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Urząd Miasta podwyższa 
opłaty za śmieci

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

jednego mieszkańca zamieszkującego nieru-

chomość w wysokości 59,00 zł miesięcznie, 

jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 

obowiązku zbierania odpadów komunalnych 

w sposób selektywny.

c) dla pojemnika o pojemności 240 l 

d) dla pojemnika o pojemności 1100 l 

e) dla pojemnika o pojemności 1500 l 

w wysokości 500,00 zł;

h) dla pojemnika o pojemności 7000 l 

b) dla pojemnika o pojemności 120 l 

Przedstawiamy ważne fragmenty uchwały 

Rady Miasta przygotowanej przez Panią Pre-

zydent Miasta Jastrzębie-Zdrój.

w wysokości 300,00 zł;

2. Dla nieruchomości, na których nie zamiesz-

kują mieszkańcy, a powstają odpady komunal-

ne, ustala się stawkę opłaty podwyższonej za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

pojemnik lub worek, jeżeli właściciel nieru-

chomości nie wypełnia obowiązku zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny.

k) dla worka z tworzywa sztucznego 

g) dla pojemnika o pojemności 5000 l 

j) dla worka z tworzywa sztucznego 

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi na jednego 

mieszkańca zamieszkującego nieruchomość 

w wysokości 29,50 zł miesięcznie.

§ 2. 1. Dla nieruchomości, na których nie za-

mieszkują mieszkańcy, a powstają odpady ko-

munalne, ustala się stawkę opłaty za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi za pojemnik 

lub worek:

a) dla pojemnika o pojemności 110 l 

w wysokości 22,00 zł;

w wysokości 24,00 zł;

w wysokości 48,00 zł;

w wysokości 220,00 zł;

f) dla pojemnika o pojemności 2500 l 

w wysokości 1 000,00 zł;

w wysokości 1 400,00 zł;

i) dla pojemnika o pojemności 10000 l 

w wysokości 2 000,00 zł;

o pojemności 60 l w wysokości 12,00 zł;

o pojemności 120 l w wysokości 24,00 zł.

w wysokości 600,00 zł;

w wysokości 2 000,00 zł;

i) dla pojemnika o pojemności 10000 l 

w wysokości 440,00 zł;

g) dla pojemnika o pojemności 5000 l 

d) dla pojemnika o pojemności 1100 l 

w wysokości 1 000,00 zł;

c) dla pojemnika o pojemności 240 l 

w wysokości 2 800,00 zł;

w wysokości 4 000,00 zł;

e) dla pojemnika o pojemności 1500 l 

h) dla pojemnika o pojemności 7000 l 

f) dla pojemnika o pojemności 2500 l 

j) dla worka z tworzywa sztucznego 

w wysokości 48,00 zł;

w wysokości 96,00 zł;

a) dla pojemnika o pojemności 110 l 

w wysokości 44,00 zł;

b) dla pojemnika o pojemności 120 l 

k) dla worka z tworzywa sztucznego 

o pojemności 60 l w wysokości 24,00 zł;

§ 3. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w wysokości 144,00 zł za rok od nieruchomo-

ści, na której znajduje się domek letniskowy lub 

od innej nieruchomości wykorzystywanej na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

o pojemności 120 l w wysokości 48,00 zł.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty pod-

wyższonej za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi w wysokości 576,00 zł za rok od 

nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy lub od innej nieruchomości wyko-

rzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczyn-

kowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wy-

pełnia obowiązku zbierania odpadów komu-

nalnych w sposób selektywny. Przewodniczący Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 

(Prezes Zarządu SM „JAS-MOS”)

Projekt powyższych zapisów Radzie Miasta 

złożyła Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój 

Anna Hetman. 

Komentarz przewodniczącego Rady Miasta 

Piotra Szeredy.

Podczas Sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Ja-

strzębie-Zdrój występując w opozycji do pro-

pozycji złożonych przez panią Prezydent za-

proponowałem  łagodniejszą wersję podwyżki 

opłat za odpady komunalne dla naszych miesz-

kańców. Opłata ta miałaby kształtować się 

w wysokości  23 złotych od mieszkańca. 

Uzasadniając swoje stanowisko tożsame z Klu-

bem Radnych Prawa i Sprawiedliwości  stwier-

dziłem między innymi, że proponowane opłaty 

za gospodarkę odpadami komunalnymi przez 

panią Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój są 

znacznie zawyżone co powoduje, że w  kolej-

nym roku (2022) wystąpi nieuzasadniona 

2,5 milionowa nadwyżka w budżecie miasta 

w tej pozycji. 

Urzędowym Województwa Śląskiego i wcho-

dzi w życie z dniem 1 października 2021 r. 

Biorąc pod uwagę poprzednie lata gdzie 2018 – 

2020 na podstawie przedstawionych danych 

stwierdziłem że, miasto potrafiło utrzymać 

niedobór w tych latach w wysokości ponad mi-

liona złotych. Natomiast w roku 2021 ma za-

kończyć się (podobno) minusem 5,9 miliona 

złotych. W związku z powyższym zakładanie 

na rok 2022 nadwyżki jest moim zdaniem nie-

uzasadnione. W swoim wystąpieniu zaznaczy-

łem, że propozycja podwyżki złożona w projek-

cie uchwały przez panią Prezydent Miasta bę-

dzie bardzo dotkliwa nie tylko dla naszych loka-

torów, ale także dla nieruchomości niezamiesz-

kałych, czyli dla rzemieślników, małych firm 

usługowo-handlowych. 

Podczas sesji Rady Miasta Klub Prawa i Spra-

wiedliwość stanowczo stwierdził, że Urząd 

Miasta nie może traktować opłat za gospoda-

rowanie odpadami ponoszonymi przez miesz-

kańców jako środków finansowych do łatania 

dziury budżetowej, czy też budowania nadwy-

żek finansowych. 

Piotr Szereda 
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Zarząd przedstawił informację o gospo-

darce lokalami użytkowymi, terenami 

oraz innymi powierzchniami za I półrocze 

2021r. Z-ca Prezesa ds. ekonomicznych 

poinformowała, że według stanu na dzień 

30.06.2021r. w porównaniu do stanu 

zaległości i bieżących niedopłat na dzień 

31.12.2020r. nastąpił spadek zadłużenia 

o kwotę 3 630,91 zł. Do końca lipca br. 

zaległości zostały wyegzekwowane od 

dłużników w 67% w porównaniu do stanu 

na koniec czerwca. Ponadto przedstawio-

na została struktura i wysokość zadłuże-

nia aktualnych kontrahentów Spółdzielni. 

Zarząd poinformował, że prowadzone są 

intensywne działania windykacyjne 

zgodnie z obowiązującą w Spółdzielni 

procedurą z uwzględnieniem specyfiki 

poszczególnych spraw. Omówiono spra-

wy wybranych dłużników. Z tytułu nali-

czenia opłat związanych z wynajmem lo-

kali i dzierżawą terenów w oparciu o umo-

wy rozwiązane w 2021r. i latach wcześ-

niejszych na dzień 30.06.2021r. pozo-

stały do windykacji zaległości w wysoko-

ści łącznej 149 256,08 zł. 

Zarząd przedstawił informację dot. reali-

zacji planu remontów za I półrocze 2021r. 

Z-ca Prezesa ds. technicznych poinformo-

wał, że wykonanie rzeczowe planu wyno-

si 50%. Zrealizowano większość plano-

wanych prac związanych z remontem do-

mofonów, instalacji wod.-kan. oraz izola-

cji ścian piwnicznych. Zaawansowane są 

prace związane z remontem instalacji ga-

zowych i elektrycznych, dźwigów oso-

bowych oraz związanych z malowaniem 

klatek schodowych. Zaznaczył również, 

że zagrożone mogą być roboty brukarskie 

zlecone firmie WEKER 02. Termin realiza-

Zarząd przedstawił informację dot. zuży-

cia wody w zasobach Spółdzielni za I pół-

rocze 2021r. oraz informację dotyczącą 

współczynników niedoboru/nadwyżki 

ustalonych dla poszczególnych węzłów 

w w/w okresie rozliczeniowym. Koszty 

zużycia wody i odprowadzania ścieków 

w budynkach mieszkalnych za I półrocze 

br. stanowią kwotę 2 984 200,69 zł. Kosz-

ty na podstawie zużyć wody w budynkach 

wg wskazań wodomierzy i wg ryczałtów 

stanowią 2 834 382,96 zł. Różnica wska-

cji zadań przez tą firmę przypada na 

31.10.2021r. lecz zakres prac jest bardzo 

duży, a wykonawca pomimo wezwań 

Spółdzielni nie rozpoczął ich realizacji.  

Zarząd przedstawił informację o kształ-

towaniu się kosztów ciepła w zasobach 

Spółdzielni za okres rozliczeniowy 

2020/2021. Omówiono koszty zużycia 

ciepła dla wybranych nieruchomości 

wskazując m.in. że wyższe koszty ogrze-

wania występują w przypadku zmiany 

sposobu rozliczania kosztów c.o. z udzia-

łem podzielników na rozliczenie wg po-

wierzchni użytkowej lokalu i tam odno-

towuje się największy wzrost kosztów 

ogrzania budynku, co spowodowane jest 

brakiem bodźca do indywidualnego 

oszczędzania ciepła. Ponadto zwrócono 

uwagę, że tak jak w minionych okresach 

rozliczeniowych na wysokość kosztów 

c.o. w poszczególnych budynkach wpły-

wa wielkość zużycia ciepła, która bezpo-

średnio wynika z czynników zewnętrz-

nych, indywidulanego zużycia ciepła w lo-

kalach oraz wprowadzonych decyzją 

Urzędu Regulacji Energetyki nowych sta-

wek za dostawę ciepła. 
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Za treść ogłoszeń reklamowych oraz materiałów sponsorowanych Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności

zań, która w odniesieniu do całych zaso-

bów jest ujemna i kształtuje się na pozio-

mie – 5,02% poniesionych kosztów zosta-

ła rozliczona proporcjonalnie do wskazań 

wodomierzy indywidualnych odbiorców 

i ryczałtów w lokalach nieopomiarowa-

nych. Ponadto Zarząd przedstawił koszty 

zużycia wody z podziałem na poszczegól-

ne osiedla w porównaniu do analogicz-

nego okresu roku 2020 z analizy której 

wynika, że na wszystkich osiedlach na 

całych zasobach Spółdzielni za I półrocze 

2021r. różnica wskazań między wodo-

mierzami głównymi, a zużyciem wody wg 

wskazań wodomierzy indywidualnych 

i naliczonych ryczałtów jest ujemna. Na 

bieżąco prowadzone są kontrole instala-

cji wodnej w węzłach, w których wskaźnik 

korygujący był wyższy niż 1,1. Tylko 

w ośmiu węzłach wykazano taki współ-

czynnik korygujący.

W oparciu o wniosek Zarządu dot. pod-

jęcia przez Radę Nadzorczą decyzji dot. 

wyboru biegłego rewidenta przeprowa-

dzającego badanie sprawozdania finan-

sowego Spółdzielni za 2020-2021r. RN 

jednogłośnie ustaliła:

 1. Zarząd opublikuje ogłoszenie dot. 

wyboru biegłego rewidenta do przepro-

wadzenia badania sprawozdania finanso-

wego na stronie internetowej Spółdzielni,

 2. Zarząd może wysłać zapytania ofer-

towe do potencjalnych oferentów, przed 

posiedzeniem Rady Nadzorczej nastąpi 

analiza wszystkich otrzymanych przez 

Spółdzielnię ofert przez Z-cę Prezesa ds. 

ekonomicznych, Głównego Księgowego, 

wyniki analizy wszystkich ofert przedsta-

Dziękuję za uwagę 

Z protokołem z Posiedzenia Rady Nad-

zorczej, które odbyło się w miesiącu sier-

pniu 2021 r. członkowie Spółdzielni mogą 

zapoznać się na stronie internetowej 

www.smjasmos.pl. 

Krzysztof Kordela – poinformował człon-

ków RN, że uczestniczył jako obserwator 

w dwóch przetargach na najem i zbycie 

lokalu mieszkalnego organizowanych 

przez Zarząd Spółdzielni. Z obserwacji 

przebiegu przetargu wnioskuje, aby 

w miarę możliwości w trakcie procedury 

licytacji potencjalnych najemców infor-

mować o wysokości całkowitej miesięcz-

nej opłaty czynszowej (łącznie z media-

mi), aby mieli świadomość ich wysokości 

i nie licytowali opłat, których nie są w sta-

nie w przyszłości ponosić.

Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Spółdzielni Mieszkaniowej

 3. Powyższą procedurę wyboru biegłe-

go prowadzić w kolejnych latach do czasu 

zmiany decyzji przez Radę Nadzorczą. 

 „JAS-MOS”. 

wiane zostaną  Radzie Nadzorczej, która 

dokona wyboru. 

Bartłomiej Sułkowski  

Prezes Zarządu – poinformował RN o ak-

tualnie prowadzonej kontroli Straży Po-

żarnej w budynku przy ul. Zielonej 9-19 

pod kątem zagrożenia bezpieczeństwa 

pożarowego, która została przeprowa-

dzona na wniosek mieszkańców tego 

budynku. Spółdzielnia oczekuje na wyniki 

kontroli. 

Krótkie sprawozdanie 
z pracy Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza pracuje w cyklu miesięcznym. Staramy się aby w każdym kolejnym biuletynie „Nasze Mieszkanie” przedstawić 

Państwu krótkie sprawozdanie z posiedzeń naszej Rady Nadzorczej. W tym biuletynie w imieniu Rady przedstawię Państwu 

informację jakimi najważniejszymi sprawami zajmowała się Rada Nadzorcza w miesiącu sierpniu 2021 r. 
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Monitoring zasobów mieszkaniowych 
oraz terenów zewnętrznych
Spółdzielnia podejmując decyzję o zastosowaniu mo-

nitoringu weryfikuje, czy realizowane przez nią cele 

uzasadniają tę formę nadzoru. Spółdzielnia ma na uwa-

dze zasadę ograniczenia celu zgodnie z rozporządze-

niem RODO. Zatem bierze pod uwagę potrzebę 

ochrony prawa do prywatności i ochrony danych oso-

bowych i ich ograniczenie tylko w niezbędnym zakresie. 

Monitoring jest wprowadzany w tych miejscach, gdy 

inne, mniej inwazyjne metody zapewniania bezpieczeń-

stwa są niewystarczające. Przy prowadzeniu monito-

ringu stosujemy zasadę ograniczenia obszaru monito-

rowania do tylko niezbędnego zasięgu, tak aby jak naj-

mniej  ingerować w prawa do prywatności.

Celem stosowanego monitoringu jest zwiększenie bez-

pieczeństwa osób przebywających na terenie objętym 

monitoringiem, a także ochrona własności nierucho-

mości i ruchomości Spółdzielni i jej lokatorów, który 

stanowi prawny interes prowadzonego wideonadzoru. 

Wybór obszaru podlegającego nadzorowi jest staran-

nie analizowany oraz poparty wnioskami uzasadniają-

cymi jego stosowanie na określonym obszarze.  

Monitoring jest instalowany w poszczególnych loka-

lizacjach w celu zwiększenia bezpieczeństwa miesz-

kańców nieruchomości i skutkuje redukcją naruszeń 

porządku publicznego oraz ogranicza zachowania 

sprzeczne z prawem. Spółdzielnia udostępnia dane 

z monitoringu uprawnionym organom wykonującym 

funkcje publiczne, takim jak Policja, Sąd, Prokuratura, 

które zwrócą się o ich przekazanie we właściwym 

trybie. 

Zasady prowadzenia wideonadzoru w Spółdzielni ure-

gulowane są w obowiązującej Instrukcji stosowania 

oraz udostępniania monitoringu wizyjnego oraz pro-

wadzenia spraw z zakresu dewastacji mienia przyjętej 

przez Zarząd SM „JAS-MOS”. 

Rejestrowane przy pomocy monitoringu dane podlega-

ją nadpisywaniu po upływie 14 dni od ich utrwalenia. 

Program monitoringu niejednokrotnie przyczynił się 

do wykrycia uczestników, którzy dopuścili się niszcze-

nia naszego mienia. Wiele spraw nasze służby załatwiły 

polubownie i sprawcy zapłacili za naprawę wyrządzo-

nych szkód; ale też dzięki bardzo dobrej współpracy 

z Policją sprawcy zostali wykryci, a ich sprawy znalazły 

dalszy bieg procesowy.  

- podniesienie stanu bezpieczeństwa mieszkańców

 Spółdzielni,

Dzięki monitoringowi zasobów SM „JAS-MOS” usta-

lono większość sprawców winnych dewastacji mienia 

wspólnego lub kradzieży mienia Spółdzielni, a także 

sprawców zanieczyszczeń klatek schodowych.

Główne cele stosowania monitoringu w Spółdzielni 

jest:

-  rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy

  szkody lub kradzieży i odzyskaniu utraconego 

 mienia.

-  ochrona mienia Spółdzielni oraz lokatorów po-

 przez zapobieganie dewastacji i kradzieży w bu-

 dynkach mieszkalnych,

W związku z powyższym Spółdzielnia w drodze ugody 

W SM „JAS-MOS” pracownicy nie mają dostępu do pod-

glądu online monitoringu, jedynie na wniosek upraw-

nionych organów nagrania są zabezpieczane w określo-

nym czasie z określonego obszaru. Dlatego należy zgła-

szać  zdarzenia niezgodne z zapisami Regulaminu uży-

wania lokali ,porządku domowego i współżycia miesz-

kańców np. zanieczyszczenie klatek schodowych, spo-

żywania alkoholu czy palenie papierosów na klatce 

schodowej, czy też w przypadku zauważenia dewastacji 

mienia Spółdzielni. 

Równocześnie bardzo często, na podstawie anonimo-

wych zgłoszeń lokatorów, na podstawie zapisu moni-

toringu utrwalono  osoby spożywające alkohol lub pa-

lące papierosy na klatce schodowej, które następnie zo-

stały ukarane mandatem karnym przez Policję lub Straż 

Miejską lub skierowano przeciwko nim wniosek do Są-

du o ukaranie.

Zapis z monitoringu, po zgłoszeniu wniosku o jego za-

bezpieczenie, przechowywany jest na nośnikach przez 

okres 3 miesięcy lub do czasu zakończenia prawomoc-

nego postępowania. 

I trochę statystyki: w roku bieżącym 2021  do 

31.08.2021:

- zarejestrowano 26 spraw w tym 23 zgłoszono na

  Policję, 

Jednocześnie do Spółdzielni wielokrotnie o zabezpie-

czenie zgrania z monitoringu występuje Policja, czy 

lokatorzy w sprawach dotyczących min.  kradzieży, po-

bicia, dewastacji mienia, uszkodzenia pojazdów samo-

chodowych i innych.

lub na drodze sądowej odzyskała środki finansowe na 

pokrycie szkód wyrządzonych w jej mieniu, a także ob-

ciążyła osoby winne dokonanych zanieczyszczeń.

Zgrania z monitoringu  zapisywane są na rejestratorze 

przez okres 2 tygodni jak pisaliśmy wyżej, dlatego waż-

ne jest żeby bezpośrednio po zdarzeniu zgłosić do 

Spółdzielni lub odpowiedniej administracji wniosek 

o dokonanie zabezpieczenia zapisu z monitoringu da-

nego zdarzenia.

Ugody zawierane są w większości przypadków, jednak-

że w przypadku braku ich realizacji sprawy są kierowa-

ne do  KMP w Jastrzębiu-Zdroju. 

- udostępniono Policji 33 zgrania w sprawach szkód 

 w mieniu lokatorów

Zdarzają się sytuacje , że w przypadku zgłoszenia szko-

dy na KMP sprawcy w celu uniknięcia odpowiedzial-

ności karnej i poniesienia dodatkowych kosztów są-

dowych dobrowolnie zgłaszają się do Spółdzielni w celu 

zawarcia ugody. W tych przypadkach po zapłacie od-

szkodowania Spółdzielnia dokonuje wycofania wnio-

sku o ściganie z KMP. 

- 2 sprawy zakończone zostały zawarciem ugody ,

- 1 sprawa - zdarzenie nieumyślne,

Natomiast w roku 2020 udostępniono  83 zabezpieczo-

nych nagrań Policji oraz zarejestrowano 26 dewastacji 

w tym 17 zgłoszono na Policję, a w 9 przypadkach za-

kończono postępowanie na podstawie ugody. 
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Przygotowanie planu remontów na 2022 r.
Zbliżający się okres jesienny jest czasem 

kiedy przygotowywane są plany finan-

sowe i plany remontów na kolejny rok. 

W naszej Spółdzielni tradycją były co-

roczne jesienne zebrania remontowe, na 

których przedstawiane były środki finan-

sowe jakimi dysponują poszczególne nie-

ruchomości, omawiane były ich potrzeby 

remontowe oraz konsultowane z lokato-

rami prace remontowe ujmowane w pla-

nach na następny rok. W roku ubiegłym, 

ze względu na panującą w naszym kraju 

pandemię, nie udało nam się przeprowa-

dzić takich spotkań. W związku z tym 

w planie umieszczono najbardziej pilne 

potrzeby remontowe na poszczególnych 

nieruchomościach wg oceny służb tech-

nicznych. W miarę możliwości finanso-

wych uwzględniono również wnioski  

składane na wcześniejszych zebraniach 

remontowych lub wpływające w inny 

sposób od naszych mieszkańców do Spół-

dzielni. 

Ze względu na utrzymującą się w naszym 

kraju sytuację epidemiologiczną i spodzie-

waną kolejną falę zachorowań w okresie 

jesiennym, w roku bieżącym również naj-

prawdopodobniej nie będziemy mogli 

przeprowadzić tradycyjnych spotkań re-

montowych organizowanych w salach 

placówek szkolnych. Jednakże na przeło-

mie września i października br. postaramy 

się, przy sprzyjających warunkach atmo-

sferycznych, zorganizować na poszcze-

gólnych nieruchomościach tzw. „spotka-

nia przy piaskownicy”, by poznać wnioski

i sugestie naszych mieszkańców na temat  

planowanych i proponowanych prac re-

montowych. Z uwagi na to, że z powodu 

innych obowiązków w tym czasie, nie 

wszyscy mieszkańcy mogą w takich spo-

tkaniach uczestniczyć, przedstawiamy 

poniżej najważniejsze roboty remontowe, 

które zdaniem służb technicznych należy 

umieścić w planie remontów na rok 2022. 

Na prace te poszczególne nieruchomości 

zgromadziły odpowiednie środki na fun-

duszu remontowym, a część z nich jest ko-

nieczna do wykonania z uwagi na zagro-

żenie życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeń-

stwo mienia. Są to:

Remonty dźwigów osobowych 

(remont pokrycia dachowego, obróbek 

blacharskich, kominów, włazów dacho-

wych, inst. odgromowej – w różnym za-

kresie na poszczególnych budynkach) 

– ul. Zielona 1, Zielona 33, Harcerska 3,

– ul. K. Miarki 5, Staszica 8,

Wzmocnienie ścian pod montaż balko-

nów 

– ul. Pomorska 59-71, Warmińska 44-56,

– Zielona 9-19,

Roboty brukarskie 

– ul. Zielona 33-43, Zielona 21-31 (rozbu-

dowa parkingu pomiędzy budynkami), 

Wiejska 9, 9A (remont chodnika i scho-

dów terenowych między budynkami),

Wykonanie zaleceń wynikających z kon-

troli Państwowej Straży Pożarnej 

Wymiana instalacji gazowej 

– ul. Zielona 24-42,

Remont klatek schodowych i korytarzy 

Remont podestów i schodów wejścio-

wych do klatek schodowych 

– ul. Śląska 11, Pomorska 44-56, Andersa 

11-21, Krasickiego 1, 3, 8, Wiejska 17C, 

17D,

Roboty dekarskie 

– ul. Śląska 13, 15, 19, Wiejska 29B, 

Andrzej Baran

Zastępca Prezesa ds. technicznych

26 Marca 140-152, Pl. Zwycięstwa 12,

Remont elewacji 

– 1 Maja 2-8 (docieplenie ściany fronto-

wej), Wiejska 23C (naprawa tynku na 

ścianie zachodniej).

Inne niż wymienione powyżej prace re-

montowe, które uważają Państwo za 

priorytetowe lub pilne, prosimy zgłaszać 

na tzw. „spotkaniach przy piaskownicy” 

(o których informacje będą umieszczane 

w gablotach na klatkach schodowych) 

albo przekazywać bezpośrednio do dzia-

łu technicznego Spółdzielni drogą pi-

semną, mailową lub telefoniczną. Osta-

teczny plan remontów z uwzględnieniem 

robót remontowych wnioskowanych 

przez mieszkańców (jeżeli stan funduszu 

remontowego danej nieruchomości na 

to pozwoli), zostanie skonstruowany 

i przedstawiony do zatwierdzenia Radzie 

Nadzorczej w listopadzie lub grudniu br. 
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Gospodarka drzewami i krzewami 
na zasobach Spółdzielni

-  posadzenie drzew na sieciach 

-  są środowiskiem życia wielu zwierząt,

Zgodnie z obowiązującym prawem w tym 

zakresie tj. ustawą  z dnia 16 kwietnia 

2004r. o ochronie przyrody, która wsku-

tek wprowadzenia do niej zmian obecnie 

uwzględnia konieczność zgłaszania za-

miaru wycinki drzew i krzewów gdy ob-

wód pnia mierzony na wysokości 5 cm 

przekracza określone wartości, tj.:

  miejskich wysp ciepła wywołany przez

-  obniżają temperaturę i łagodzą efekt

Drzewa przynoszą nam korzyści społecz-

ne, komunalne, środowiskowe i ekono-

miczne. 

-  oczyszczają glebę i wodę,

-  pochłaniają dwutlenek węgla,

-  w okresie zimy osłaniają 

Urządzone tereny zadrzewione obniżają 

poziom stresu i agresji.

 budynki od podmuchów wiatru,

-  zatrzymują wody opadowe,

Odgrywają dużą rolę w środowisku, 

w którym żyjemy, dają nam wiele korzyści 

takich jak:

-  zagrożenie życia i zdrowia ludzi oraz

Pielęgnacja drzew  ma na celu nie tylko 

poprawienie estetyki i stanu zdrowotne-

go drzewa, ale także w znacznym stopniu 

zmniejszenie ryzyka odłamania konarów 

lub przewrócenia drzewa. Zapobiega 

w dużym stopniu występowaniu zagro-

żeń dla zdrowia i życia ludzi, a także 

mienia. 

Najczęstszymi przyczynami usunięcia 

drzew są:

  budynków,

  chodniki i budynki.

 

Jednak czasami występują przesłanki do 

usuwania drzew.

  bezpieczeństwa mienia,

-  zły stan - chore i suche, nie rokują

-  samosiejki.

-  50 cm – w przypadku pozostałych

  gatunków drzew.

-  chronią przed hałasem,

 z mediami lub  w bliskiej odległości od

  żywotności,

-  80 cm – w przypadku topoli, wierzby,

  srebrzystego,

-  65 cm – w przypadku kasztanowca

  zwyczajnego, robinii akacjowej 

 i platanu klonolistnego,

  klonu jesionolistnego oraz klonu

-  drzewa lub krzewy złamane lub

Bez zezwolenia można usuwać :

-  krzew lub krzewy rosnące w skupisku

  o powierzchni do 25 m2 ,

  czynników naturalnych,           

   wypadków lub katastrof;

  przywrócenia nieużytkowanych

  gruntów do użytkowania rolniczego.

Jeśli zaś chodzi o pielęgnację korony 

drzew taką jak przycinanie, czy prze-

świetlanie, przepisy określają, że taki za-

bieg można  wykonać do 30% wielkości 

korony drzewa, która rozwinęła się w ca-

łym okresie rozwoju drzewa. Istnieją od 

tego odstępstwa, między innymi takie jak:

  nadłamanych,

-  drzewa lub krzewy usuwane w celu

-  utrzymanie uformowanego kształtu

  wywrócone w wyniku działania

-  usuwanie gałęzi obumarłych lub

-  wykonanie specjalistycznego zabiegu

  w celu przywrócenia statyki drzewa.

  korony drzewa,

Podkreślić należy, że usunięcie ponad 

30% gałęzi korony drzewa w myśl prawa 

stanowi uszkodzenie drzewa natomiast 

usunięcie ponad 50% gałęzi korony drze-

wa stanowi zniszczenie drzewa. Za tego 

typu działania wójt, burmistrz lub prezy-

dent miasta nakłada na właściciela nieru-

chomości, na której rośnie drzewo wyso-

ką karę pieniężną.

Procedura wycinki drzew lub krzewów:

1.  Spółdzielnia mając w zamiarze usu-

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek 

prac w koronie drzewa musimy się upew-

nić, czy działania te nie będą stanowiły 

zagrożenia dla gatunków zwierząt lub ro-

ślin objętych ochroną lub dla gniazdu-

jących ptaków. W okresie lęgowym nie 

można wycinać gałęzi, na których znajdu-

ją się gniazda – proceder ten jest uznawa-

ny w najlepszym przypadku za wykrocze-

nie i grożą za niego surowe kary.

Należy pamiętać, że możemy pielęgno-

wać jedynie drzewa rosnące na terenie, 

którego jesteśmy właścicielem. Jest jed-

no odstępstwo od przepisu ustawy 

o ochronie przyrody i reguluje to kodeks 

cywilny: drzewo, które nie rośnie na nale-

żącym do nas terenie możemy przyciąć 

tylko w jednym przypadku – gdy rośnie 

ono blisko granicy dwóch działek i jego 

gałęzie przechodzą na naszą stronę.

3.  Organ, do którego został złożony wni-

osek w ciągu 21 dni przeprowadza oglę-

dziny i sporządza protokół.

2.  Po tym terminie Spółdzielnia  wystę-

puje z wnioskiem do Urzędu Miasta.

Za zniszczenia drzewa lub wycięcie go 

bez zezwolenia odpowiedniego organu 

administracji publicznej obowiązują kary 

pieniężne, które są ustalane na podstawie 

stawek obowiązujących na dany rok po-

dane w obwieszczeniu Ministra Środo-

wiska.

4.  Następnie przez 14 dni strony tj. 

Urząd Miasta lub Spółdzielnia mogą jesz-

cze wnieść uwagi i sprawdzają, czy nie ma 

przeciwwskazań do wycięcia drzewa lub 

krzewu.

nięcie drzewa informuje mieszkańców 

w formie ogłoszenia, które jest umiesz-

czane  w gablocie na okres 30 dni.

5.  Jeśli nie ma przeciwwskazań składa-

jący wniosek zostaje poinformowany 

zgodnie z art. 10 Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego, że zostały zebrane 

materiały w sprawie, co do których strona 

może się wypowiedzieć w ciągu 14 dni 

przed wydaniem decyzji. Dokumenty do 

wglądu w przedmiotowej sprawie znajdu-

ją się w siedzibie organu w Wydziale 

Ochrony Środowiska.

6.  Po tym terminie organ wydaje decyzję 

na wycinkę drzewa lub krzewu bądź wy-

daje decyzję  o braku zgody z uzasadnie-

niem. Zainteresowana strona ma prawo 

wniesienia odwołania od decyzji do Sa-

morządowego Kolegium Odwoławczego 

w Katowicach za pośrednictwem organu, 

który wydał decyzję w terminie 14 dni od 

daty jej otrzymania. Na podstawie art. 

127a § 1 KPA w trakcie biegu terminu do 

wniesienia odwołania strona może zrzec 

się prawa do wniesienia odwołania wobec 

organu administracji publicznej, który 

wydał decyzję. Po złożeniu oświadczenia 

o zrzeczeniu się prawa do odwołania 

przez stronę postępowania decyzja staje 

się ostateczna i prawomocna. Przed upły-

wem terminu do wniesienia odwołania 

decyzja nie podlega wykonaniu, a wnie-

sienie odwołania wstrzymuje jej wyko-

nanie.

7.  W przypadku założenia gniazd przez 

ptaki przed usunięciem drzewa należy 

uzyskać zezwolenie na odstępstwo od za-

kazu niszczenia siedlisk gatunków obję-

tych ochroną – i należy wystąpić z wnios-

kiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Katowicach lub drzewo 

usunąć poza okresem lęgowym ptaków, 

który obowiązuje od 1 marca do 15 paź-

dziernika bieżącego roku.

Kompensacja musi być dobrze przemy-

ślana, aby nie generować kosztów na 

przyszłość.

Spółdzielnia także porządkuje niezago-

spodarowane ogródki przed klatkami 

oraz te, którymi  mieszkańcy nie mogą się 

opiekować z różnych powodów.

Najważniejsze żeby w przyszłości nie ge-

nerowały kosztów np. korekcji koron.

Dendrolog

Małgorzata Filipowicz 

Karę nakłada wójt, burmistrz, prezydent 

miasta, starosta i marszałek wojewódz-

twa.

Przystępując do nasadzeń należy wybrać 

drzewa, które są przyjazne dla ludzi, zwie-

rząt, a także owadów zwanych zapyla-

czami. Należy też wziąć pod uwagę wiel-

kość drzewa, rozpiętość korony oraz mo-

żliwości adaptacyjne w mieście.

Spółdzielnia nie tylko wycina drzewa 

i krzewy ale także stosuje kompensację tj. 

nasadzenia drzew lub krzewów w zamian 

za usunięte. Jednak aby ją zastosować 

należy uwzględnić potrzeby środowiska, 

lokalizacji, miejsca  i możliwości.

Należy wybierać takie gatunki drzew, 

które są całkowicie odporne na mróz lub 

stopień odporności jest bardzo wysoki, 

odporne na warunki pogodowe, choroby 

i pasożyty.

Mieszkańcy powinni mieć na uwadze, że 

zanim posadzą drzewko bądź krzew po-

winni się skontaktować z pracownikiem 

Spółdzielni, który poinformuje, czy jest to 

możliwe. Jest to podyktowane tym, że 

lokatorzy nie mają wiedzy, gdzie i jakie 

media są usytuowane w gruncie ziemi. 

Każde nasadzenia należy najpierw skon-

sultować ze Spółdzielnią Mieszkaniową.



6 www.smjasmos.pl

Do ustalenia proporcji kosztów rozliczanych wg powierzchni użytkowej lokali i wg wskazań podzielników został uwzględniony szaco-

wany udział kosztów stałych w kosztach ogrzania budynku w okresie 2021/2022 oraz udział powierzchni ogrzewanych wspólnych 

i łazienek w całkowitej powierzchni ogrzewanej budynku i sposób korzystania z ciepła w poszczególnych pomieszczeniach. 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” informuje, że został zatwierdzony podział kosztów centralnego ogrzewania na okres rozli-

czeniowy 2021/2022 dla budynków rozliczanych w oparciu o podzielniki kosztów ogrzewania.

Podział kosztów ustalono w następującej proporcji:

Podział kosztów centralnego 
ogrzewania na okres 2021/2022

L.p.

3.

1.

10.

27.

6.

18.

7.

11.

25.

14.

19.

4.

13.

16.

8.

9.

12.

15.

20.

24.

3.

26.

23.

2.

 

1.

5.

17.

22.

28.

21.

2.

wg podzielników

Budynki rozliczane 

Budynki rozliczane 

Pomorska 17 - 29

Pomorska 31 - 43

Pomorska 44 - 56

od VI/2021

Morcinka 6 - 8 

Kopernika 10 - 12 

Wyspiańskiego 1 - 7 

Morcinka 5 - 7 

11 Listopada 11 b 

1 Maja 2 - 8 

Górnicza 40

Karola Miarki 1 

Słoneczna 4 - 8

Słoneczna 20 - 30

G.Andersa 14-16 

G.Andersa 23 - 37 

Konopnicka 8  

Karola Miarki 8 - 9 

Budynki rozliczane 

Ofiar Faszyzmu 2 -10

od VI/2021

Zielona 4 - 22

Miodowa 2 - 4

Poprzeczna 1 - 5 

Poprzeczna 2 - 6 

Konopnicka 6

11 Listopada 7 b

Wrzosowa 1 - 19 

Staszica 8 

G.Andersa 10-12

Poprzeczna 8 - 12 

Górnicza 38

Krótka 2 - 6 

G.Andersa 2-4

koszty ogólne,  

rozliczane wg 

powierzchni  

użytkowej lokali                              

w %.

48

47

45

46

45

41

47

45

46

47

46

42

45

47

47

43

44

48

49

48

45

46

47

49

38

41

44

40

45

 

44

42

56

53

52

54

53

60

 

55

52

53

53

53

54

55

51

51

55

55

57

54

54

55

56

62

59

55

59

58

56

52

koszty 

indywidualne,  

rozliczane wg         

wskazań             

podzielników                            

w %

53

58

6.

11.

14.

15.

18.

9.

10.

13.

19.

20.

4.

7.

21.

12.

5.

8.

17.

16.

22.

31.

37.

39.

38.

29.

33.

26.

23.

35.

24.

27.

28.

36.

41.

32.

40.

25.

34.

30.

Krasickiego 3

Wiejska 17 b 

Śląska 11 

Pomorska 87 - 99

Śląska 17

Kaszubska 1

Warmińska 1 - 13

Warmińska 44 - 56

Budynki rozliczane 

Krasickiego 8

Krasickiego 15

Krasickiego 19

Pomorska 59-71

Wiejska 9 b 

Kurpiowska 5 - 13

Wiejska 9 c 

Warmińska 2  - 14

Pomorska 45 - 57

Wiejska 9 a 

Krasickiego 2

Kurpiowska 15 - 23 

Wiejska 23 c

Warmińska 16 - 28 

wg podzielników

Warmińska 30 - 42

Krasickiego 6

Pomorska 73 - 85

Krasickiego 7

Wiejska 17 c 

Wiejska 29 d 

Wiejska 23 b 

Wiejska 17 D

Ofiar Faszyzmu 7 - 15 

Śląska 13

Śląska 15

Śląska 19

Kaszubska 3

Kaszubska 7

Ofiar Faszyzmu 1 - 5 

Kaszubska 5 

47

46

45

48

45

45

45

45

44

49

45

52

45

45

koszty ogólne,  

rozliczane wg 

powierzchni  

użytkowej lokali                              

w %.

48

45

44

50

45

44

47

49

45

47

48

46

45

42

45

54

46

47

45

47

42

45

47

48

55

53

55

51

55

46

52

53

53

51

55

52

53

55

52

56

58

53

52

48

54

55

55

55

54

55

koszty 

indywidualne,  

rozliczane wg         

wskazań             

podzielników                            

w %

56

54

55

58

53

56

55

55

55

55

55

50
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NOWE STAWKI OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE

łączna 

opłata 

zł/MW/m-c

(brutto)

od 

01.08.21r.

17 198,24

17 198,24

15 359,69

23 613,85

17 950,57

17 198,24

17 198,24

opłat w %

wzrost/

+3,93

spadek

+3,93

+3,93

+3,93

+2,46

+2,79

+1,42

łączna 

opłata 

zł/MW/m-c

do 

31.07.21r.

16 548,82

16 548,82

16 548,82

(brutto)

16 548,82

14 943,36

17 519,71

23 283,42

Grupa

Odbiorców

 

W-10-15

Os. „A.Bożka” 

Os. „Złote Łany”

W-10-15

W-10-12

ul. 1 Maja 2-8

Al. J.Pawła II 15 a-f

W-10-15

i „Pionierów”

Os. „Zdrój”, „Przyjaźń”

Wodzisław Śl.

W-10-11

ul. Kusocińskiego

W-10-15

ul. K. Miarki

W- 81 -12

Decyzją Prezesa URE została zatwierdzona nowa taryfa ciepła dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA w Jastrzębiu-Zdroju. W związku z powyższym przed-

stawiamy informację o stawkach opłat za c.o. obowiązujących od 01.08.2021 roku oraz skalę zmian opłat w stosunku do opłat obowiązujących do 30.07.2021 roku.

Opłaty stałe (za 1MW/m-c) za moc zamówioną w poszczególnych grupach odbior-

ców oraz skala wzrostu opłat w %.

59,04

łączna 

opłata zł/GJ

(brutto)

od 

01.08.21r.

59,04

59,04

59,04

61,51

52,29

55,68

spadek

opłat w %

wzrost/

+4,37

+4,37

+4,37

+4,37

+4,00

+3,59

+1,20

(brutto)

łączna 

opłata zł/GJ

do 

31.07.10r.

56,57

56,57

56,57

56,57

59,38

50,28

55,02

Os. „Złote Łany”

ul. 1 Maja 2-8

W-10-11

Grupa

i „Pionierów”

 

W-10-12

Odbiorców

Al. J.Pawła II 15 a-f

Os. „A.Bożka” 

W-10-15

W-10-15

Os. „Zdrój”, „Przyjaźń”

ul. Kusocińskiego

W-10-15

ul. K. Miarki

W-10-15

W- 81 -12

Wodzisław Śl.

Opłaty zmienne (za 1GJ) za dostawę ciepła w poszczególnych grupach odbiorców 

oraz skala wzrostu opłat w %

Stawki opłat za dostawę ciepła od 01.08.2021 ROKU

ZAPROSZENIE 
NA ZAWODY WĘDKARSKIE

na zbiorniku Jastrzębie Dolne w godzinach 

który odbędzie się w dniu 25.09.2021 r. 

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” zaprasza wszystkich  

mieszkańców Spółdzielni „JAS-MOS” oraz pracowników Spółdzielni 

posiadających aktualne zezwolenie na amatorski połów ryb do 

wzięcia udziału w zawodach wędkarskich 

o Puchar Prezesa (metodą spławikową), 

od 9.00 do 13.00. Zapisy u sędziego w dniu 

zawodów do godziny 7.00. 

Wszystkich chętnych prosimy o zapisywanie się na administracjach osiedlowych 

odpłatność 30 zł  od osoby (liczba miejsc ograniczona około 65 osób). 

W cenie przewidziany poczęstunek, zimne napoje oraz atrakcyjne nagrody.

Zapisy trwają do dnia 20.09.2021 r.  Serdecznie wszystkich zapraszamy.

Nowa cena wody w Jastrzębiu-Zdroju
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” informuje, że zgodnie 

z cennikiem JZWiK S.A. w Jastrzębiu-Zdroju od 23.09.2021 roku obowiązują 

nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i odprowadzanie ścieków. 

Dotychczasowa cena wody wynosi  12,13 zł/m³.

Nowa obowiązująca cena wody będzie wynosić 12,52 zł/m³.




