd przedstawił informację dotyczącą gospodarki 
lokalami mieszkalnymi za I półrocze 2019 r. Prezes Zarządu 

poinformował, że w omawianym okresie Spółdzielnia dy-
sponowała 4 wolnymi lokalami mieszkalnymi, z czego 1 lo-

kal zaadoptowany został z lokalu użytkowego przy ul. Gór-

niczej 40/45, który uchwałą Walnego Zgromadzenia został 
przeznaczony na sprzedaż. Aktualnie trwa procedura prze-

targowa. Mieszkanie po przeprowadzonym kapitalnym re-
moncie jest gotowe do zamieszkania i zostało wystawione 

do przetargu za kwotę 130  000 złotych.

l  Zarząd zapoznał Radę Nadzorczą z realizacją remontów 

na dzień 30.06.2019 r. Zastępca Prezesa ds. technicznych 
poinformował, że wykonanie planu remontów wynosi ok. 

30%. Zrealizowano większość prac związanych z remontem 
domofonów, montażem daszków nad balkonami oraz prac 

projektowych. Zaawansowane są prace związane z remon-

tem instalacji odgromowych i elektrycznych oraz remon-
tem balkonów, a także roboty brukarskie. Większość prac 

przebiega zgodnie z założeniami choć nastąpiła znacząca 
podwyżka cen usług ogólnobudowlanych w porównaniu 

do roku poprzedniego. Z robót zaplanowanych na br. za-
grożone jest wykonanie remontu instalacji gazowych w Wo-
dzisławiu Śl. z uwagi na odmowę wydania pozwolenia na 

budowę przez Starostwo Powiatowe (sprawa w toku) oraz 
wymiana dźwigów osobowych na os. Pionierów, ze wzglę-

du na znaczne przekroczenie planowanych kwot na ten cel. 
Kolejny przetarg w tym zakresie planowany jest jesienią 

– będzie on uwzględniał również wymianę dźwigów prze-

widzianych do realizacji w 2020 r. (8 dźwigów). Omawiając 
wybrane pozycje planu remontów zwrócono uwagę na 

zróżnicowania w cenie wykonania projektu oświetlenia 
siłowni osiedlowej na ul. Warmińskiej i Krasickiego. Zastęp-

ca Prezesa ds. technicznych wyjaśnił, że różnica w cenie 
wynika z zakresu prowadzonych prac. Na ul. Krasickiego zo-
stanie zamontowanych sześć lamp oświetleniowych, nato-

miast na ul. Warmińskiej tylko jedna.

SM „JAS-MOS” omawiano następujące tematy:

W lipcu na posiedzeniu Rady Nadzorczej 

l  W związku z przeprowadzanym konkursem na sta-

nowisko Zastępca Prezesa  ds. ekonomicznych - Główny 
Księgowy Rada Nadzorcza przeprowadziła rozmowy kwa-

lifikacyjne z dwoma kandydatami spełniającymi kryteria 
konkursu. Rada Nadzorcza jednogłośnie ustaliła, że wybo-

ru dokona na kolejnym posiedzeniu w miesiącu wrześniu.

l  Zarząd poinformował członków Rady, że w dniu 

05.08.2019 r. do Spółdzielni wpłynął wniosek mieszkańców 
budynku przy ul. Pomorskiej 59-71 dotyczący zmiany spo-
sobu rozliczania kosztów c.o. z podzielników na rozliczanie 
wg powierzchni użytkowej lokali. Zgodnie z obowiązującym 
w Spółdzielni „Regulaminem rozliczania kosztów central-

nego ogrzewania” wniosek zainteresowanych lokatorów 
dotyczący zmiany sposobu rozliczania kosztów c.o. winien 

zostać złożony w siedzibie lub administracji Spółdzielni 
w terminie do dnia 31 lipca. W związku z tym przed skiero-

waniem wniosku do Rady o odstąpienie od zapisów Regu-

laminu Zarząd zlecił przeprowadzenie ankietowania przed-
miotowego budynku, w wyniku którego nie uzyskano wy-

maganych 55% zgód mieszkańców na zmianę sposobu roz-
liczania kosztów c.o. W związku z negatywnym wynikiem 

ankietowania wniosek złożony w materiałach stał się bez-
przedmiotowy.

podjazdu, ale możliwe jest wykonanie projektu budowlane-
go tego zadania. W bieżącym roku pozostało do wykorzy-
stania 43 000 zł. Zarząd wystąpił z wnioskiem o podjęcie 

decyzji o przeznaczeniu środków z funduszu zasobowego 
zgodnie z Uchwałami Walnego Zgromadzenia z 2014 r. 

i 2019 r. w sprawie remontu podjazdu dla osób niepełno-
sprawnych przy ul. Zielonej 21. Szacowany koszt robót to 

ok. 25 000 zł. Zastępca Prezesa ds. technicznych wyjaśnił, 

że w planie remontów na 2019 r., ze względu na zły stan 
techniczny, ujęto remont podjazdu dla osób niepełno-

sprawnych przy ul. Zielonej 21. Z uwagi na to, że Walne 
Zgromadzenie w 2019 r. podjęło decyzję, że środki z fun-

duszu zasobowego mogą być przeznaczane również na 
utrzymanie w należytym stanie technicznym istniejącej 
infrastruktury służącej osobom niepełnosprawnym oraz 

mając na względzie, że część środków na ten cel nie została 
jeszcze rozdysponowana wydaje się zasadnym sfinanso-

wanie w/w roboty ze środków przeznaczonych przez Walne 
Zgromadzenie na likwidację barier architektonicznych dla 

osób niepełnosprawnych oraz konserwację i utrzymanie 

infrastruktury i urządzeń w tym zakresie.

l  Rada Nadzorcza przeprowadziła przegląd realizacji 
wniosków i uchwał RN za I półrocze 2019 r. Zastępca Pre-

zesa ds. technicznych poinformował Radę Nadzorczą o re-
alizacji wniosku dot. budowy garaży na os. Złote Łany. Za-
rząd zlecił wycenę wykonania projektu przedmiotowych 

garaży. Otrzymana wycena opiewa na kwotę ok. 30 000 zł. 
Z uwagi na fakt,  że środki takie nie były przewidziane w te-

gorocznym planie remontów Zarząd postanowił zapoznać 
z tematem lokatorów Os. Złote Łany i rozpatrzyć ich wnio-

sek w następnym roku. Prezes zaznaczył też, że odsunięcie 

w czasie tej inwestycji pozwoli na ustabilizowanie się grun-
tu, na którym planowane jest posadowienie garaży.

Szanowni Lokatorzy, na sierpniowym posiedzeniu 
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Krótkie sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej 

l  Podczas posiedzenia Zarząd przedstawił informację 

o kształtowaniu się kosztów ciepła w budynkach Spółdziel-
ni w okresie rozliczeniowym 2018/2019 w porównaniu do 

okresu rozliczeniowego 2017/2018. Prezes Zarządu wyjaś-
nił, że na wysokość kosztów c.o. w poszczególnych budyn-

kach wpływa wielkość zużycia ciepła, która wynika bezpo-

średnio z czynników zewnętrznych, czyli temperatury, wy-
dłużonego okresu ogrzewania oraz indywidualnego zuży-

cia. Prezes wyjaśnił, że  skrócony okres rozliczeniowy w bu-
dynkach Spółdzielni wynika z zakończenia dziesięcioletnie-

go okresu użytkowania podzielników. W informacji Zarzą-
du przedstawiono rzeczywiste koszty i zaliczki, które zosta-
ły poniesione za okres od października 2018 r. do maja 

2019 r. (dotyczy 10 budynków) oraz od listopada 2018 r. 
do maja 2019 r.  (dotyczy  33 budynków). 

l  Zarząd przedstawił informację dotyczącą zaległości w za-

kresie wnoszenia opłat za lokale mieszkalne za I półrocze 

2019 r. Prezes poinformował, że na dzień 30.06.2019 r. zale-
głości kształtują się na poziomie 2 126 439,26 zł, co w porów-

naniu do stanu zaległości na dzień 30.06.2018 r., który wy-
nosił 2 228 766,81 zł, daje spadek zadłużenia o 102 327,55 zł. 

Ponadto Zarząd przedstawił informację o kształtowaniu się 
zadłużenia na poszczególnych nieruchomościach oraz pro-
wadzone działania windykacyjne. W ramach tzw. „windyka-

cji miękkiej” wprowadzono procedury, które mają na celu 
zmniejszenie zaległości użytkowników lokali nie przekracza-

jących 3 miesięcy. Główną przesłanką tego typu działań na 
początkowym etapie egzekucji jest niedopuszczenie do po-

wstania znacznej kwoty zaległości, która jest trudniejsza do 

windykowania, a także doprowadzenie do regularnego i ter-
minowego wnoszenia opłat czynszowych

l  Zarząd przedstawił informację dotyczącą kosztów zuży-

cia wody i odprowadzania ścieków za I półrocze 2019 r. wraz 
z informacjami dotyczącymi współczynników niedobo-
ru/nadwyżki na poszczególnych węzłach. Zarząd poinfor-

mował, że zużycie wody i odprowadzenie ścieków w budyn-
kach za okres od I do VI br. stanowi kwotę 2 818 870,57 zł. 

Naliczone w lokalach zaliczki na poczet kosztów rozliczenia 
wody i odprowadzania ścieków wyniosły 2 685 330,62 zł. 

Różnica pomiędzy rzeczywistym zużyciem a naliczeniami  

w odniesieniu do całych zasobów kształtuje się na poziomie 
5% poniesionych kosztów i rozliczona została proporcjonal-

nie do wskazań wodomierzy indywidualnych odbiorców i ry-
czałtów w lokalach nieopomiarowanych. Dodatkowo Zarząd 

poinformował o prowadzonych działaniach kontrolnych in-
stalacji wodnej. Kontrole przeprowadzane są głównie w wę-
złach, w których wskaźnik korygujący był wyższy niż 1,1. 

W całych zasobach stwierdzono 7 takich węzłów.

 Szanowni Lokatorzy, przestawiłam w skrócie sprawo-
zdanie z prac Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„JAS-MOS” za ostatnie dwa miesiące. Członkowie Spółdziel-

ni mogą zapoznać się na stronie www.smjasmos.pl z pro-
tokołami z naszych posiedzeń. W miesiącu październiku 

Krzysztof Kordela Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
przedstawi Państwu zakres wykonanych przez Komisję 

kontroli.

Ewa Kachnic - Zastępca Przewodniczącego 

RN SM „JAS-MOS”.
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 Mieszkanie zajmuje bardzo istotne miejsce, jak nie naj-

ważniejsze, w hierarchii potrzeb ludzkich. Pozwala na za-

spokojenie przede wszystkim potrzeb podstawowych, jak 
również potrzeb wyższego rzędu. Odpowiednie warunki 

mieszkaniowe stwarzają fundament rozwoju człowieka 
i rodziny jednak poprzez powstanie zaległości w regulowa-

niu opłat za mieszkanie możemy je łatwo stracić. Najlepiej 
nie dopuścić do powstawania zadłużenia, gdy jednak do-
chodzi do takiej sytuacji, powinniśmy skontaktować się jak 

najszybciej z działem windykacji w Spółdzielni i starać się 
polubownie załatwić całą sprawę.

 Na podstawie wieloletniej praktyki w egzekwowaniu na-

leżności należy stwierdzić, iż w początkowym okresie po-

wstania zadłużenia, wtedy kiedy zaległości w opłatach są 
mniejsze egzekwowanie tych zaległości jest prostsze prze-

de wszystkim dla dłużnika, gdyż nie stanowi to dla niego 
dużej dolegliwości i łatwiej jest je uregulować. Dlatego po-

dejmujemy działania już od najmniejszych zaległości i są 
one proporcjonalne do wielkości długu oraz okresu zadłu-
żenia. Pracownicy informują lokatorów o możliwości ubie-

gania się o wsparcie gminy w  kosztach utrzymania miesz-
kania w postaci otrzymania dodatku mieszkaniowego. 

W pierwszym etapie windykowania podejmujemy próby 

ugodowe, czyli zapraszamy lokatorów do spisywania poro-

zumień do spłaty zaległości w ratach, co pozwala uniknąć 
kosztów sądowych i komorniczych. Jeżeli jednak te próby 

nie prowadzą do zmniejszania zaległości lokatorów to 
wówczas podejmowane są działania windykacji przymuso-

wej, które często prowadzą do eksmisji i egzekucji przy-
musowej z nieruchomości.  
 W tabeli poniżej prezentujemy Państwu zadłużenie 

lokali mieszkalnych, wg stanu na dzień 30.06.2019 r., na po-
szczególnych nieruchomościach. 

ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWE

Zielona 21-31   64  125 056,07

Słoneczna 20-30, 32-42   20  76 757,49

Gen. Andersa 1-9, 11-21, 23-37   37  41 188,20

Of. Faszyzmu 2-10,12-16   31  16 143,97

Zielona 24-42   17  33 278,54

Zielona 9-19   64  73 413,16

Zielona 44-62, Zielona 76A-J   46  25 017,56

Harcerska 1-3, 5-7   44  114 258,62

Wrzosowa 1-19, Zielona 4-22   44  47 397,59

Śląska 19   14  8 739,46

Kaszubska 1, 3, 5, 7   54  65 203,09

Warmińska 1-13   29  44 801,27

Warmińska 30-42,44-56   51  75 848,01

Zielona 1-3, 5-7   42  48 631,26

Pomorska 17-29, 31-43, 45-57   83  148 922,28

Zielona 33-43   51  81 717,70

Kurpiowska 5-13,15-23   49  46 690,29

Pomorska 30-42, 44-56   45  84 977,51

Pomorska 59-71, 73-85, 87-99   81  142 353,03

Staszica 8   16  20 985,31

11 Listopada 7b   1  524,05

Śląska 11,13,15,17   48  39 155,60

Harcerska 2-4, Miodowa 2-4   42  28 088,91

1 Maja 2-8   13  22 861,94

Warmińska 2-14,16-28   57  49 847,32

11 Listopada 11B   1  426,52

Krótka 2-6   9  13 265,49

Poprzeczna 1-5, 2-6, 8-12, 14-18   25  29 718,82

Słoneczna 4-8, 10-18   8  2 395,02

Of. Faszyzmu 1-5, 7-15   19  10 724,75

Gen. Andersa 10-12, 14-16   15  25 659,84

K. Miarki 1   17  5 176,23

K. Miarki 5, 6-7, 8-9   13  11 695,84

Konopnickiej 2, 4, 6, 8, 10   9  8 324,08

Kusocińskiego 5-23, 25-43   35  31 833,34

Gen. Andersa 2-4   4  3 899,96

Gen. Andersa 6-8   9  5 761,94

Al. Jana Pawła II 15 a-f   16  6 787,80

Wiejska 9, 9a   17  10 845,23

Wiejska 29b, 23b, 17b, 29d, 17d, 19d,

17c, 23c, 29c, 13c   49  38 916,14

Górnicza 38, 40, Wyspiańskiego 1-7   44  115 136,39

Moniuszki 2, 4-6   8  66 581,39

Morcinka 6-8   10  17 378,26

Morcinka 5-7   6  3 182,33

Kopernika 2-4, 6-8, 10-12   13  7 749,96

Kopernika 11-13   4  48 099,87

Krasickiego 1, 2, 3, 4, 7, 9   27  42 226,88

Moniuszki 8-10   6  6 587,43

Krasickiego 6, 8, 15  19  25 804,74

Wiejska 9b, 9c   8  7 552,91

26 Marca 118-128   30  36 305,29

RAZEM   1561  2 126 439,26

Krasickiego 19   4  2 912,48

26 Marca 140-152   13  11 326,47

PCK 14-20   22  7 394,16

Wyszyńskiego 45-49, 51-53   13  6 604,74

26 Marca 11,13,15, Plac Zwycięstwa 12  28  15 700,48

Wyszyńskiego 55-57, 59-61   17  38 606,25

w przedziale czasowym od czerwca 2018 roku do czerwca 2019 roku. 

Na poniższym wykresie przedstawiamy jak kształtowały się zaległości 

Ilość mieszkań
zadłużonych

Kwota zadłużenia
na 30.06.2019 r.

Nieruchomość Ilość mieszkań
zadłużonych

Kwota zadłużenia
na 30.06.2019 r.

Nieruchomość
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Po co instalować ciepłą wodę użytkową?

Zainstalowanie c.w.u. nie zmienia ogólnej ilości wody zuży-
wanej w mieszkaniu. Cena podgrzania ciepłej wody użyt-

kowej z sieci ciepłowniczej jest dla odbiorcy zazwyczaj po-
dobna lub niższa niż jej podgrzewanie gazem, a zwłaszcza 

prądem. Dodatkowo ceny ciepłej wody użytkowej z sieci 

odznaczają się większą stabilnością. Taryfy w tym przypad-
ku podlegają regulacji ze strony Urzędu Regulacji Ener-

getyki.

Głównymi aspektami są bezpieczeństwo, wygoda i realne 

oszczędności. Stosowana dziś najczęściej metoda podgrze-
wania wody przez gazowe podgrzewacze naraża użytko-

wników na niebezpieczeństwo związane z ryzykiem zatru-
cia tlenkiem węgla (czadem). Rocznie na terenie Polski ma 
miejsce kilka tysięcy tego typu przypadków, w tym zdarzają 

się ofiary śmiertelne. Ciepło z sieci uwalnia nas od tego nie-
bezpieczeństwa. Minimalizuje także zagrożenie wybuchu 

gazu.

Najważniejszym aspektem jest ochrona zdrowia i życia ro-
dziny, mieszkańców. Gazowy podgrzewacz wody wymaga 

bezwzględnego przestrzegania zasad montażu i eksplo-
atacji urządzenia. Należy pamiętać, że jeśli do pomieszcze-

nia dopłynie zbyt mała ilość powietrza, może dojść do nie-
pełnego spalania gazu, w efekcie czego w spalinach pojawi 

się trujący tlenek węgla (tzw. czad). Z powodu zatrucia cza-

dem, nazywanym „cichym zabójcą”, co roku umiera wiele 
osób (w sezonie 2018/2019 r. zmarły 52 osoby, 2024 było 

poszkodowanych). Czadu nie widać, nie słychać i nie czuć. 
Dlatego lepiej wybrać inny, dużo bezpieczniejszy sposób 

ogrzewania wody.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi 
dotyczące nowego rozwiązania. 

 Przyjęty kilkadziesiąt lat temu system budowania 

bloków mieszkalnych, gdzie do kominów spalinowych pod-
łączone są niemal wszystkie mieszkania w pionie, nie gwa-

rantuje skutecznego odprowadzania spalin z piecyków 
(junkersów). Ponadto proces termomodernizacji budyn-

ków, a zwłaszcza wymiana stolarki okiennej doprowadziły 

do znacznego uszczelnienia mieszkań i pogorszyły stan ich 
wentylacji. W przypadku Jastrzębia-Zdroju ogromne nega-

tywne znaczenie dla sprawności odprowadzania spalin ma-
ją też silne wiatry, szczególnie w okresie jesienno-zimo-

wym. Wszystkie te okoliczności wpływają na to, że w miesz-
kaniach, gdzie zainstalowane są gazowe podgrzewacze 
wody w mniejszej lub większej ilości, występuje tlenek wę-

gla, który jest bardzo szkodliwy dla zdrowia. O tym, że tle-
nek rzeczywiście pojawia się w mieszkaniach przekonali się 

ci mieszkańcy, którzy zaopatrzyli się w czujniki tlenku 
węgla. W ostatnim okresie Zarząd Spółdzielni podpisał 

z PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. listy inten-

cyjne o nawiązaniu współpracy w temacie zaopatrzenia bu-
dynków w instalacje ciepłej wody użytkowej. Przedstawi-

ciele Termiki wraz z Prezesami naszej Spółdzielni wykonali 
wstępny rekonesans na ul. Wiejskiej oraz Al. Jana Pawła II, 

gdzie w pierwszej kolejności z punktu ekonomicznego 
i bezpieczeństwa można podjąć się realizacji tej inwestycji. 

Na osiedlu Złote Łany nie ma gazu, a elektryczne ogrzewa-

nie ciepłej wody sporo kosztuje (podgrzewacze wody, boj-
lery na ciepłą wodę). Natomiast w budynku przy Alei Jana 

Pawła II przygotowujemy się do całkowitej wymiany insta-
lacji gazowej. Dlatego trwają prace koncepcyjne aby wybrać 

najlepsze rozwiązanie dla naszych mieszkańców – mówi 
Prezes SM „JAS-MOS” Piotr Szereda. 

KORZYŚCI DLA MIESZKAŃCA I OTOCZENIA

Ciepła woda użytkowa z sieci to przede wszystkim woda 

o stałej temperaturze zaraz po odkręceniu kurka. Nie bę-

dzie też problemu z temperaturą i ciśnieniem wody, kiedy 
więcej domowników zechce z niej korzystać. Jest dostar-

czana przez cały rok. Uwalnia to także od okresowych prze-
glądów podgrzewaczy gazowych i kominów spalinowych 

oraz zabiegów dotyczących szczelności instalacji, a w kon-
sekwencji pozwoli uniknąć związanych z tym kosztów. To 
duży komfort, wygoda.

Dlaczego lepiej zrezygnować z piecyka gazowego?

Dlaczego cyrkulacja ciepłej wody jest 

Przede wszystkim cyrkulacja wiąże się z krótszym czasem 
oczekiwania na wodę ciepłą, ponieważ ta dostępna jest nie-

mal natychmiast po odkręceniu kranu. Kolejnym argumen-
tem jest oszczędność, ponieważ ograniczamy zużycie wody 
i ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji.

Ciepła woda dopłynie do kranu już po kilku sekundach od 
odkręcenia kranu. Po podłączeniu do sieci ciepła woda bę-

dzie dostępna niemal natychmiast przez całą dobę, co wią-
że się z wieloma oszczędnościami.

korzystniejsza dla mieszkańca?

Jak zmieni się czas oczekiwania na ciepłą wodę?

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa korzysta ze stale 

modernizowanych instalacji, dzięki czemu ciepło i ciepła 

woda z sieci mają pozytywny wpływ na środowisko. 

Koszty ciepłej wody użytkowej z sieci dla mieszkańca są po-
równywalne lub niższe od opłat wynikających z wykorzysty-

wania innych podgrzewaczy wody. Obecnie nie możemy 
jeszcze podać dokładnej ceny. Będzie się ona mogła różnić 

w zależności, na przykład, od lokalizacji. W tym momencie 
jesteśmy na etapie analiz. Ustalenie ceny będzie przedmio-
tem umowy ze spółdzielniami, wspólnotami mieszkanio-

wymi, czyli ostatecznie z ostatecznymi odbiorcami – miesz-
kańcami. 

Ile wynosi orientacyjny całkowity 

Jaki wpływ na ekologię ma korzystanie 

koszt montażu instalacji w mieszkaniu, 

wody użytkowej?

wody użytkowej? Jak będą wyglądały opłaty 

rozliczeniowe po instalacji ciepłej wody użytkowej?

podłączenia mieszkańca do ciepłej 

Sposób finansowania w dużej mierze zależy od spółdzielni 
mieszkaniowych i samych nieruchomości. Niektóre spół-

dzielnie, w podobnych przypadkach, przeznaczają na ten 

cel fundusz remontowy. Natomiast uruchomienie usługi 
z naszej strony jest bezpłatne. Państwo nie ponoszą żad-

nych dodatkowych kosztów, a opłaty naliczane są tylko za 
faktycznie dostarczone ciepło zgodnie z cennikiem.

obecnie płacę (ogrzewanie gazowe, elektryczne)?

3Jaka będzie cena dla mieszkańca za m  ciepłej 

3Czy cena za m  ciepłej wody będzie wyższa niż 

Ostateczna cena na jedno mieszkanie nie powinna prze-
kroczyć 2 500 zł. Obecnie nie możemy podać dokładnej 

kwoty, ponieważ trwają prace przygotowawcze i ostatecz-
na suma uzależniona jest od wielu czynników: sposobu 
montażu dla konkretnego bloku, warunków technicznych 

i innych czynników, które mogą mieć wypływ na tę in-
westycję.

z ciepłej wody użytkowej?

Koszty ciepłej wody użytkowej dla mieszkańca są porówny-
walne lub niższe od opłat wynikających z  wykorzystywania 

3innych podgrzewaczy wody. Średnio cena podgrzania 1 m  
wody z sieci ciepłowniczej jest dla odbiorcy podobna w po-

równaniu z podgrzewaniem gazowym, a na pewno niższa 

niż ogrzewana elektrycznie. Zwłaszcza, że przy nowych 
przyłączeniach ciepłej wody użytkowej zastosowane zosta-

ną nowe, energooszczędne urządzenia i materiały.
Przypominamy, że Klienci zyskują większą stabilność zwią-

zaną z cenami, ponieważ taryfy reguluje Urząd Regulacji 
Energetyki. 

KOSZTY, SPOSÓB ROZLICZANIA

Montaż instalacji trwa przeciętnie kilka godzin i nie wiąże 

się w żadnym stopniu z dewastacją Państwa łazienki. Wy-
mianie może ulec kilka płytek. Zyskają Państwo nie tylko 
komfort związany z pozyskaniem ciepłej wody użytkowej, 
ale również więcej miejsca do własnej dyspozycji, po wy-
montowaniu dotychczasowego podgrzewacza wody.

Jak duży remont wiąże się z wykonaniem budowy

SPOSÓB INSTALACJI

instalacji ciepłej wody użytkowej w mieszkaniu?

AWARIE, KONSERWACJE

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA to firma 

z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej. 
Dzięki posiadanym zakładom wytwórczym i sieciom prze-
syłowym wyprodukuje i dostarczy zamówione media, mię-

dzy innymi ciepłą wodę użytkową. Ciepła woda użytkowa 
jest dostarczana przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. 

Kiedy moje mieszkanie zostanie podłączone 

Czy jeżeli pewien procent mieszkańców bloku nie zgodzi 

się na budowę instalacji ciepłej wody użytkowej, istnieje 
szansa na montaż dla pozostałych chętnych lokatorów?

Co to jest c.w.u.?

Każdy z mieszkańców otrzyma niezbędne informacje po-
trzebne do podjęcia decyzji o montażu. Zrobimy wszystko, 

co w naszej mocy, żeby każdego z lokatorów przekonać do 
korzyści płynących z przyłączenia się do ciepłej wody użyt-
kowej. Chcemy, aby wszyscy chętni otrzymali możliwość 

udziału w tym projekcie. O  podłączeniu do ciepłej wody sy-
stemowej stanowić będzie zgoda ok. 55% mieszkańców da-

nego bloku.

Wszelkie awarie i naprawy instalacji czy urządzeń nie sta-

nowią już problemu dla lokatorów, tak jak w  przypadku 
podgrzewaczy gazowych i elektrycznych. Pogotowie tech-
niczne dostawcy ciepła i c.w.u. dostępne jest przez 24 go-

dziny na dobę. Wystarczy wybrać numer kontaktowy do po-
gotowia ciepłowniczego: tel.: 32 47 15 569, 32 43 49 143 do 

144 i opowiedzieć o zdarzeniu dyspozytorowi, tak aby nasi 
serwisanci mogli jak najszybciej dotrzeć na miejsce zda-

rzenia i usunąć awarię. 

Jakie są metody montażu instalacji 

serwisowych w momencie awarii?

Prace, które odbywają się w całości w piwnicy, związane są 
z montażem wymiennika ciepła i trwają około dwóch ty-

godni. Czas rozprowadzenia poziomów w piwnicach trwa 
około tygodnia. Natomiast montaż pionów z ciepłą wodą 

trwa w granicach jednego dnia na jeden pion. Montaż in-
stalacji w mieszkaniu trwa kilka godzin.

do ciepłej wody użytkowej z sieci?

Jak wygląda dostępność służb 

Obecnie w spółce trwają prace koncepcyjno-projektowe. 
Pierwsze nowe podłączenia mieszkań jastrzębskich osiedli 

będą realizowane w roku 2020.

Jak długo trwają prace w całym budynku związane 

Obecnie prowadzimy projekt dotyczący kilku osiedli w Ja-
strzębiu-Zdroju. Nie ma decyzji co do pozostałych osiedli 

w Jastrzębiu-Zdroju i innych miejscowościach. 

DEFINICJE I INNE

TERMINY

Możliwe są dwie metody poprowadzenia instalacji w bu-
dynku: tzw. system korytarzowy i kominowy. Wybrana me-

toda jest zależna od konstrukcji budynku, więc sposób 

montażu będzie dobierany indywidualnie dla każdego blo-
ku, tak aby był najkorzystniejszy dla naszych Klientów. Ro-

bimy wszystko, co w naszej mocy, by nasi Klienci nie odczuli 
uciążliwości związanych z przebiegiem prac instalacyjnych.

Kiedy zostaną podłączone inne osiedla?

ciepłej wody użytkowej?

Ciepła woda użytkowa (c.w.u. lub CWU) to produkt, który 
powstaje w wyniku podgrzania zimnej wody wodociągowej 

ciepłem sieciowym. Wyprodukowane w elektrociepłowni 
ciepło trafia do sieci ciepłowniczej, a  następnie do węzłów 

cieplnych w budynkach, gdzie jest wykorzystane do central-
nego ogrzewania mieszkań oraz podgrzania wody z  wodo-

ciągów.

z podłączeniem ciepłej wody użytkowej?

W jaki sposób będziemy otrzymywać ciepłą 

wodę użytkową? Kto dostarczy nam c.w.u.?

CWUCo w sprawie „Centralnej wody użytkowej”
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 Zadbany ogródek wpływa korzystnie nie tylko na samo-
poczucie, ale często też na nawyki, powstrzymuje przed 

bezmyślnym rzucaniem petów i śmieci, a właściciele psów 

sprzątają po swoich pupilach, by nie zniszczyć ciężko wy-
pracowanego efektu.

Ogródek przed blokiem to element zieleni osie-
dlowej, która staje się przez to bardziej przyja-
zna i atrakcyjna. Dobrze gdy służy mieszkańcom 
i jest radością dla oczu przechodniów.

 Zgodnie ze współczesnymi standardami, Spółdzielnia 

przyjęła kierunek porządkowania i zagospodarowywania 
ogródków przed klatkami, które są zaniedbane bądź loka-
torzy już ich nie są w stanie pielęgnować. Wiąże się to z du-

żymi nakładami finansowymi jak również pracy, gdyż pra-
cownicy Spółdzielni przyjmują na siebie obowiązek pielę-

gnacji ogródków. Efekty tej pracy są widoczne po okresie 
2-3 lat. Zdajemy sobie sprawę, że taka koncepcja wykona-

nia ogródków nie każdemu się podoba, bo ilu lokatorów ty-

le opinii. Staramy się konsultować sposób i zakres realizacji 
prac.

 Niewielka przestrzeń przy budynkach wielomieszkanio-
wych nie sprzyja uprawie warzyw i owoców. Lepiej zatem 

zaoszczędzić widoku rozgniecionych pomidorów na elewa-
cji bloku.

 Najważniejsze jest dobro i zadowolenie mieszkańców, 
co mamy nadzieję, że uzyskujemy poprzez dbanie o ład 

i porządek na klatkach schodowych jak również na tere-
nach zewnętrznych. 

 Początki prac ogrodniczych budziły wątpliwości miesz-
kańców, ale dali oni mandat zaufania pracownikom Spół-

dzielni, którzy odpowiadają za utrzymanie zieleni na osie-
dlach. 

 Planując ogródek należy brać pod uwagę jego położenie  

(południowa lub północna strona), rodzaj ziemi, odpowied-

ni dobór roślin, które nie będą przeszkadzać, ani genero-
wać kosztów na przyszłość.

 Zagospodarowanie ogródków cieszy się coraz większym 
powodzeniem wśród lokatorów, którzy, chcąc mieszkać 

w ładnej przestrzeni, częściej zwracają się z prośbami 
o przejęcie ogródków i ich uporządkowanie.

Zagospodarowanie 
ogródków przed klatkami

 W związku z powyższym informujemy, że lokatorzy, 
którzy chcą, aby Spółdzielnia objęła pielęgnacją ogród-

ki przed ich klatką, proszeni są o złożenie wniosku 
w formie pisemnej do 30.09.2019 r. do kancelarii Spół-

dzielni lub na administrację osiedlową. Ułatwi to za-

planowanie prac i kosztów na kolejny rok. Będziemy 
wdzięczni za zrozumienie i czas oczekiwania na 

zagospodarowanie ogródków. 

Pamiętaj: jeśli chcesz stworzyć ogródek na osiedlu 
z wielkiej płyty, nie możesz rościć sobie do niego praw 
ani ograniczać do niego dostępu dla innych mieszkań-

ców. Nie ma zatem mowy o ogrodzeniach, płotach i za-
mykanych bramkach. Aranżacja ogródka przy bloku to 

doskonała okazja, by uczynić otoczenie bardziej przy-
jaznym i zintegrować lokalną społeczność. Jeśli jednak 

nie czujesz się na siłach, by zainwestować swój czas 

i pieniądze w coś, co nie będzie należeć tylko i wyłącz-
nie dla Ciebie, lepiej zrezygnuj z tego pomysłu. 

 Zagospodarowanie ogródków to, wbrew pozorom, nie 
są małe pieniądze. Dlatego są one wykonywane w miarę 

możliwości finansowych danej nieruchomości. Koszt tych 
prac jest zawarty w opłacie eksploatacyjnej w czynszu.

  Zielona 40-42 – ogródek  
  przed zagospodarowaniem  

  Zielona 40-42 – rok później  
  - ogródek po zagospodarowaniu  

  Przyblokowy mini warzywniak  
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Zaproszenie

 30Zapisy u sędziego w dniu zawodów do godziny 7 . Wszystkich chętnych prosimy o zapisywanie się na administracjach 

osiedlowych - odpłatność 20,00 zł  od osoby (liczba miejsc ograniczona - około 65 osób). W cenie przewidziany poczęstunek, 

zimne napoje oraz atrakcyjne nagrody. Zapisy trwają do dnia 27.09.2019 r. 

Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” zaprasza wszystkich  mieszkańców oraz pracowników Spółdzielni, 

posiadających aktualne zezwolenie na amatorski połów ryb, do wzięcia udziału w zawodach wędkarskich o Puchar Prezesa 

(metodą spławikową), które odbędą się w dniu  00  0012.10.2019 r. na zbiorniku Jastrzębie Dolne w godzinach od 10  do 14 .

Serdecznie wszystkich zapraszamy

w Jastrzębiu-Zdroju na ul. Wiejskiej

2 Powierzchnia: 48 m ,  3 pokoje

 Piętro:  1

 Kontakt:   600  476 117

 Cena:  120 000  zł

Sprzedam mieszkanie 

Ogłoszenie





MATERIAŁ SPONSOROWANY


