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Zbliża	się	czas	Świąt	Wielkanocnych...

W	tym	trudnym	dla	nas	wszystkich	okresie,

Rada	Nadzorcza,	Zarząd	oraz	Pracownicy

Spółdzielni	Mieszkaniowej	„JAS-MOS”

pragną	szczególnie	życzyć	Państwu

zdrowia,	nadziei,	otuchy	i	wiary.

Niech	te	Święta	będą	tradycyjnie	

spędzone	w	rodzinnej	atmosferze,

w	poczuciu	wzajemnej	miłości,	

łączności	i	wsparcia.
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Rada Nadzorcza pracuje w cyklu miesięcznym i w każdym kolejnym biuletynie „Nasze Mieszkanie” staramy się przedstawić Państwu 

krótkie sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej. Tym razem przedstawię Państwu krótką informację dotyczącą spraw, którymi zajmowała 

się Rada Nadzorcza w miesiącach lutym i marcu 2020 roku – Bartłomiej Sułkowski Przewodniczący  Rady Nadzorczej SM „JAS-MOS”. 

Możliwość montażu paneli fotowoltaicznych

Zastępca Prezesa ds. technicznych przedstawił zestawienie 

porównawcze zużycia energii elektrycznej z podziałem na 

poszczególne osiedla, które wykazuje dalsze spadki zuży-

cia energii w porównaniu do roku 2018. Jedynie na osiedlu 

Złote Łany odnotowano niewielki wzrost zużycia ze wzglę-

du na całodobowo działający serwer monitoringu w budyn-

ku przy ul. Wiejskiej 9c oraz system podgrzewanych rur 

spustowych w budynkach przy ul. Wiejskiej 9, 9a, 9b, 9c. 

Ponadto kontynuowane są działania związane z montażem 

energooszczędnego oświetlenie LED (również w piwni-

cach), dokonywane są częste kontrole efektywności zain-

stalowanych urządzeń antykradzieżowych oraz prowadzo-

na jest bieżąca analiza zużyć i sprawdzanie instalacji elek-

trycznej. Na bieżąco kontynuuje się działania związane 

z ograniczeniem zużycia energii poprzez montaż oraz ser-

wis ograniczników mocy. 

Zastępca Prezesa poinformował, że wykonanie finansowe 

robót jest niższe, niż zakładał plan z uwagi na fakt, że nie-

które z zaplanowanych na 2019 rok robót przesunięto na 

rok bieżący.  Są to, m.in. roboty malarskie, których termin 

realizacji ustalono do końca marca 2020 r., prace związane 

z wymianą instalacji gazowej oraz wymianą dźwigów oso-

bowych. Przetargi na te roboty były przeprowadzone 

w późniejszym terminie, z powodu konieczności wcześniej-

szego wykonania projektów i uzyskania pozwoleń na 

budowę, a z uwagi na duży zakres zaplanowanych prac, 

termin realizacji ich został wynegocjowany do końca czer-

wca oraz listopada 2020 r. Ponadto została wstrzymana 

decyzja dot. wymiany instalacji gazowej w budynku przy 

ul. Jana Pawła II, z uwagi ma możliwość przyłączenia bu-

dynku do miejskiej sieci ciepłowniczej i planowanej reali-

zacji dostawy ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców. 

Inwestycja ta zapewni mieszkańcom nie tylko komfort użyt-

kowania, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Kontynu-

ując Zastępca Prezesa ds. technicznych poinformował, że  

na 2020 r. przesunięto roboty związane z zabudową logii 

w budynku przy ul. Krótkiej 2-6, wykonanie zbiorczej insta-

lacji SAT na trzech budynkach przy ul. Słonecznej 4-8, 32-42 

i Krótkiej 2-4 oraz płatkowanie ścian przy wejściach na 

ul. Zielonej 33-43. Pozostałe roboty zostały zrealizowane 

zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

administracyjnej 2019/2018.

Radzie, między innymi, następujące informacje:

Zużycie energii elektrycznej 

Realizacja planu remontów za 2019 r. 

W miesiącu lutym 2020 roku Zarząd przedstawił 

Prezes Zarządu poinformował, że Zarząd rozpoznaje temat 

dotyczący montażu paneli fotowoltaicznych na zasobach 

Spółdzielni. W ostatnim czasie zmieniły się uwarunkowania 

prawne związane z możliwością pozyskiwania środków na 

montaż instalacji fotowoltaicznych w spółdzielniach miesz-

kaniowych. Zarząd rozważa w przyszłym roku eksperymen-

talny montaż paneli na jednym z budynków. Instalacja foto-

woltaiczna pozwoli Spółdzielni ustabilizować ceny energii 

elektrycznej, zaś w stosunkowo szybkim czasie może prze-

łożyć się na niższe opłaty dla mieszkańców. Do tej pory 

Zużycie wody w zasobach Spółdzielni 

Zastępca Prezesa ds. technicznych poinformował, że kosz-

ty zużycia wody i odprowadzania ścieków w budynkach 

mieszkalnych w zasobach Spółdzielni w II półroczu 2019 

wynosiły 2 889 060,12 zł. Natomiast koszty wykazane na 

podstawie zużyć wody w lokalach wg wskazań wodomierzy 

mieszkaniowych i wg ryczałtów wyniosły 2 728 237,30 zł. 

Różnica wskazań, która w odniesieniu do całych zasobów 

jest ujemna i kształtuje się na poziomie 5,50 % została rozli-

czona proporcjonalnie do wskazań wodomierzy indywidu-

alnych odbiorców i ryczałtów w lokalach nieopomiaro-

wanych. 

W miesiącu marcu 2020 roku Zarząd przedstawił,

Gospodarka lokalami użytkowymi, 

barierą montażu paneli fotowoltaicznych w spółdzielniach 

mieszkaniowych  był  brak odpowiednich  instrumentów 

finansowych stworzonych specjalnie dla spółdzielni miesz-

kaniowych. Należy pamiętać, że spółdzielnia jest podmio-

tem gospodarczym ale z mocy ustaw nie może wypracowy-

wać zysku. Opłaty ponoszone przez mieszkańców i inna 

działalność musi być spożytkowana jedynie na utrzymanie 

zasobów mieszkaniowych. 

za lokale mieszkalne w 2019 r. 

między innymi, następujące  informacje:

Zaległości w zakresie wnoszenia opłat 

Prezes poinformował, że na dzień 31.12.2019 r. zaległości 

wynosiły 1 787 551,11 zł  i w porównaniu do analogicznego 

okresu roku 2018 r. kolejny raz spadły o kwotę 212 125,47 zł. 

Prezes Zarządu poinformował również o prowadzonych 

przez służby Spółdzielni działaniach windykacyjnych. W ra-

mach stosowanej w Spółdzielni procedury realizuje się do-

chodzenie roszczeń zarówno w formie windykacji polubow-

nej jak i windykacji sądowej. W wyniku prowadzonych dzia-

łań windykacyjnych wyegzekwowano przez komornika 

sądowego kwotę ponad 206 000 zł oraz ponad 39 000 zł 

z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.   

terenami i innymi powierzchniami 

Zarząd poinformował, że w zakresie wynajmu i dzierżawy 

lokali, terenów i innych powierzchni wykorzystywanych na 

cele gospodarcze Spółdzielnia w 2019 r. osiągnęła przy-

chód w wysokości 1 016 108,60 zł ponosząc jednocześnie 

koszty na poziomie 385 723,90 zł, co oznacza wygospoda-

rowanie dochodów w kwocie 630 384,70 zł. W porówna-

niu do roku 2018 uzyskane przychody wynoszą 105%, nato-

miast poniesione w tym samym okresie koszty stanowią 

98% kosztów poniesionych w 2018 r.

Na dzień 31.12.2019 r. Spółdzielnia posiada do wynajęcia 

3 lokale użytkowe: przy ul. 26 Marca 15, Ofiar Faszyzmu 14 

oraz przy ul. Wielkopolskiej 132.

  

za II półrocze 2019 r. 

Realizacja planu finansowo-gospodarczego za 2019 r. 

Planowane na rok 2019 koszty podstawowej eksploatacji 

i utrzymania zasobów Spółdzielni wynikające z planu wy-

nosiły 10 467 836,03 zł, natomiast pożytki z części wspól-

Krótkie sprawozdanie z pracY Rady Nadzorczej 

z zagrożeniem epidemicznym.

Z protokołami z Posiedzeń Rady Nadzorczej, które od-

były się w miesiącu lutym i marcu 2020 roku Członko-

wie Spółdzielni mogą zapoznać się na stronie interne-

towej www.smjasmos.pl. 

Działalność Spółdzielni 2019 roku nie odbiegała zasadniczo 

od założeń stanowiących podstawę uchwalenia planu 

finansowo-gospodarczego. W 2019 roku Spółdzielnia 

poniosła koszty podstawowej eksploatacji i utrzymania 

poszczególnych nieruchomości w łącznej wysokości                   

9 992 167,50 zł co stanowi ok. 95% planowanych kosztów. 

Średnie koszty jednostkowe dotyczące poszczególnych nie-
2ruchomości w w/w okresie wyniosły  2,60 zł/m /m-c, przy 

2czym najniższe koszty wyniosły 2,15 zł/m /m-c na nierucho-

mości przy ul. K. Miarki 1, natomiast najwyższe zostały po-

niesione na nieruchomości przy ul. 11 Listopada 11B i wy-
2niosły 3,56 zł/m /m-c.

Działania Spółdzielni w związku 

nych nieruchomości 356 848,03 zł. Koszty eksploatacji 

i utrzymania poszczególnych nieruchomości Spółdzielni, 
2w przeliczeniu na 1 m  powierzchni użytkowej lokali/m-c, 

wynosiły średnio w odniesieniu do całych zasobów miesz-
2kaniowych 2,73 zł/m /m-c.

Prezes Zarządu poinformował Radę Nadzorczą, że z  powo-

du zagrożenia epidemicznego w Spółdzielni wszczęto pro-

cedurę bezpieczeństwa. W budynku siedziby Zarządu przy 

ul. Słonecznej oraz na administracjach osiedlowych przyj-

mowani są tylko lokatorzy w ważnych sprawach, które wy-

magają osobistego załatwienia, w specjalnie wyznaczo-

nych do tego celu miejscach. Wszystkie inne wnioski, zgła-

szanie usterek, awarii odbywa się telefonicznie lub drogą 

mailową. Mimo wielu ograniczeń wynikających z koniecz-

ności zachowania podstaw bezpieczeństwa swojego, ale 

także lokatorów, Spółdzielnia wykonuje swoje obwiązki na 

bieżąco. Obecnie na zasobach wykonywane są prace zgod-

nie z przyjętym planem remontów. Realizowane są: ter-

momodernizacja, remonty wind, malowanie klatek scho-

dowych, remont instalacji gazowych, remont schodów. 

Współpraca z firmami, które wykonują swoje zadania re-

montowe na zasobach Spółdzielni przebiega wzorowo. Za-

rząd jest w stałym kontakcie z szefami tych firm. Spół-

dzielnia i firmy remontowe działają zgodnie z zaleceniami 

służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracowników, 

jak i też mieszkańców.  

Informacja dotycząca działań Spółdzielni w związku z za-

grożeniem epidemicznym została przyjęta przez Radę 

Nadzorczą ze szczególną uwagą. Rada Nadzorcza, w trosce 

o bezpieczeństwo mieszkańców, jak i pracowników Spół-

dzielni, zobowiązała Zarząd do bieżącego informowania 

Rady o rozwoju sytuacji i podejmowanych w związku z za-

grożeniem krokach. Członkowie Rady wyrazili gotowość 

wsparcia działań Spółdzielni. 

  

Dziękuję za uwagę.

Bartłomiej Sułkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”.
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Cieszę się, że w tak trudnej sytuacji mogę współpracować z tak odpowiedzialną załogą, która w pełni rozumie potrzebę swojej pracy na rzecz lokatorów. 

I mimo wielu ograniczeń wynikających z konieczności zachowania podstaw bezpieczeństwa swojego, ale także lokatorów, wykonujemy swoje obowiązki 

na bieżąco. - Stwierdza Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” Piotr Szereda - Chciałbym także podziękować cudownym sąsiadom, którzy 

dbają o siebie nawzajem. Ta pomoc jest nieoceniona. Jak warto mieć dobrego sąsiada przekonało się wielu mieszkańców naszego miasta.

Panie Prezesie jak w obecnej sytuacji 

funkcjonuje Wasza Spółdzielnia? 

A co z awariami?

Staramy się w obecnej sytuacji funkcjonować w miarę nor-

malnie. Oczywiście z   powodu epidemii COVID-19 w Spół-

dzielni wszczęto procedurę bezpieczeństwa. W budynku 

siedziby Zarządu przy ul. Słonecznej 18A w Jastrzębiu-

Zdroju oraz na administracjach osiedlowych wprowadzono 

czasowe ograniczenia zakresu prac wymagających bezpo-

średniego kontaktu z Mieszkańcami. Od 25 marca 2020 r. 

do odwołania załatwianie spraw odbywa się wyłącznie te-

lefonicznie lub mailowo. Nasza Spółdzielnia prowadzi jed-

nak wszystkie prace niezbędne do zapewnienia Mieszkań-

com bezpieczeństwa. Takie postępowanie podyktowane 

jest troską o Państwa i pracowników bezpieczeństwo.

Oczywiście nasi konserwatorzy wykonują swoje obowiązki, 

mamy przecież 6 500 lokali mieszkalnych w 121 budyn-

kach. Nasze nieruchomości to wbrew pozorom żywy orga-

nizm. Ograniczamy jednak wejścia do lokali mieszkalnych, 

szczególnie w przypadku lokali, gdzie widać objawy prze-

ziębienia mieszkańców. Podobna sytuacja jest też jeżeli 

chodzi o utrzymanie porządku w naszych budynkach oraz 

na zewnątrz. Robimy po prostu swoje. Dodatkowo na klat-

kach schodowych staramy się systematycznie odkażać wej-

ścia, windy i poręcze. 

Z jakimi problemami się państwo borykacie?

Problem pierwszy to absencja części pracowników, którzy 

musieli skorzystać z opieki nad dziećmi (brak zajęć szkol-

nych, nieczynne żłobki i przedszkola) oraz nad seniorami. 

Problem drugi to obawa, że braknie nam środków dezyn-

fekujących, ale staramy się o pełne ich zabezpieczenie. 

Cieszę się, że w tak trudnej sytuacji mogę współpracować 

z tak odpowiedzialną załogą, która w pełni rozumie potrze-

bę swojej pracy na rzecz lokatorów. I mimo wielu ograni-

czeń wynikających z konieczności zachowania podstaw 

bezpieczeństwa swojego, ale także lokatorów, wykonujemy 

swoje obowiązki na bieżąco.

Obecnie na naszych zasobach wykonywane są prace ujęte 

w planach remontowych. Realizowane są: termomoder-

nizacja, remonty wind, malowanie klatek schodowych, re-

mont instalacji gazowych, remont schodów. Nasza współ-

praca z firmami, które wykonują swoje zadania remontowe 

na naszych zasobach przebiega wzorowo. Jesteśmy w sta-

łym kontakcie z szefami tych firm i działamy zgodnie z za-

leceniami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

pracowników, jak i też naszych mieszkańców. Dopóki sytua-

cja na to pozwoli będziemy działać zgodnie z planem. 

Jak zachowują się pracownicy w tak nietypowej sytuacji?

A co z inwestycjami, remontami?

Staramy się robić swoje

Jak zachowują się lokatorzy? 

Dziękuję za rozmowę i życzę pańskiej 

załodze oraz lokatorom dużo zdrowia.

Rozmowa z Piotrem Szereda Prezesem Zarządu 

Nasi lokatorzy w większości są bardzo zdyscyplinowani, 

zdeterminowani, odpowiedzialni i bardzo wyrozumiali. 

Za to wraz z pracownikami Spółdzielni naszym lokatorom 

bardzo dziękuję. Bardzo staramy się im pomagać, nawiąza-

liśmy współpracę z Harcerzami, Ochotniczą Strażą Pożar-

ną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Policją, 

którzy starają się pomagać w zwykłych czynnościach 

codziennych, takich jak: robienie zakupów i przynoszenie 

posiłków, pilnowanie bezpieczeństwa mieszkańców. 

Chciałbym także podziękować cudownym sąsiadom, którzy 

dbają o siebie nawzajem. Ta pomoc jest nieoceniona. Jak 

warto mieć dobrego sąsiada przekonało się wielu miesz-

kańców naszego miasta.

Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”. 

Dziękuję i nawzajem. Przy okazji zwracam się z prośbą do 

naszych lokatorów, dbajmy o swoje zdrowie, swoich bli-

skich, sąsiadów. Realizujmy wszystkie zalecenia odpowied-

nich służb naszych władz państwowych i samorządowych. 

Bądźmy otwarci na pomaganie, a zamknięci na wirusa. 

Zmiana mentalności polskiego społeczeństwa, którą można zauważyć - zamiast postawy kontestującej, 

która  wszystko i wszędzie neguje, pojawiło się zrozumienie i chęć niesienia pomocy. To powinno cieszyć. 

Rozmowa na temat koronowirusa z Piotrem Szereda Przewodniczącym Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

(27 marzec) nie dotknął naszego miasta? 

Panie przewodniczący, koronawirus jak na razie 

W zachowaniu naszego lokalnego (nie tylko) społeczeństwa 

widzę troskę nie tylko o swoje własne zdrowie, ale też 

o sąsiadów pozbawionych często wsparcia bliskich. Tę tro-

skę widać ze strony Państwa i władz lokalnych, a to jest 

szczególnie ważne i potrzebne, aby uzyskać spokój we-

wnętrzny i przekonanie, że damy radę. 

część przed nami. Czy są skuteczni?  

Wiele decyzji, które podejmują politycy już za nami, 

Faktycznie na dzień dzisiejszy, w tej walce o nasze zdrowie 

wygrywamy. Ale nadal musimy być czujni i stosować się do 

wszystkich zaleceń władz rządowych i samorządowych. 

Czy nasi mieszkańcy są gotowi na taką walkę?  

Nasi politycy robią też wszystko, aby zapobiec lub zmini-

malizować skutki epidemii. Muszę podkreślić, że mimo 

„wyskoków” politycznych i pewnych gierek dostrzegam 

wysiłek wielu ludzi i działanie ponad podziałami. To bardzo 

powinno nas cieszyć. Zmiana mentalności polskiego społe-

czeństwa, którą można zauważyć - zamiast postawy kon-

testującej, która  wszystko i wszędzie neguje, pojawiło się 

zrozumienie i chęć niesienia pomocy. To powinno cieszyć. 

W jakim stanie była, jest nasza służba zdrowia, to wszyscy 

Jak pan ocenia pracę służby zdrowia?

Proszę przypomnieć kilka pewnych 

zasadach postępowania 

Patrząc obiektywnie na to co się dzieje, to widać gołym 

okiem jak bardzo duże zasługi ma Rząd Mateusza Mora-

wieckiego oraz Prezydent Andrzej Duda. Widać w ich decy-

zjach, że rozumieją nie tylko skutki medyczne epidemii, ale 

także skutki ekonomiczne, czy też społeczne. Robią wszyst-

ko, aby obniżyć skutki rozwijającej się pandemii.

I jeszcze jedno pytanie, czy nasz Rząd sprawdza się? 

wiemy i z faktami nie będziemy dyskutować. I w tej sytuacji 

to co robi minister Łukasz Szumowski i jego współpraco-

wnicy oceniam bardzo pozytywnie. Ta ekipa z Ministerstwa 

Zdrowia ze wszech miar zasługuje na poparcie ze strony 

społeczeństwa. Ich determinację w ograniczeniu skutków 

pandemii widać w rozważnym działaniu oraz w odwadze 

do podejmowania decyzji. Dziwi mnie przysłowiowe szu-

kanie dziury w całym przez część osób z życia publicznego 

(choć nie powinno zaskakiwać). Trzeba pamiętać, że więk-

szość krajów UE, czy też USA, z bardzo bogatym budżetem 

zostało zaskoczonych pandemią koronawirusa i powiedz-

my sobie szczerze są porażeni jej skutkami. My Polacy 

mamy w tym czasie trochę szczęścia i takich skutków nie 

widać.  

Te podstawowe powinni znać wszyscy już na pamięć, chcę 

zwrócić jedynie jeszcze uwagę na kilka spraw:  

Działajmy i chrońmy zdrowie

l Upewnij się, czy informacje o COVID-19 (chorobie, którą 

wywołuje koronawirus SARS-CoV-2) pochodzą z wiary-

godnych źródeł, takich jak krajowe instytucje służby 

zdrowia, personel medyczny czy WHO. Pamiętaj, że in-

fekcja zaczyna się zazwyczaj od gorączki i suchego kasz-

lu, a nie od kataru. 

Działajmy - chrońmy swoje 

Dziękuję za rozmowę. 

l Jeśli masz ponad 60 lat i problemy ze zdrowiem, np. cier-

pisz na niewydolność sercowo-naczyniową lub odde-

chową, cukrzycę, unikaj zatłoczonych miejsc, gdzie ła-

two o kontakt z potencjalnie zarażonymi osobami. 

W Twoim przypadku ryzyko komplikacji podczas choro-

by COVID-19 jest znacznie większe, dlatego zachowuj 

środki ostrożności. 

i bliskich zdrowie! 

l Jeśli odczuwasz niepokój, lęk, spróbuj znaleźć sposób na 

oderwanie myśli i uspokojenie się. Te uczucia są zupeł-

nie naturalne w obliczu informacji o koronawirusie.

I podstawowa zasada 

- zostań w domu! 
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W ostatnim okresie, dzięki inicjatywie 

dostawcy ciepła do naszych budynków, tj.  

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa 

S.A. z Jastrzębia-Zdroju, pojawiła się możli-

wość wyposażenia ich w instalacje ciepłej 

wody użytkowej.

Taka instalacja niesie za sobą wiele korzy-

ści, udogodnień i znacznie poprawia bez-

pieczeństwo użytkowania mieszkań. Ciepła 

woda pojawia się w Twoim kranie w tym 

samym momencie, w którym go odkręcasz. 

Nie musisz czekać, aż najpierw spłynie zim-

na woda, która trafi do kanalizacji bez żad-

nego pożytku, jak to ma miejsce w przypad-

ku stosowania gazowego podgrzewacza 

wody. Podgrzewacz ten zostaje wówczas 

zlikwidowany, ponieważ dostawą właści-

wych parametrów podgrzanej wody zajmu-

je się dostawca ciepła. Ciepła Woda Użytko-

wa to przede wszystkim komfort i bez-

pieczeństwo użytkownika. Dzięki mon-

tażowi instalacji c.w.u. z sieci nie trzeba 

martwić się o regularny przegląd piecyka 

(obowiązek zlecenia takiego przeglądu 

uprawnionej osobie jest po stronie loka-

tora), ani włączanie i wyłączanie podgrze-

wania – ciepła woda o stałej temperaturze 

jest dostępna przez cały rok i przez całą do-

bę. Brak podgrzewaczy gazowych, czyli tzw. 

„junkersów“ niweluje zaś ryzyko wybu-

chu gazu i zatrucia czadem. Źródło ciepła 

znajduje się poza mieszkaniem. Podgrze-

wanie wody za pomocą miejskiej sieci cie-

płowniczej to ekologiczna metoda. Elektro-

ciepłownie podlegają stałemu monitorin-

gowi i rygorystycznym przepisom o emisji 

zanieczyszczeń. A to, co wydostaje się z ich 

kominów, w większości jest parą wodną. 

Decydując się na ciepło sieciowe ogranicza 

się powstawanie smogu w miastach – no-

woczesna konstrukcja elektrociepłowni 

sprawia bowiem, że do atmosfery niemal 

nie przedostają się szkodliwe związki che-

miczne i pyły, które powstają w procesie 

spalania węgla i drewna, m.in. rakotwórczy 

benzo(a)piren oraz pyły PM10 i PM2,5.

Koszt modernizacji węzła cieplnego i przy-

stosowania go do możliwości przygoto-

wania c.w.u., obciążyłby firmę PGNiG 

TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. 

z Jastrzębia-Zdroju, która jest dostawcą 

energii cieplnej do ogrzania budynku i była-

by również  dostawcą energii do podgrza-

nia wody użytkowej. Koszt dostosowania 

wewnętrznej instalacji wodnej do dostar-

czania c.w.u. poniosłaby Spółdzielnia i sfi-

nansowany zostałby z środków funduszu 

remontowego  nieruchomości. Zakres prac 

obejmowałby demontaż przepływowych 

ogrzewaczy wody, wykonanie pionów wod-

Pierwszym z budynków, który został zapro-

ponowany Zarządowi Spółdzielni Mieszka-

niowej „JAS-MOS” przez dostawcę ciepła do 

realizacji zadania dostawy ciepłej wody do 

budynków jest budynek przy  Al. Jana Pawła 

II 15 A-F w Jastrzębiu-Zdroju. 

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 
W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

Koszt podgrzania ciepłej wody użytkowej, 

wg informacji uzyskanych od dostawcy cie-

pła PGNiG TERMIKA Energetyka Przemy-

słowa S.A. z Jastrzębia-Zdroju, przy obec-

nych cenach paliw i uprawnień do emisji 
3CO2  nie powinien przekroczyć 15,00 zł/m  

3netto, co daje kwotę 18,45 zł/m  brutto.

Warunkiem wykonania instalacji c.w.u. 

w budynku, jest zgoda na wykonanie i sfi-

nansowanie tych prac z funduszu remonto-

wego, wyrażona przez co najmniej 55% 

użytkowników lokali, którzy złożą oświad-

nych w kanałach kominowych, które do-

tychczas są wykorzystywane do odprowa-

dzenia spalin z piecyków gazowych i połą-

czenie ich z wewnętrzną instalacją w miesz-

kaniu w miejscu zdemontowanego pod-

grzewacza wraz z zabudowaniem skrzynki 

na licznik c.w.u. 

W wypadku wyrażenia  zgody przez miesz-

kańców na wykonanie instalacji c.w.u. kolej-

nym tematem do rozważenia jest rodzaj 

kuchenek stosowanych w mieszkaniach. 

Przy pozostawieniu dotychczasowych 

kuchenek gazowych konieczny jest również 

remont instalacji gazowej, lecz zakres 

zmieniłby się w stosunku do pierwotnie 

planowanego. Nastąpiłoby również prze-

niesienie pionów i liczników gazowych na 

klatkę schodową lecz nie poprowadzono by 

instalacji gazowej do łazienek, a tylko do 

kuchni. Innym alternatywnym rozwiąza-

niem jest całkowite wyeliminowanie insta-

lacji gazowej w budynku i zastąpienie 

kuchenek gazowych kuchenkami elektrycz-

nymi. Wiąże się to z koniecznością wymiany 

wewnętrznych linii zasilających i rozdzielnic 

elektrycznych na klatkach schodowych. 

Niezbędne byłoby również wykonanie 

nowych obwodów w mieszkaniach zasila-

jących kuchenki elektryczne. Prace te zosta-

łyby również sfinansowane z funduszu 

remontowego w standardzie doprowa-

dzenia obwodu do kuchni w korytku insta-

lacyjnym lub rurze ochronnej. W wypadku 

innego sposobu montażu nowego obwodu 

w mieszkaniu, na życzenie lokatora, prze-

kraczającego zaplanowane koszty, użytko-

wnik tego lokalu byłby zobowiązany uregu-

lować powstałą różnicę bezpośrednio z fir-

mą wykonującą prace elektryczne. Ponadto 

w zakresie lokatora byłoby wystąpienie do 

dostawcy prądu o zwiększenie mocy przy-

łączeniowej oraz zakup nowej kuchenki 

elektrycznej. 

Kolejne budynki do realizacji dostawy cie-

płej wody użytkowej zostaną wyznaczone 

przez Zarząd Spółdzielni w porozumieniu 

z PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa 

S.A. po wykonaniu zadania (po uzyskaniu 

wymaganej aprobaty mieszkańców) na bu-

dynku przy Al. Jana Pawła II 15 A-F.

czenie w ankiecie, która zostanie przepro-

wadzona w najbliższym możliwym termi-

nie. 

W wypadku nie wyrażenia zgody na wyko-

nanie instalacji c.w.u. przez mieszkańców 

nieruchomości, Spółdzielnia przystąpi do 

remontu instalacji gazowej w pełnym za-

kresie, tj. wykonania nowych pionów na 

klatce schodowej, przeniesienia liczników 

gazowych na klatkę schodową oraz dopro-

wadzenia instalacji w mieszkaniach do 

podgrzewacza wody w łazience i kuchenki 

gazowej w kuchni. 

Zamknięte place zabaw
i tereny rekreacyjne
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”
informuje, że w związku z epidemią COVID-19 
place zabaw i tereny rekreacyjne 
są zamknięte do odwołania.

Wzywamy do niekorzystania 
z urządzeń zabawowych oraz siłowni. 

Pomieszczenie łazienki przed i po montażu instalacji c.w.u.
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Na jesiennych spotkaniach z mieszkańcami, jak również 

w lutowym wydaniu biuletynu „Nasze Mieszkanie” Zarząd 

informował, że wzrost opłat czynszowych jest nieuniknio-

ny. Temat wzrostu stawki funduszu remontowego był 

z Państwem konsultowany na zebraniach remontowych. 

Wzrost stawek funduszu eksploatacyjnego jest związany 

bezpośrednio ze wzrostem kosztów za usługi zewnętrzne 

(kominiarskie, domofonowe, pogotowie awaryjne, czy 

konserwacja i utrzymanie wiat śmietnikowych), a także ze 

Także nie uniknęliśmy wzrostu stawek za dodatkowe sprzą-

tanie powyżej parteru. W tym przypadku wyznacznikiem 

stawki jest robocizna, ale również cena środków czystości 

wzrostem wynagrodzeń. Wzrost płacy minimalnej to prze-

de wszystkim podwyżka wynagrodzeń ludzi najmniej wy-

kwalifikowanych, czyli pracowników fizycznych wykonują-

cych zadania sprzątania, prace budowlane, naszych kon-

serwatorów czy firm wykonujących usługi na rzecz naszej 

Spółdzielni.

Poniżej przedstawiamy stawki opłat za sprzątanie klatek 

schodowych obowiązujące od 1 kwietnia 2020 r i wykresy 

obrazujące porównanie składników czynszowych w 2020 

roku do składników czynszowych w 2019 roku dla trzech 

przykładowych mieszkań o różnym metrażu.

oraz bhp. Należy nadmienić, że zwiększone naliczenia za 

powyższą usługę wchodzą w miesiącu kwietniu, a koszty 

wzrosły od początku roku.

Aktualne opłaty czynszowe oraz stawki 
za dodatkowe sprzątanie klatek
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38.

54.

47.

53.

49.

43.

Zielona 33-43

Śląska 11, 13, 15, 17

Zielona 44-62, Zielona 76 A-J

Zielona 21-31

Zielona 1-3, 5-7

Harcerska 1-3, 5-7

Kurpiowska  5-13, 15-23

Staszica 8

Słoneczna 20-30, 32-42

Warmińska 1-13

Słoneczna 4-8, 10-18

Nieruchomość

Wrzosowa 1-19, Zielona 4-22

Zielona 24-42

Zielona 9-19

Harcerska 2-4, Miodowa 2-4

Śląska 19

Kaszubska 1, 3, 5, 7

Warmińska 2-14, 16-28

11 Listopada 7b

11 Listopada 11B

Pomorska 17-29, 31-43, 45-57

Pomorska 59-71, 73-85, 87-99

1 Maja 2-8

Krótka 2-6

Poprzeczna 1-5, 2-6, 8-12, 14-18

Of. Faszyzmu 1-5, 7-15

Of. Faszyzmu 2-10, 12-16

Warmińska 30-42, 44-56

Gen. Andersa 1-9, 11-21, 23-37

Pomorska 30-42, 44-56

Gen. Andersa  2-4

Gen. Andersa  6-8

Gen. Andersa 10-12, 14-16

Wiejska 9b, 9c

Kusocińskiego 5-23, 25-43

Wyszyńskiego 55-57, 59-61

Wiejska 29b, 23b, 17b, 29d, 17d, 19d, 17c, 23c, 29c, 13c

Morcinka 5-7

Górnicza 38, 40, Wyspiańskiego 1-7

Morcinka 6-8

Konopnickiej 2, 4, 6, 8, 10

Krasickiego 1, 2, 3, 4, 7, 9

Kopernika 11-13

Krasickiego 6, 8, 15

Wiejska 9, 9a

Kopernika 2-4, 6-8, 10-12

Wyszyńskiego 45-49, 51-53

Krasickiego 19

K. Miarki 1

Jana Pawła II 15 a-f

K. Miarki 5, 6-7, 8-9

26 Marca 118-128

26 Marca 140-152

Moniuszki 8-10

PCK 14-20

26 Marca 11, 13, 15, Pl. Zwycięstwa 12

Moniuszki 2, 4-6

14,08

11,97

12,05

11,97

Stawka 

zł/lolal/m-c

14,06

11,86

17,11

14,06

9,51

9,33

17,12

10,46

14,73

24,63

14,10

9,57

9,49

12,86

16,96

9,55

12,85

14,26

14,69

15,00

14,80

11,93

12,45

16,93

14,13

14,05

9,58

10,91

11,23

11,71

10,47

8,19

11,07

15,45

10,15

10,92

10,59

15,53

11,24

25,42

15,73

12,87

15,40

14,32

10,43

14,28

19,99

11,01

15,54

15,95

15,90

16,90

21,96
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Drodzy Mieszkańcy, temat „śmieci” na łamach naszego biu-
letynu, a także na zebraniach z mieszkańcami poruszany 
był wielokrotnie i jak pokazuje życie jeszcze niejednokrot-
nie będziemy do tego tematu wracać. Dlaczego? Odpo-
wiedź jest jedna, to my mieszkańcy mamy wpływ na jakość 
środowiska oraz na wysokość opłat, które ponosimy z ty-
tułu utylizacji odpadów komunalnych zmieszanych i segre-
gowanych, odpadów wielkogabarytowych oraz tych po-
wstałych w trakcie remontów. 

Segregowanie odpadów komunalnych to szereg korzyści 
dla nas, jak i dla środowiska. Ograniczając wytwarzanie od-

padów oraz odpowiednie postępowanie z powstałymi już 
odpadami ma wpływ na wzrost czystości środowiska w któ-
rym żyjemy. Bezpośrednim efektem ekonomicznym, dla 
każdego segregującego, jest redukcja wydatków gospo-
darstw domowych wynikająca z niższych opat za odbie-
ranie odpadów. Prowadząc domową segregację odpadów 
nie warto się zniechęcać. Wśród niektórych panuje prze-
konanie, że segregacja jest nieskuteczna, gdyż odbierane 
z placów gospodarczych odpady i tak wrzucane są do jed-
nego pojazdu. To jednak nieprawda. Odpady odbierane 
przez firmy przewożone są do sortowni lub innych instala-
cji, gdzie dokonuje się odpowiedniej segregacji, a następnie 

w miarę możliwości trafiają do specjalistycznych zakładów, 
w których poddane są recyklingowi. 

Przypomnijmy jakie są zasady wynikające z przepisów pra-
wa lokalnego:

ź Prawidłowa segregacja:

ź Nie wrzucać odpadów do jednego pojemnika, do po-
jemnika na odpady zmieszane wrzucamy tylko to, czego 
nie udało się wyselekcjonować.

Śmieci,  śmieci...śmieci,

ź Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) 
– odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe po-
wstające w wyniku prac remontowo-budowlanych, tj. 
beton oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz 
ceglany, ceramika, tynki, tapety, okleiny. 

Mieszkaniec zobowiązany jest osobiście dostarczyć nastę-
pujące odpady do:
ź Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecz-

nych (GPZON), do placówek handlowych lub aptek 
– zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki 
i chemikalia, opakowania i farby zawierające substancje 
niebezpieczne, świetlówki.

Odpady zmieszane, metale, tworzywa sztuczne, pa-
pier, szkło, odpady wielkogabarytowe odbierane są 
bezpośrednio z placów gospodarczych. 

Odpady powstałe w trakcie remontu to „zmora” Spółdziel-
ni, gdyż nieuczciwi lokatorzy i firmy remontujące podrzu-

cają odpady na place gospodarcze. Jakie są tego konsek-
wencje? Koszt wywozu odpadów ponoszą wszyscy miesz-
kańcy. Dlaczego? Otóż taki odpad Spółdzielnia musi wywieź 
do PSZOK-u, czyli zachodzi konieczność zlecenia usługi 
transportowej, której koszty w roku 2019 wyniosły ok. 30 ty-
sięcy. I teraz pewnie nasuwa się pytanie, w jaki sposób 
Spółdzielnia przeciwdziała podrzucaniu odpadów? W miej-
scach, gdzie notorycznie porzucane są odpady montowany 
jest monitoring (np. ul. Pomorska 73), tam gdzie już jest 
monitoring sprawdzany jest jego zapis, próbuje się ustalać 
podrzucającego i do niego dotrzeć, umieszcza się na 
drzwiach wejściowych informację o konieczności wywozu 
podrzuconych odpadów we własnym zakresie. Służby ad-
ministracji przeprowadzają wywiad wśród mieszkańców, 
próbując dowiedzieć się, kto przeprowadza remont. 

Apelujemy do mieszkańców. Pamiętaj! Remontujesz -
Odpad jest twój, a nie pozostałych mieszkańców! Obo-
wiązek wywozu tego odpadu jest tylko i wyłącznie TWÓJ!

Dodatkowo informujemy, że w Jastrzębiu-Zdroju wpro-
wadzono nowe zasady korzystania z PSZOK-u i GPZON-u, 
które obowiązują od 01.01.2020 roku. Podstawową zasadą 
nadal pozostaje, że do w/w punktów odpady zawozi miesz-
kaniec, bądź osoba przez niego upoważniona. Aby oddać 
odpad w punkcie należy wcześniej z odpowiedniej admini-
stracji osiedlowej pobrać kartę PSZOK przypisaną do nieru-
chomości. Karty będą wydawane wszystkim uprawnionym 
mieszkańcom za okazaniem dokumentu tożsamości i pod-
pisaniu stosownego oświadczenia, w którym między in-
nymi zostanie wyznaczona data zwrotu karty. W czasie kie-
dy mieszkaniec posiada kartę zobowiązany jest do korzy-
stania z niej osobiście lub przez osobę przez niego upo-
ważnioną, a także do wywozu odpadu tylko i wyłącznie z je-
go lokalu mieszkalnego. Bezwzględnie zabrania się „poży-
czania” karty komukolwiek, jest to bardzo ważne, gdyż 
Spółdzielnia ma wyznaczony limit roczny oddania odpa-
dów i po przekroczeniu limitu odpady będą oddawane od-
płatnie, a kosztami zostaną obciążeni wszyscy mieszkańcy. 

Odpady�wielkogabarytowe�to:�stare�meble,�dywany,�
materace,�wózki�dziecięce,�lustra,�kołdry,�zużyte�
opony�i�dętki�samochodowe�i�rowerowe,�większego�
rozmiaru�zużyty�sprzęt�elektroniczny�i�elektryczny.






