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      W dniu 26  
lutego 2020 r. 
o d b y ł o  s i ę  
posiedzenie Rady 
Nadzorczej na 
którym została 
podjęta uchwała  
o zatwierdzeniu 
planu rzeczowo - 
finansowego na 
prace remontowe 
przewidziane do 
realizacji w roku 
2020.  
Przedstawiamy 
Państwu szczegó-
łowy ich zakres  
z podziałem na 
p o s z c z e g ó l n e   
budynki i osiedla.  
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W TYM NUMERZE 

 Plan remontów 

2020r. 
3 

Stawki i opłaty 
w 2020r. oraz ich  

uzasadnienie. 
12 

Co składa się na opłaty 
za mieszkanie . 

16 

 

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Jarosławiu . 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu uprzejmie  
informuje, że stosownie do postanowień art.90 ustawy z dnia  
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych  
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz  
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych  

innych ustaw — jeżeli ustawowy termin zwołania  
walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie  
epidemii, termin ten ulega przedłużeniu o 6 tygodni  
od dnia odwołania tego stanu.  

W związku z  powyższym mając na uwadze konieczność  
zachowania wymogów bezpieczeństwa, uprzejmie informujemy,  
że termin obrad dorocznego Walnego Zgromadzenia Członków SM  
w Jarosławiu zostanie podany po odwołaniu stanu epidemii.  

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków  
oraz projekty uchwał zostaną podane do wiadomości członków  
Spółdzielni w terminie oraz w sposób przewidziany w Statucie  
Spółdzielni. 

     

    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  

        w Jarosławiu 

Remont mieszkania. 
Nie wszystko możesz 

zrobić sam. 
19 

Lustracja Spółdzielni za 
okres  

od 2016 do 2018 r. 
23 

Śmieciowa  
Czasoprzestrzeń. 

Wzrost opłat  
śmieciowych oraz  

przypomnienie  
zasad segregacji  

odpadów. 

26 

Policja ostrzega przed 

oszustami. 
34 

        Wiosenne i letnie 
miesiące to czas chętnie 
wykorzystywany przez 
lokatorów na wszelkiego 
rodzaju remonty.  
Nie wszystko  jednak 
możemy zrobić sami bez 
konsultacji z właściwymi 
organami.  
        Przed dokonaniem 
jakichkolwiek zmian w 
układzie mieszkania, 
należy  zgłosić  ten  
fakt Spółdzielni w celu 
wydania warunków  
zgodnych z obowiązują-
cym prawem.  

Szanowni Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu!!! 

        Koszt utrzymania 
mieszkania to czynnik, 
który większość Polaków 
bierze pod uwagę  
w planowaniu  swoich  
wydatków.  
Wiele jednak osób nie do 
końca zdaje sobie  
sprawę z tego, co  
wchodzi  w  skład  
comiesięcznych opłat, 
które wnosimy do  
spółdzielni.  
Przyjrzyjmy się zatem 
szerzej ich składnikom. 

             Na  lutowym  
posiedzeniu  Rada Nad-
zorcza podjęła uchwały 
na mocy których  
przyjęto plany finanso-
wo - gospodarcze na 
rok 2020.  
       W związku z powyż-
sz ym p ubl ik uj emy  
zestawienie stawek 
wynikających z tych 
planów oraz wysokości 
innych opłat będących 
składowymi naliczeń  
w związku z posiada-
nym prawem do lokalu 
oraz  uzasadnienie  
podwyżek w roku 2020. 
 

12 23 

         Lustracja spółdzielcza 
stanowi zorganizowaną 
formę kontroli działalności 
Spółdzielni przez jej  
członków. Działa w imie-
niu i na rzecz interesów 
członków. Tak jak nadzór 
finansowy stoi na straży 
bezpieczeństwa depozytów 
tak  lustracja  strzeże  
interesów  członków  
Spółdzielni. Bada zgodność 
funkcjonowania Spółdziel-
ni z jej celami statutowy-
mi, przestrzegania prawa, 
norm statutowych oraz 
respektowanie międzyna-
rodowych zasad spółdziel-
czych.  
       W artykule przedsta-
wiamy co było tematem 
lustracji oraz jej końcowy 
wynik. 

      Kolejna już nowelizacja 
tzw. „ustawy śmieciowej” 
przyniosła nie tylko nowe  
przepisy, ale także nowe 
ceny za odbiór odpadów 
komunalnych. A te są 
drastyczne. Ma ona zmobi-
lizować tych mieszkańców, 
którzy śmieci nie chcieli 
segregować, ale w efekcie 
ukarała drastycznymi 
podwyżkami  także tych, 
którzy selekcję taką  
prowadzili.   
Apelujemy do wszystkich 
mieszkańców o mobilizację 
w zakresie segregacji  
i należytego odprowadza-
nia odpadów do pojemni-
ków w altanach, gdyż nie 
przestrzeganie segregacji 
odpadów niesie za sobą 
odpowiedzialność  
zbiorową.  

26 
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 Do obowiązków Zarządu należy   

sporządzenie corocznego planu remontowo 

– konserwacyjnego, dostosowanego  

do sytuacji finansowej Spółdzielni,  

z zachowaniem pierwszeństwa dla  

robót mających na celu eliminację  

zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników  

i osób trzecich, zabezpieczenia przeciwpo-

żarowego budynków, spełnienia wymagań 

dotyczących ochrony środowiska oraz  

zachowania zapobiegawczego charakteru 

remontów.  Konstruując plany remontów 

bierze się pod uwagę ocenę po rocznej  

kontroli sprawności obiektów, oceny  

z przeglądów wiosennych i jesiennych. 

 

 Na lutowym posiedzeniu Komisji, RN  

z przedstawicielami Rad Osiedlowych  

omówiony i przedstawiony został plan  

remontów na rok 2020.  

 Jego realizacja ma pozwolić na  

utrzymanie w należytym stanie zasobów 

spółdzielczych nieruchomości budynkowych 

oraz naszych zasobów osiedlowych. 

 Dzięki wspólnym spotkaniom łatwiej 

było ustalić priorytety i wskazać najpilniejsze 

inwestycje, które później stają się  

przedmiotem  działań  Zarządu. 

 Nasze Remonty 

  w 2020 roku 
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Zakres planowanych prac  

remontowych na rok 2020 obejmuje 

między innymi:  

 kontynuację wymiany stolarki  

 okiennej, 

 malowanie klatek schodowych, 

 remont schodów wejść do klatek, 

 remont kominów ponad dachem, 

 zabezpieczenie  antykorozyjne  

 obróbek blacharskich, 

 remont balkonów, 

 zmycie i malowanie ścian  

 szczytowych, 

 docieplenie stropów piwnic, 

 izolacja przeciwwilgociowa ścian  

 piwnic, 

 remonty chodników i odboju przy  

 budynkach, 

 remonty cząstkowe oraz całkowitą  

 wymianę zniszczonych nawierzchni 

 remonty parkingów, 

 modernizacja instalacji elektrycznej. 

 

Wymiana stolarki okiennej . 

           

 Plan w zakresie ilości stolarki  

przewidzianej do wymiany w 2020 r.  

zakłada, że ilość ta obejmuje realizację  

podań z okresu: 01.01.2019 do 31.12.2019r. 

               -     96 szt. 

Trwające wiele lat wymiany doprowadziły 

do osiągnięcia stanu, który pozwala na  

realizację wymiany okien z podań roku 

ubiegłego czyli niemal na bieżąco. 

 

Malowanie klatek schodowych. 

  

 W projekcie ujęto malowanie 20  

klatek, dla których upływa przewidziany 

regulaminem 12 letni maksymalny okres od 
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wykonania poprzedniego malowania. Wraz 

z malowaniem jako prace towarzyszące  

wykonywana jest wymiana osprzętu  

elektrycznego na klatkach (oprawy  

oświetleniowe, przyciski oświetleniowe  

i dzwonkowe), uzupełnienia lub wymiana 

pochwytów na poręczach balustrad   

oraz montaż gablot ogłoszeniowych.  

 

  os. Armii Krajowej 10 - 4 szt. 

 os. Armii Krajowej 14 - 6 szt. 

 os. Pułaskiego 11 - 2 szt. 

 os. Pułaskiego 12 - 4 szt. 

 os. Słowackiego 18  - 1 szt. 

 os. Kraszewskiego 9 - 2 szt. 

 ul. Sienkiewicza  6 - 1 szt. 

 

Remont schodów - wejść do klatek : 

 os. Kombatantów 11 -   70 m2 

 ul. Jana Pawła II 27 -   23  m2 

 

Remont kominów ponad dachem : 

 os. Kopernika 4       -      35 szt. 

 os. Kopernika  5       -      35 szt. 

 os. Słoneczne  9                 -   21 szt. 

Prace obejmować będą podniesienie  

kominów, wymianę zniszczonych czapek, 

odnowienie skorodowanych nasad oraz 

ocieplenie trzonu komina. 

Zabezpieczenie antykorozyjne  

obróbek dachowych : 

 os. Kombatantów 4       -   35 m2 

 os. Kombatantów 17       -   65 m2 

 os. Prośbów  9                   -  157 m2 

 os. Kopernika 3       -   97 m2 

 os. Kopernika 4       -   97 m2 

 os. Kopernika 5        -   97 m2 

 os. Kopernika 6       -   61 m2 

 os. Kopernika 7         -   61 m2 



STR. 5 Biuletyn SM w Jarosławiu 1(15)2020 

 Z uwagi na duży zakres,  prace  

wykonywane są sukcesywnie począwszy 

od najstarszych budynków przynależnych 

do zakresu działania danej rady osiedla.  

W ramach funduszu wraz z dociepleniem  

nastąpi wymiana okien piwnic na okna 

PCV. W roku 2020 będą wymiany  

w obiektach w których mieszkańcy  

w drodze uchwał wyrazili zgodę  

na wykonanie tych prac. Przyjęcie  

planowanego zakresu prac na 2020 rok, 

pozwoli na uzyskanie zaawansowania na 

poziomie 87,3% w skali całej Spółdzielni. 

Zakończenie tych prac przewidziane jest 

na lata 2020 –2021 z wyłączeniem  

obiektów w których mieszkańcy w drodze 

uchwał odmówili wykonania tych prac  

w swoim budynku. 

 os. Kombatantów 19    -  737,00  m2 

 os. Prośbów 9     -   356,80  m2 

 os. Armii Krajowej 6    -   345,60  m2 

 os. Armii Krajowej 13    -       286,00  m2 

 os. Witosa 18                -      221,30   m2 

 os. Witosa 19     -   224,50  m2 

 os. Piłsudskiego 12    -   305,80  m2  

 os. Piłsudskiego  13    -   281,50  m2 

 ul. Jana Pawła II 27    -   216,30  m2 

 os. Pułaskiego 15    -   314,60  m2 

 

Izolacja pionowa  

przeciwwilgociowa ścian piwnic: 

 

 os. Dobrzańskiego 7     -     106,00  m2 

  

 os. Kopernika 8         -     61 m2 

 os. Kopernika 9         -     61 m2 

 os. Kopernika 10   -   61 m2 

 ul. Legionów  8   -   60 m2 

 ul. Legionów  24   -   40 m2 

 ul. Poniatowskiego 45   -   93 m2 

 ul. Poniatowskiego 45a   -   93 m2 

 

Renowacja balkonów: 

    os. Słoneczne  1         -      60  szt. 

  os. Kombatantów 3            - 25  szt. 

    os. Witosa 8                     -      30  szt. 

 

Drobne roboty remontowe na  

balkonach: 

    os. Witosa 9,11,12,18         -       10 szt. 

  os. Armii Krajowej 11,14,17,20   7  szt. 

  os. Piłsudskiego 1,2,3,8  -   8  szt. 

   os. Pułaskiego 13  -   4  szt. 

Zmycie i malowanie ścian  

szczytowych: 

 os. Pułaskiego  10  -        174  m2 

  os. Poniatowskiego  17  -        155  m2 

 os. Poniatowskiego  19  -         90  m2 

Prace mają na celu usunięcie glonów  

z istniejącej powłoki tynkowej ocieplenia  

i pomalowanie ścian farbami z dodatkiem 

środków glonobójczych. 

Docieplenie stropów piwnic oraz        

wymiana okienek piwnicznych : 

 Plan zakłada wykonanie ociepleń  

stropów piwnic jako kolejny etap  

prac termomodernizacyjnych. Prace mają  

na celu ograniczenie strat ciepła  

oraz poprawę komfortu cieplnego  

dla użytkowników mieszkań parteru  

powodując równocześnie poprawę efektu 

energetycznego dla całego budynku.  
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corocznych wydatków na remonty po  

okresie zimowym. Plan przewiduje  

sukcesywne wykonywanie nowych  

nawierzchni począwszy od tych, które  

aktualnie znajdują się w najgorszym stanie. 

Remont nawierzchni drogi przy budynku 

ul. Sienkiewicza 2 uzależniony jest od 

uzgodnienia z mieszkańcami budynku 

sprawy dalszego przejazdu przez tą drogę 

właścicieli przyległych nieruchomości 

(Miejski Żłobek i były GS) 

 os. Armii Krajowej 10 - 986 m2 

 os. Witosa 9 - 504 m2 

 ul. Poniatowskiego 45, 45a  

za budynkami na terenie Spółdzielni  

  - 857  m2 

 ul. Sienkiewicza 6 -  82  m2 

 ul. Sienkiewicza 2 -  86  m2 

 

Wykonanie  i remonty parkingów na 

 samochody osobowe: 

 

 os. Witosa 10-19        -    1450 m2  

 os. Piłsudskiego 10        -    127 m2 

      os. Piłsudskiego  14        -      82 m2 
  (przed klatkami z płyt ażurowych) 

 os. Piłsudskiego 14         -     48 m2 
  (utwardzenie z płyt ażurowych na łuku drogi) 

 ul. Poniatowskiego  45a  - 100 m2 

 

 Prace te mają na celu stworzenie nowych 

miejsc postojowych oraz wykonanie nowej 

trwałej nawierzchni na istniejących  

parkingach utwardzonych doraźnie  

w okresie kiedy były wykonywane.  

Parking za budynkiem Poniatowskiego  

45 zlokalizowany na granicy Spółdzielni  

i os. Wojska Polskiego to wspólna  

Remont chodników odbojowych  

wokół budynku: 

 os. Kombatantów  13  -  79 m2 

 os. Słoneczne 2  -  29 m2 

  os. Kopernika 9  -  25 m2 

  os. Armii Krajowej  8  -  70 m2 

 os. Armii Krajowej  18  -  82 m2 

 os. Witosa   12  -  43 m2 

 os. Witosa  18  -  18 m2 

 os. Piłsudskiego  11  -  23 m2 

 os. Piłsudskiego  11 a  -  15 m2 

 os. Pułaskiego  15  -  78 m2 

 os. Poniatowskiego  21  -  20 m2 

Remonty chodników: 

Analogicznie jak w latach ubiegłych  

zakłada się kontynuację tych prac w roku 

2020. Biorąc pod uwagę znaczne zaawan-

sowanie tych prac na naszych osiedlach  

proponowany zakres jest nieco mniejszy jak 

w kilku ostatnich latach, kosztem  

przeznaczenia środków na remonty  

nawierzchni dróg. 

 os. Kombatantów 4   - 45 m2 
  ( chodnik w kierunku bloku nr 1 ) 

 os. Armii Krajowej 18    -  5 m2
 

  (od strony balkonów do parkingu + schody) 

 ul. 3 Maja 37   -  55 m2 
  ( od ul. 3 Maja w kierunku bud. Nr 37 

  przy ścianie szczytowej bud. 3 Maja 35) 

  

Wykonanie nowych nawierzchni 

dróg: 

Postępująca degradacja stanu technicznego 

nawierzchni asfaltowych zmusza nas  

do sukcesywnego wykonania całkowicie  

nowych nawierzchni. Ma to na celu  

poprawę  komfortu użytkowania tych dróg, 

poprawę estetyki jak i zmniejszenie  
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realizacja z Urzędem Miasta, a powierzchnia 

parkingu to tylko ta część, która  

znajduje się na działce Spółdzielni. 

Remonty cząstkowe nawierzchni po 

okresie zimowym: 

Plan zakłada remonty cząstkowe dróg po 

okresie zimowym tj. uzupełnienie ubytków 

masą oraz emulsją i grysem. Zwiększająca 

się w ostatnich latach ilość dróg  

osiedlowych z wyremontowaną całkowicie 

nową nawierzchnią będzie powodować  

sukcesywne zmniejszanie się zakresu tych 

prac.    Planowany koszt robót - 55 000 zł. 

Modernizacja instalacji elektrycznej: 

Rosnąca moc urządzeń  elektrycznych  

instalowanych w mieszkaniach przez  

użytkowników  oraz  wpływające  

wnioski o wyrażenie zgody na instalowanie  

nowych  o znaczącej mocy (np.  kuchnie  

indukcyjne,  itp.)  sprawiają, że  

istniejące fragmenty instalacji elektrycznej 

budynkowej znajdujące się w częściach 

wspólnych za które odpowiada Spółdzielnia 

(piony w klatkach) nie są w stanie sprostać 

tym wymogom. Zakłada  się sukcesywną 

modernizację tych elementów budynków.  

 os. Witosa 1         -    2 szt. kl. 

 os. Dobrzańskiego 5        -  3 szt. kl. 

 

   Znaczące  pogorszenie  stanu  

technicznego kotłowni na os. Kopernika 

(kotły) oraz komina stalowego  

użytkowanego blisko 30 lat powoduje,  

że podjęto działania mające na celu  

pilną modernizację tej kotłowni w 2021  

roku na kotłownię gazową.   

Planowana  kwota 400 000 zł ma na celu 

zabezpieczenie już pewnej części kosztów 

na ten cel w bieżącym roku. 

Roboty różne : 

Obniżenie posadzki w tunelu: 

 os. Kopernika 10  -    50 m2    

Remont schodów  

 os. Słoneczne 9                     -    15 m2    

Uzupełnienie ubytków tynku na cokole 

oraz malowanie całego cokołu: 

 ul. Kraszewskiego 9         -    37 m2 

Wymiana części płyt poliwęglanowych,  

naprawa mocowania okapnika : 

 ul. Sikorskiego 1a         -    20 m2 

Oświetlenie terenu — odcinek od tunelu  

w kierunku ul. Pogodnej (modernizacja  

i wymiana opraw): 

 os. Piłsudskiego 12a            -    2 szt.  

Realizacja parkingu 

os. Armii Krajowej 13 
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Nowa nawierzchnia drogi 

os. Kombatantów 6,7 

Nowa nawierzchnia drogi 

os. Armii Krajowej 14 

Nowa nawierzchnia drogi  

os. Kopernika 

Remont chodnika  

os. Kombatantów 11 

Remont nasad kominowych 

os. Armii Krajowej 7 

EFEKT  PRAC  REMONTOWYCH  W  2019 ROKU 
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Remont nasad kominowych 

ul. Jana Pawła 21 
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Remont kominów os. Piłsudskiego 11 

Nowa nawierzchnia drogi  

ul. Jana Pawła 21,27 

Wzmocnienie konstrukcji dachu  

Mega Sam os. Armii Krajowej  

Rozbudowa parkingu po byłej kotłowni 

os. Piłsudskiego 

Czyszczenie i malowanie elewacji  

oś. Piłsudskiego 5 
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Sponsor wydania biuletynu 
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Sponsor wydania biuletynu 

Sponsor wydania biuletynu 
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WYSOKOŚĆ STAWEK I OPŁAT W 2020 R. 

wyszczególnienie jedn.rozl. netto vat brutto 

OPŁATY EKSPLOATACYJNE 

LOKALE MIESZKALNE - CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI 

Lokale mieszkalne o pełnym standardzie zł/m2/m-c 2,25 zw 2,25 

Lokale mieszkalne bez dostawy c.o. zł/m2/m-c 1,91 zw 1,91 

Lokale mieszkalne z ciemną kuchnią zł/m2/m-c 2,03 zw 2,03 

LOKALE MIESZKALNE - WŁAŚCICIELE NIE BĘDĄCY CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI 

Lokale mieszkalne o pełnym standardzie zł/m2/m-c 2,46 zw 2,46 

Lokale mieszkalne bez dostawy c.o. zł/m2/m-c 2,09 zw 2,09 

Lokale mieszkalne z ciemną kuchnią zł/m2/m-c 2,21 zw 2,21 

FUNDUSZE 

Fundusz remontowy zł/m2/m-c 1,00 zw 1,00 

Fundusz termomodernizacyjny zł/m2/m-c 0,40 zw 0,40 

ENERGIA CIEPLNA - CENTRALNE OGRZEWANIE 

opłata stała zł/m2/m-c 1,38 23% 1,70 

opłata zmienna  - wg. licznika zł/GJ 54,24 23% 66,72 

opłata zmienna  - ryczałtowa  dla lokali 

nieopomiarowanych 
zł/m2/m-c 3,09 23% 3,80 

ENERGIA CIEPLNA - CENTRALNA CIEPŁA WODA (PODGRZANIE) 

opłata stała zł/lok/m-c 44,88 23% 55,20 

opłata zmienna zł/m3 15,03 23% 18,49 

 POZOSTAŁE OPŁATY     

DOMOFON zł/lok 1,00 zw 1,00 

OPŁATA LICZNIKOWA zł/licz./m-c 2,07 zw 2,07 

OPŁATA W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ  

DZIAŁALNOŚCIĄ KULTURALNO – OŚWIATOWĄ 
zł/mieszk/m-c 1,48 zw 1,48 

USŁUGA KONSERWATORSKA - WŁASNA zł/rbh 44,80   

Obowiązuje od 
 01.06.2020 r. 

Obowiązuje od 
 01.06.2020 r. 

Obowiązuje od 
 01.06.2020 r. 

Bez zmian 

Bez zmian 

Bez zmian 

Bez zmian 

Obowiązuje od 
 01.03.2020 r. 

Bez zmian 

Obowiązuje od 
 01.03.2020 r. 

Obowiązuje od 
 01.03.2020 r. 

Obowiązuje od 
 01.06.2020 r. 

Obowiązuje od 
 01.06.2020 r. 

Obowiązuje od 
 01.06.2020 r. 

Obowiązuje od 
 01.06.2020 r. 

Obowiązuje od 
 01.03.2020 r. 

Bez zmian 



STR. 13 Biuletyn SM w Jarosławiu 1(15)2020 

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu niniejszym informuje,  

że na mocy stosownych Uchwał Rady Nadzorczej z dnia 26.02.2020r. zatwierdzone  

zostały plany gospodarcze na rok 2020, w wyniku których zmianie ulegają opłaty z tytułu  

posiadanych praw do lokali i wynoszą: 

 

  Od dnia 01.03.2020 r. 

- Opłata zmienna c.o. wg licznika - 66,72 zł/GJ, 

- Opłata zmienna c.o. nieopomiarowana-3,80 zł/m2/m-c, 

- Opłata zmienna c.w.u.-18,49[zł/m3]. 

 

  Od dnia 01.06.2020r. 

- Eksploatacja (lokale członkowskie) -2,25 [zł/m2/m-c], 

- Eksploatacja (lokale nie członkowskie) - 2,46 [zł/m2/m-c] , 

- Garaże (członkowskie) - 0,72 [zł/m2/m-c] , 

- Garaże ( bez członk.) - 0,86 [zł/m2/m-c] , 

- Opłata stała c.o. - 1,70 [zł/m2/m-c] . 

 

 Spółdzielnia działając w określonej rzeczywistości gospodarczej i jako przedsiębiorstwo 

musi reagować na zmiany w tej rzeczywistości. Mieszkańcy bowiem wnoszą do Spółdzielni nie 

tylko opłaty zależne od niej, ale w szczególności takie, na które zarządca nie ma żadnego  

wpływu. 

 Bezpośrednią przyczyną oddziaływującą na obecny poziom wzrostu kosztów  

eksploatacji oraz dostawy ciepła  w 2020 roku mają takie zjawiska ogólnogospodarcze jak: 

 - ustawowy wzrost  najniższego wynagrodzenia o 15,6 % z równoczesnym wzrostem     

   składek odprowadzanych przez przedsiębiorców do Zakładu Ubezpieczeń  

   Społecznych , 

 - wprowadzenie dla przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 50 osób Pracowniczych 

    Planów Kapitałowych, 

 - wzrost inflacji o 2,5%,  

- oraz  wzrost cen energii powodujący znaczne podniesienie kosztów usług. 

 
 Wzrost płacy minimalnej to przede wszystkim znacząca podwyżka wynagrodzeń dla 

grupy zawodowej najmniej wykwalifikowanej, w szczególności dotyczy to osób zajmujących 

się dozorowaniem, sprzątaniem nieruchomości czy wykonujących inne zadania pomocnicze. 

W tej grupie osób znajduje się dość znaczna grupa wykonująca zadania w Spółdzielni.  Dla 

nich to  wymagania co do wzrostu wynagrodzenia wynoszą blisko 25%. Niesie to jednoczesną 

potrzebę regulacji wynagrodzeń kolejnych grup zawodowych, oczywiście nie na takim  

poziomie, ale z zachowaniem zdrowych relacji wynikających z pełnionych obowiązków.  

Zmiany opłat z tytułu eksploatacji lokali  

i dostawy energii cieplnej. 
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Przedmiotowe zmiany niosą za sobą znaczący wzrost kosztów funkcjonowania Spółdzielni.  

 Wzrost kosztów działalności Spółdzielni obejmuje między innymi wzrost opłaty za  

eksploatację, co dla lokali na prawie członkowskim przynosi podwyżkę o stawkę 0,46  

zł/m2/m-c.  Znaczną część tej podwyżki stanowi regulacja opłaty z tytułu przesunięcia  

w czasie wprowadzenia zmiany o 5 miesięcy (od 01.06.2020 r.) wynikająca  z potrzeby  

poinformowania  mieszkańców z 3 miesięcznym okresem wyprzedzenia.  

 Zmianie ulegają także koszty produkcji energii cieplnej. Ważnym podkreślenia jest 

fakt, że pozostaje część tych opłat w zakresie opłaty zmiennej, które podlegają znacznemu 

obniżeniu na poziomie 8-10%. Dodatkowo jest opłata stała z tytułu dostawy ciepłej wody 

użytkowej, która nie ulega zmianie i pozostaje na poziomie roku ubiegłego. Na spadek  

kosztów zmiennych wpływ ma  działanie Spółdzielni w zakresie umiejętnego kontraktowania 

dostaw gazu dla potrzeb kotłowni w każdym roku, co pozwala obniżyć koszty produkcji  

w kolejnych latach. 

 Z racji prowadzonych zasad podziału kosztów produkcji ciepła na stałe i zmienne  

i  strukturach gromadzenia tych kosztów, podwyżka obejmuje jedynie koszty stałe w obszarze 

produkcji centralnego ogrzewania +0,22 zł/m2/m-c z czego 0,10 zł/m2/m-c wynika  

z przesuniętego w czasie terminu wprowadzonych zmian. 

 Solidarna odpowiedzialność wszystkich mieszkańców powoduje, że na właścicielach 

lokali ciąży obowiązek uczestniczenia nie tylko w wydatkach związanych z eksploatacją  

i utrzymaniem nieruchomości budynkowych, ale również stanowiących mienie Spółdzielni,  

które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkałe na  

naszych osiedlach. Przypominamy, że Spółdzielnia zarządza około 20 [ha] terenów  

znajdujących się poza nieruchomościami budynkowymi i w przeciwieństwie do wspólnot, 

które posiadają zazwyczaj budynki w obrysie, musi udźwignąć koszty ich utrzymania w tym 

chodników, dróg, placów zabaw oraz innej infrastruktury towarzyszącej. Poziom tych  

kosztów  stanowi 1/3 pozostałych kosztów eksploatacyjnych zasobów. 

 Obowiązkiem Spółdzielni z racji prowadzonej działalności  jest utrzymanie płynności 

finansowej i stabilności firmy z jednoczesnym utrzymaniem właściwego stanu technicznego 

nieruchomości, jak również podejmowania przez Spółdzielnię działań w interesie wszystkich 

mieszkańców.  

 W tym miejscu pragniemy przywołać kwoty deficytu z tytułu eksploatacji  

nieruchomości, które w przeciągu ostatnich lat kształtowały się następująco: 

2019  rok, -  181 826,45 zł, 

2018  rok,  -   59 711,40  zł   

2017  rok,  -  347 781,66 zł 

2016 rok, -  178 247,24 zł 

 Rosnące potrzeby mieszkańców stawiają coraz wyższe wymagania w zakresie jakości  

prowadzonego zarządu nad eksploatacją mienia, powodując ponoszenie znacznych nakładów 

finansowych. Te wszystkie aspekty, dostosowanie wysokości przychodów do poziomu  

kosztów są podstawą kalkulacji corocznych opłat za lokale. 
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Obowiązuje od 
 01.03.2020 r. 

 Dodatkowo ważnym odnotowania jest fakt, że dla średniej wielkości mieszkania  

statystycznie znajdującego się w zasobach Spółdzielni o pow. ok 50 m2 , które zamieszkuje  

2 osoby, poziom wzrostu opłat wynikających z eksploatacji lokalu i dostawy ciepła zwiększa 

się o kwotę rzędu 18-22 zł/m-c, co stanowi niespełna ok 6% podwyżki ogólnych kosztów  

zależnych od Spółdzielni.  

 Dla porównania wzrost opłaty z tytułu wywozu nieczystości, którego zmiana nastąpiła  

z dniem 01.03.2020 r. o kwotę 11 zł/os/m-c dla statystycznego mieszkania stanowi  

wzrost kosztów 22 zł/m-c co przekłada się na wzrost przeszło 20% do ogólnej kwoty opłat 

niezależnych od Spółdzielni. 

Mając na uwadze powyższe liczymy na Państwa zrozumienie co do podejmowanych kroków 

zwłaszcza, że  jak donoszą media, ciężar kosztów który obejmuje naszą działalność dotyczy 

również innych zarządców nieruchomości w szczególności spółdzielnie mieszkaniowe, które 

z racji charakteru prowadzonej działalności zatrudniają pracowników w różnych grupach  

zawodowych (często z niskim jak dotychczas uposażeniem). 

         

        Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  

   w Jarosławiu 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OPŁATY NIEZALEŻNE OD SPÓŁDZIELNI                                                                                   WZROST % 

Woda i kanalizacja zł/m3 8,87 8% 9,58  -0,52 

Wywóz nieczystości – odpady segregowane zł/m-c/os 26,00 zw 26,00 73,33 

Podatek od nieruchomości - lokale na  

spółdzielczym prawie do lokalu 
zł/m2/m-c 0,10 zw 0,10   

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JAROSŁAWIU ŚWIADCZY 

 USŁUGI PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWYCH W BUDYNKACH OBCYCH 

STAWKA ZA PRZEGLĄD 1 MIESZKANIA WYNOSI 13,44 ZŁ/LOK. [NETTO] 

Obowiązuje od 
 12.05.2020 r. 

Bez zmian 
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 Jak wiemy posiadanie lokalu  

wiąże się z obowiązkiem pokrycia  

kosztów związanych z jego eksploatacją  

i utrzymaniem. Większość opłat za  

poszczególne mieszkania w zasadniczej  

części uzależniona jest od poniesionych 

kosztów związanych z daną nieruchomością  

budynkową oraz zapewnieniem potrzeb  

poszczególnych mieszkańców . 

 Koszty utrzymania mieszkania to  

czynnik, który większość z nas musi brać 

pod szczególną uwagę w celu należytego  

planowania wydatków. Wiele jednak osób 

nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, co 

wchodzi w skład comiesięcznej opłaty, którą 

wnosimy do spółdzielni.  

Składniki opłat można podzielić na dwie 

grupy: składniki zależne od Spółdzielni  

i niezależne od Spółdzielni.  

Składniki opłat zależne  

od Spółdzielni to: 

Co składa się na opłaty za mieszkanie ? 

Opłaty niezależne od Spółdzielni to: 

 wywóz nieczystości , 

 dostawa wody i odprowadzanie ścieków, 

 gaz zbiorczy, 

 podatek od nieruchomości. 

Eksploatacja nieruchomości – podstawą 

ustalania stawki opłat  za  eksploatację   

i  utrzymanie  nieruchomości   jest   plan   

gospodarczo finansowy  Spółdzielni  uchwalany 

przez Radę Nadzorczą. Plan taki  tworzony  

jest w oparciu o koszty poniesione w roku  

poprzednim oraz przewidywane  w  danym roku  

obrachunkowym.  

Poszczególne pozycje kosztów eksploatacji  

i utrzymania nieruchomości to: 

1. koszty administracji i zarządzania, 

2. koszty utrzymania czystości, 

 i porządku nieruchomości wspólnej, 

3. koszty związane z bieżąca konserwacją 

 części wspólnych nieruchomości, 

4. koszty utrzymania terenów  

 zielonych, 

5. media wspólne, (dostarczane i zużywane  

w częściach wspólnych), 

6. podatki i opłaty lokalne, 

7. okresowe przeglądy instalacji,              

8. opłaty publiczno-prawne 

 oraz ubezpieczeniowe (podatek od  

 nieruchomości, wieczyste użytkowanie, 

 koszty ubezpieczenia budynków mienia 

 Spółdzielni). 

 Koszty eksploatacji rozlicza się na wszystkie  

lokale mieszkalne i użytkowe zajmowane przez 

właścicieli na warunkach  spółdzielczego prawa 

do lokalu oraz najmu. Podstawą do  obciążeń  

poszczególnych lokali kosztami jest roczny koszt 

w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej.  

Spółdzielnia nie może odnosić żadnego  

zysku z działalności gospodarki zasobami  

 eksploatacja nieruchomości, 

 odpis na fundusz remontowy, 

 odpis na fundusz remontowy- 

 termomodernizacyjny, 

 odpis na fundusz społeczno -

wychowawczy, 

 domofon (remonty i konserwacja  

systemu), 

 opłata licznikowa (wymiana  

 wodomierzy), 

 dostawa energii cieplnej 

   - opłata stała c.o. 

   - opłata stała c.c.w. 

   - opłata zmienna c.o. 

   - opłata zmienna c.c.w. 
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mieszkaniowymi. Oznacza to, że  

stawka  musi  być  kalkulowana  

tak, aby  bilansowała  wielkość   

kosztów ponoszonych  na  utrzymanie  

nieruchomości z  przychodami z tego  

tytułu, czyli z wpłat użytkowników lokali. 

Różnice miedzy kosztami i przychodami 

w danym roku podlegają rozliczeniu  

w roku następnym.  

 Od obowiązku wnoszenia opłat nie 

ma  zwolnień, nawet jeśli nie korzysta się 

z pewnej części urządzeń, czy instalacji 

stanowiących część wspólną.  

Odpis na fundusz remontowy -  

powstaje  z  opłat  naliczonych  

w/g powierzchni użytkowej lokali,  

w wysokości ustalonej przez Radę  

Nadzorczą. Wysokość odpisu stanowi   

o możliwościach  realizowania potrzeb  

remontowych.  

 W  przypadku  termomodernizacji  

stworzony został  fundusz  termomo-

dernizacyjny z przeznaczeniem na  

ocieplenie ścian osłonowych budynków 

mieszkalnych  oraz  inne  prace  

obejmujące termomodernizację budyn-

ków. W ramach  prac  finansowanych  

z funduszu, a prowadzonych równolegle  

z robotami ociepleniowymi  wykonywane  

są: kotwienie inaczej wzmocnienie  

warstwy fakturowej ścian budynków  

wielkopłytowych, izolacja stropów  

piwnic, wymiana drzwi zewnętrznych  

wejściowych do klatek na aluminiowe,  

wymiana okien na klatkach schodowych 

oraz okienek piwnicznych (na okna PCV),  

i   remont cokołów zewnętrznych, a w  

przyszłości planowana jest modernizacja 

instalacji c.o. i c.c.w.  

 Odpis na fundusz remontowy  

termomodernizacyjny – naliczany  

od powierzchni użytkowej lokali,  

zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.  

Działalność społeczno-wychowawcza

– realizowana jest w ramach Spółdzielcze-

go Domu Kultury Ikar, który działa na  

podstawie regulaminu uchwalonego przez 

Radę Nadzorczą. Wpłaty na rzecz funduszu 

dokonywane są w miesięcznej opłacie za 

mieszkanie. Fundusz społeczno –

wychowawczy  jest w całości przeznaczony 

na pokrywanie kosztów działalności  

społeczno-wychowawczej, zaspokojenia 

potrzeb  kulturalnych  członków  

Spółdzielni i ich rodzin. Pozostałe osoby  

mogą korzystać z tej działalności  

odpłatnie  na  podstawie  umów  

zawieranych ze Spółdzielnią. Ze środków  

działalności społeczno-wychowawczej  

pokrywane są między  innymi  wydatki  

związane z organizowaniem imprez  

okolicznościowych służących zaspokojeniu 

potrzeb  społeczno — wychowawczych  

i kulturalno — opiekuńczych członków  

i ich rodzin, nagrody dla uczestników  

konkursów zabaw osiedlowych.  

Opłata za domofon - opłata ta  

uzależniona jest od rzeczywistych   

kosztów ponoszonych na remonty  

i konserwację tego systemu i jest  

płacona miesięcznie na lokal mieszkalny. 

Opłata licznikowa - jest to opłata na  

pokrycie kosztów wymiany wodomierzy. 

Wodomierze wymieniane są co 5 lat,  

zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. 

Opłata stała c.o i c.c.w — opłata ta  

przeznaczona jest na utrzymanie  

źródeł ciepła i instalacji w należytym  

stanie technicznym umożliwiającym  

dostarczanie ciepła do odbiorców  

i stanowi część  (ok. 50%) całkowitych  

kosztów gospodarki cieplnej.  

Opłata zmienna c.o  i c.c.w— opłata  

zaliczkowa, wyliczona jest na podstawie  



STR. 18 Biuletyn SM w Jarosławiu 1(15)2020 

zużycia ciepła i ciepłej wody z poprzedniego 

okresu rozliczeniowego. Rozliczana jest po 

zakończeniu okresu rozliczeniowego  

i stanowi pozostałą część całkowitych  

kosztów produkcji i dostawy ciepła. 

Opłaty niezależne od Spółdzielni 

Mieszkaniowej to: wywóz nieczystości, 

dostawa wody i odprowadzanie ścieków oraz 

podatek od nieruchomości. 

W odniesieniu  do  tego  rodzaju  

kosztów – nie istnieją możliwości  

negocjowania cen za generujące te  

koszty usługi ani przez mieszkańców (jako 

ich bezpośrednich konsumentów), ani przez 

Spółdzielnię (jako Zarządcę), brak też  

możliwości oddziaływania na częstotliwość  

i terminy wprowadzania zmian w tym  

zakresie, gdyż w świetle obowiązującego  

prawa ceny te regulują dostawcy przy  

aprobacie instytucji kontrolnych Państwa 

lub Miasta. 

Dostawa wody i odprowadzanie  

ścieków: to kwoty naliczane przez    

Przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne   

w danej Gminie i ją obsługujące. Kwoty te 

ustalane są na podstawie uchwały Rady  

Miasta lub Gminy. Z reguły są uaktualniane 

raz do roku, a koszty ustalane w/g wskazań 

wodomierza głównego oraz faktycznego  

zużycia wody. 

Wywóz nieczystości - w związku  

z przejęciem gospodarki odpadami  

komunalnymi przez Miasto obowiązują 

stawki opłat ustalone przez Radę Miasta  

Jarosławia. Rozliczenie kosztów wywozu 

nieczystości następuje w stosunku do osób 

zamieszkałych w danej nieruchomości  

(dla lokali mieszkalnych), dla lokali  

użytkowych na m2 /m-c z uwzględnieniem  

współczynnika gromadzenia odpadów  

i stanowi opłatę publicznoprawną. 

Podatek od nieruchomości — wysokość 

opłaty ustalana jest przez Radę Miasta  

Jarosławia. W przypadku mieszkań  

lokatorskich  i  własnościowych podatek 

wnoszony  jest  za  pośrednictwem  

Spółdzielni, która następnie wpłaca  

go do Urzędu Miasta. Inaczej sytuacja  

wygląda w przypadku mieszkań o odrębnej  

własności. Tutaj każdy właściciel mieszkania 

płaci w zależności od wielkości mieszkania  

i udziału w gruncie bezpośrednio do Gminy. 

Gaz zbiorczy— ceny ustalane są przez 

Spółkę Gazownictwa na podstawie taryf  

zatwierdzonych przez  Prezesa  Urzędu   

Regulacji Energetyki. Koszty dostawy  

rozliczane są odrębnie dla każdego budynku,  

a następnie dzielone na mieszkańców  

budynku proporcjonalnie do liczby osób  

zamieszkałych w lokalu. 

     O zmianie  wysokości  opłat  

ZALEŻNYCH  spółdzielnia  jest  

obowiązana zawiadomić mieszkańców  

trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca 

kalendarzowego.  

     W przypadku zmiany wysokości 

opłat na pokrycie kosztów niezależnych od  

spółdzielni, w szczególności energii, gazu, 

wody oraz odbioru ścieków, odpadów  

i nieczystości ciekłych, spółdzielnia jest  

obowiązana zawiadomić mieszkańców,  

co najmniej na 14 dni przed upływem  

terminu do wnoszenia opłat, ale nie  

później niż ostatniego dnia miesiąca  

poprzedzającego ten termin. 

Opłaty wnosi się co miesiąc z góry do 

10 dnia miesiąca.  

  Szczegółowe  zasady  rozliczania  

kosztów regulują odpowiednie regulaminy  

Spółdzielni dostępne na naszej stronie  

internetowej www.sm-jaroslaw.pl 
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państwowym (właściwe ze względu na  

położenie nieruchomości - starostwo  

powiatowe, bądź urząd miasta na prawach  

powiatu). Nie zapominajmy także  

o powiadomieniu naszej Spółdzielni,  

bowiem niektóre prace remontowe 

przekraczające zakres konserwacji  

wymagać będą akceptacji ze strony  

zarządcy budynku i spełnienia  

stosownych warunków. Warto również 

sprawdzić, co mówią w tym zakresie 

wewnętrzne regulaminy spółdzielni.  

 Zanim więc przystąpimy do  

remontu mieszkania spółdzielczego,  

koniecznie należy sprawdzić zasady  

obowiązujące w danej spółdzielni.  

 W przeciwieństwie do bieżącej  

konserwacji remont oraz przebudowa  

posiadają swoje definicje w prawie  

budowlanym.  

Zgodnie z art.3 pkt. 8 ustawy Prawo  

budowlane - poprzez remont należy  

rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających 

na odtworzeniu stanu pierwotnego,  

a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy 

czym dopuszcza się stosowanie wyrobów  

budowlanych innych niż użyto w stanie  

pierwotnym.  

Przed rozpoczęciem prac remontowych, które 

podlegają pod definicję remontu tak jak  

wcześniej wspomniano, należy je zgłosić  

we właściwym, ze względu na położenie  

nieruchomości, starostwie powiatowym bądź 

w urzędzie miasta na prawach powiatu.  

Remont mieszkania. 
 Nie wszystko możesz zmienić sam. 

Prace remontowe w budynku wielorodzinnym. 

 Wielu właścicieli mieszkań  

niesłusznie uważa, że we własnej  

nieruchomości mogą przeprowadzić prace 

remontowe, jakie tylko przyjdą im do głowy. 

Niestety Prawo budowlane stanowi coś  

innego. Okazuje się, że bez dopełnienia  

jakichkolwiek formalności możliwe jest  

tylko wykonanie w mieszkaniu prac  

polegających wyłącznie na bieżącej  

konserwacji. Pod tym pojęciem kryją się 

wszystkie czynności, które każdy właściciel 

lokalu mieszkalnego powinien wykonywać  

w  celu zapobieżenia pogarszaniu się stanu 

technicznego obiektu, co za tym idzie,  

zapewnienia jego bezpiecznego i zgodnego  

z przeznaczeniem użytkowania.  Na własną 

rękę można przeprowadzić wszelkie prace 

remontowe wewnątrz mieszkania, jeśli nie 

ingerują w strukturę części wspólnych  

budynku. Czyli będą to malowanie,  

tapetowanie, wymiana parapetów  

wewnętrznych, wymiana podłóg, wykładanie 

powierzchni glazurą i terakotą, gładzie  

gipsowe, wylewki itp. Nie ma też  

konieczności zgłaszania prac instalacyjnych 

polegających na wymianie urządzeń  

sanitarnych, kuchenek gazowych, gazowych 

piecyków wieloczerpalnych ciepłej wody. 

Warunkiem bezwzględnym przy wymianie 

urządzeń gazowych jest wykonanie tych prac 

przez osobę posiadającą stosowne  

uprawnienia.  

 Wszystko co przekracza zakres  

konserwacji, wymaga już co najmniej  

zgłoszenia właściwym organom  
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Dokument taki powinien zawierać rodzaj,  

zakres i sposób wykonywania prac oraz  

termin ich rozpoczęcia. Należy też złożyć 

oświadczenie o posiadanym prawie do  

dysponowania nieruchomością na cele  

budowlane oraz w zależności od potrzeb –  

mogą być potrzebne odpowiednie szkice  

i rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia 

opinie wymagane w odrębnych przepisach. 

Do remontu można przystąpić po upływie  

21 dni od dnia zgłoszenia – tyle czasu ma 

właściwy organ na wniesienie sprzeciwu lub 

wezwanie do uzupełnienia ewentualnych  

braków. Do kategorii remontu wlicza się  

takie roboty jak np. malowanie tynkowanie 

elewacji, zmiana pokrycia dachu, wymiana 

okien ( bez zmiany ich wielkości), docieplenie 

wewnętrzne, czy wymiana instalacji wodnej 

lub centralnego ogrzewania, adaptacja  

poddasza lub piwnicy na cele mieszkalne lub 

usługowe (nie wymagające przebudowy). 

 Najdalej idącą ingerencją w budynek 

jest przebudowa -  w wyniku której  

dojdzie do zmiany parametrów użytkowych 

lub technicznych istniejącego obiektu  

z wyjątkiem charakterystycznych wielkości 

jak kubatura, powierzchnia zabudowy, jego 

wysokość czy długość. Właściciel musi wtedy 

uzyskać pozwolenie na budowę.  

W przypadku przebudowy dochodzi bowiem 

do zmiany układu pomieszczeń w mieszkaniu 

albo modyfikacji instalacji technicznych.  

W związku z powyższym wszelkie prace, które 

wiążą się z przebudową części wspólnych,  

wymagają zgłoszenia bądź uzyskania  

pozwolenia na budowę. Do prac takich 

zalicza się : wyburzenie ściany nośnej,  

wymiana okien (na okna innej wielkości), 

wstawienie nowych drzwi lub okien  

(w miejscu, w którym wcześniej ich nie było), 

czy wymiana instalacji gazowej. 
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Stosowny wniosek należy złożyć w starostwie 

powiatowym bądź urzędzie miasta, załączając 

do niego cztery egzemplarze projektu  

budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami   

i pozwoleniami wymaganymi przepisami  

odrębnymi, oświadczenie o posiadanym  

prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane, ewentualnie decyzje  

o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu. Po dostarczeniu niezbędnych  

dokumentów na decyzję organu administracji 

architektoniczno-budowlanej czeka się aż  

65 dni. Do prac można przystąpić nie  

wcześniej niż po upływie 14 dni od doręczenia 

pozwolenia, lecz nie później niż w terminie  

3 lat, ponieważ zgodnie z ustawą Prawo  

budowlane taki jest czas obowiązywania  

decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę.  

W przypadku dokonania remontu lub  

przebudowy bez nakazanego zgłoszenia lub 

pozwolenia i przy okazji powiadomienia  

o tym zarządcy budynku (spółdzielni), bądź 

wbrew sprzeciwowi ze strony właściwego  

organu przeprowadzone przez nas roboty  

budowlane zostaną uznane za samowolę  

budowlaną.  

W takiej sytuacji nadzór budowlany 

może nakazać przywrócenie stanu 

pierwotnego mieszkania lub wystawić 

rachunek za legalizację samowoli  

budowlanej.  

Spółdzielnie Mieszkaniowe mogą  

w realny sposób ograniczyć prawa osób 

będących właścicielami mieszkania, 

szczególnie w zakresie remontów. 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych 

warto więc dowiedzieć się, co może,  

a czego nie może robić właściciel 

mieszkania bez uzyskania aprobaty 

spółdzielni. 
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 Konieczność ustalania niektórych prac  

remontowych z Zarządem wynika nie z chęci 

kontroli mieszkańców,  lecz troski o ich 

wspólne bezpieczeństwo. A to właśnie  

Spółdzielnia odpowiada jako Zarządca  

za dobry stan techniczny obiektu i jego  

bezpieczeństwo.  

 Podczas użytkowania lokalu oprócz  

wewnętrznych regulaminów Spółdzielni  

należy stosować się do przepisów  

Rozporządzenia w sprawie warunków  

technicznych użytkowania budynków  

mieszkalnych (Dz.U 1999 nr 74 poz.836). Są 

w nim nie tylko obowiązki zarządcy budynku 

w zakresie utrzymania obiektu ale i obowiązki  

właścicieli lokali dotyczące bezpiecznego 

użytkowania lokali nie powodującego  

zagrożenia dla siebie oraz pozostałych  

mieszkańców budynku. Ten akt prawny  

dostępny jest na stronie internetowej naszej 

Spółdzielni . 

 

Czy na wyburzenie, przesunięcie lub 

zbudowanie nowej ścianki działowej 

potrzebna jest zgoda Spółdzielni? 

Zazwyczaj wyburzanie ścianek działowych ma 

użytkowe lub aranżacyjne uzasadnienie.  

Scalamy małe pomieszczenia w jedno, dzięki 

czemu uzyskujemy większą, bardziej  

funkcjonalną przestrzeń. Owo rozwiązanie 

pozwala nam także rozjaśnić nasze  

mieszkanie. Jednak przed podjęciem decyzji 

o wyburzeniu ścianki działowej warto  

dowiedzieć się, w jakich okolicznościach  

jest to możliwe i zgodne z prawem. 

Ściany działowe zgodnie ze swoją nazwą to 

przegrody wewnętrzne w mieszkaniu, które 

dzielą poszczególne przestrzenie. Nie mają 

one funkcji konstrukcyjnej dla budynku,  
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ponieważ przenoszą jedynie ciężar własny  

i zamocowanych na nich  elementów, a wiec 

w zasadzie wszystkie z nich nadają się do  

wyburzenia w odróżnieniu do ścian nośnych. 

Te drugie przenoszą obciążenia z dachu,  

stropu, ścian wyższych pięter i innych  

elementów budynku na jego fundamenty,  

dlatego nie wolno ich naruszać, może to  

bowiem spowodować katastrofę budowlaną. 

Prawo dość jednoznacznie wypowiada się na 

ten temat wyburzania ścian działowych lub 

ich stawiania. Zgodnie z prawem  

budowlanym przesunięcie lub postawienie 

nowych ścianek działowych nie jest 

„przebudową” więc pozwolenie Spółdzielni 

jak również innych instytucji państwowych 

nie jest wymagane, gdyż prace takie nie  

ingerują w konstrukcję budynku, nie  

dochodzi w tym przypadku do zmiany  

wysokości, długości i szerokości obiektu jego 

powierzchni i kubatury. Modyfikacja taka 

wchodzi w zakres bieżącej konserwacji. Dla 

własnego spokoju najlepiej jednak złożyć w 

takiej sytuacji wniosek zgłaszający do  

spółdzielni z rysunkiem rzutu mieszkania  

w dotychczasowym układzie oraz  

proponowanymi zmianami. Zarządca  

dysponujący archiwalnym projektem  

technicznym danego budynku po  

sprawdzeniu czy jest to istotne ścianka  

działowa  określi możliwości i warunki  

wykonania prac.  

Warunki przebudowy instalacji  

gazowej oraz przeniesienie piecyka 

gazowego. 

 

Również przebudowa instalacji gazowej  

związana np.  z  przesunięciem urządzeń  

gazowych wymaga zgodnie z Ustawą  

z dnia 7 lipca 1994 r. – „Prawo  
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budowlane”  stosownego zgłoszenia do  

Wydziału Architektury  i  Budownictwa  

Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.  

Instalację gazową należy wykonać zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  

warunków technicznych, jakim powinny  

odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.2019.0.1065). Należy również złożyć 

oświadczenie, w którym wnioskodawca  

zobowiązuje się do: 

  pokrycia wszystkich kosztów związanych 

z wnioskowaną przebudową instalacji  

gazowej   oraz   ewentualnych  

kosztów będących udziałem Spółdzielni  

Mieszkaniowej (SM nie refunduje  

poniesionych wydatków), 

 zlecenia robót firmie lub osobie  

uprawnionej do wykonywania tego typu 

prac, 

 wykonania prac zgodnie z  obowiązujący-

mi przepisami, 

 dostarczenia do SM w Jarosławiu po  

wykonaniu  robót na  instalacji: 

 protokołu z próby szczelności  

instalacji gazowej  sporządzonego  

przez  uprawnioną   osobę   

lub firmę wraz z oświadczeniem  

osoby uprawnionej o zgodności  

przebudowanej instalacji   

        z  obowiązującymi przepisami, 

 dokumentacji powykonawczej ze  

szkicem przebiegu instalacji gazowej  

w lokalu  wraz z opisem technicznym 

uwzględniającym rodzaj użytego  

materiału, armatury i sposobu  

łączenia instalacji, dokumentacja  

musi być wykonana przez  osobę 

uprawnioną, 
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 protokołu  kontroli  przewodu  

kominowego  sporządzonego  

przez mistrza  kominiarskiego po  

zakończeniu robót. 

Zakończenie prac należy  zgłosić do SM  

w Jarosławiu w celu sprawdzenia  

prawidłowości wykonanych robót  oraz   

sporządzenia protokołu odbioru. 

 

 Dbając o przestrzeganie zasad  

współżycia społecznego należy  

poinformować wszystkich sąsiadów  

o zamiarze prowadzenia prac remontowych, 

gdyż wiążą się one zazwyczaj z pewnymi  

uciążliwościami dla mieszkających po  

sąsiedzku osób. Codziennie zatem  

sprzątajmy klatkę schodową, nie  

hałasujmy nadmiernie, a o planowanych  

szczególnie głośnych pracach informujmy  

z wyprzedzeniem za pośrednictwem  

wywieszek na tablicy informacyjnej;  

odpady remontowe wywoźmy na  

składowisko, a nie wyrzucajmy ich do  

kontenerów lub nie zagracajmy nimi np.  

korytarzy piwnicznych etc.  

 

 

Dział Techniczny SM w Jarosławiu 
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Lustracja Spółdzielni za okres 2016 do 2018 roku. 

 Instytucję lustracji reguluje Prawo  

spółdzielcze z 1982 roku i dotyczy  

wszystkich spółdzielni.  

 Obowiązek poddania się badaniu  

lustracyjnemu reguluje art.9 § 1 Prawa  

spółdzielczego z którego wynika, że   

Spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej 

raz na trzy lata poddać się  badaniu: 

  legalności — tak więc bada się  

zgodność funkcjonowania spółdzielni  

z przepisami prawa oraz z jej  

celami i normami statutowymi,  

jak również respektowanie międzynaro-

dowych zasad spółdzielczych, 

 gospodarności — czyli celowego  

i oszczędnego gospodarowania środkami 

oraz właściwego zabezpieczenia  majątku 

spółdzielni,  

 rzetelności — tzn. dokumentowania 

działalności  zgodnie  ze  stanem  

faktycznym.  

 Wyjątek od tej zasady dotyczy  

spółdzielni  w  okresie  budowania  

przez nie budynków mieszkalnych  

i rozliczania kosztów budowy tych  

budynków, a także spółdzielni w stanie  

likwidacji. W spółdzielniach tych  

bowiem badanie lustracyjne powinno być  

przeprowadzane corocznie.  

 Spółdzielczość jak każda idea wymaga 

wspierania, ale także dbałości o to aby nie  

uległa zniekształceniu, to też forma kontroli 

działalności spółdzielni przez jej członków, 

ponieważ działa w imieniu i na rzecz  

interesów członków.  

 Celem badań lustracyjnych jest nie  

tylko kontrola, ale także  udzielenie  

spółdzielniom organizacyjnej i instruktażowej 

pomocy w usuwaniu stwierdzonych  

nieprawidłowości. Celowi takiemu służy  

sformułowanie w tzw.  liście polustracyjnym 

wniosków, które Rada Nadzorcza Spółdzielni 

przedstawia Walnemu Zgromadzeniu. 

  Badanie lustracyjne ma więc też  

cechy o charakterze eksperco-doradczym  

a nie tylko kontrolno-represyjnym. 

 Lustracja ma znaczący wpływ na  

wizerunek spółdzielni w opinii społecznej.  

Jej prawidłowa realizacja w dużym stopniu 

decyduje o postrzeganiu spółdzielni  zarówno 

przez jej członków  jak i otoczenie zewnętrzne. 

 Zgodnie z obowiązującym ustawodaw-

stwem Krajowa Rada Spółdzielcza wraz ze 

Związkami Rewizyjnymi, poprzez taki system 

kontroli stoi na straży przestrzegania zarówno 

prawa jak i zasad i wartości spółdzielczych.  

 Czynności lustracyjne wykonywane są 

przez lustratora, który uzyskał uprawnienia  
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lustracyjne wydane przez Krajową Radę  

Spółdzielczą. 

 Ostatnia  nowelizacja  ustawy  o  

spółdzielniach mieszkaniowych, która  

weszła w życie w dniu 9 września 2017 roku  

wprowadziła zmiany w przepisach  ustawy 

Prawo spółdzielcze i pozbawiła możliwości 

przeprowadzenia badań lustracyjnych  

spółdzielni mieszkaniowych przez osoby  

będące członkiem zarządu jakiejkolwiek  

spółdzielni mieszkaniowej, prokulentem,  

likwidatorem, a także osobą zatrudnioną lub 

świadczącą usługi na rzecz jakiejkolwiek  

spółdzielni mieszkaniowej (w tym główny, 

radca prawny lub adwokat). Zakaz ten  

znajduje zastosowanie także do innych osób, 

które podlegają bezpośrednio członkowi  

zarządu lub likwidatorowi. Skutkiem tej  

regulacji zdaniem niektórych spółdzielni  jest 

pozbawienie najbardziej kompetentnych  

i osadzonych w praktyce ludzi prawa do  

przeprowadzania badań lustracyjnych, co  

może mieć wpływ na poziom merytoryczny 

przeprowadzanych lustracji.  

 Lustracje mogą być pełne – wówczas 

swoim badaniem obejmują całokształt  

działalności spółdzielni lub częściowe   

polegające na badaniu lustracyjnym  

części działalności spółdzielni na podstawie   

wystąpień  organów  samorządowych  

spółdzielni do związków rewizyjnych bądź 

Krajowej Rady Spółdzielczej. Mogą  

też  być  lustracje  sprawdzające  

polegające na powtórnym badaniu  

lustracyjnym przez innego lustratora w celu 

stwierdzenia prawidłowości  ustaleń   

lustracji, zakwestionowanych przez organy 

samorządowe spółdzielni.  

 Na przełomie 2019 roku Podkarpacki 

Związek Rewizyjny przeprowadził lustrację 
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pełnej działalności Naszej Spółdzielni.  

Badany  okres  to lata  2016 do  

2018. Przeprowadzono kontrolę pełną  

i wyrywkową w oparciu o zasady  

ogólne określone w Ustawie z dnia 16  

września 1982 roku Prawo spółdzielcze  

oraz Instrukcji o lustracji organizacji  

spółdzielczych z dnia 01.07.2010r., a także 

umowy zawartej pomiędzy Zarządem  

lustrowanej spółdzielni, a Podkarpackim 

Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni  

Mieszkaniowych w Rzeszowie .   

Ramowy zakres lustracji : 

 podstawy prawne i zakres działania  

Spółdzielni, 

 organizacja i działalność organów  

samorządowych, 

 organizacja wewnętrzna i zatrudnienie, 

 sprawy terenowo –prawne, 

 zagadnienia członkowskie i zaspokojenie 

potrzeb mieszkaniowych, 

 działalność społeczna i oświatowo-

kulturalna, 

 działalność inwestycyjna i remontowa, 

 gospodarka zasobami mieszkaniowymi, 

współpraca z członkami i innymi   

użytkownikami lokali, 

 poprawność kształtowania opłat  

 eksploatacyjnych, 

 rachunkowość i finanse, 

 podstawowe dane ze sprawozdania  

finansowego, 

 elementy analizy sprawozdań finanso-

wych oraz informacja dotycząca  

wykorzystania środków publicznych,  

 w tym pomocowych. 
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 Na tle ustaleń zawartych w protokole 

lustracji oraz oceny zawartej w liście  

polustracyjnym  otrzymanym  od  

Podkarpackiego Związku Rewizyjnego  

należy stwierdzić, że Spółdzielnia  

prawidłowo realizuje powierzone jej  

zadania, zgodnie z obowiązującymi  

normami prawnymi i że w sposób  

racjonalny gospodaruje  środkami  

finansowymi. Spółdzielnia to dobrze  

zorganizowany  podmiot  służący  

zaspokajaniu podstawowych  mieszkańców 

a remonty i bieżąca eksploatacja to  

codzienny standard działania Zarządu  

z jego zapleczem specjalistycznych  

służb technicznych, administracyjno-

gospodarczych i księgowo-finansowych.  

Lustrator wysoko ocenił działalność  

Spółdzielni czego dowodem jest brak  

wniosków polustracyjnych . 

  

    Bernardeta Meres 

 Ustalenia  lustracji  wynikają  ze  

stwierdzonych  faktów  na  podstawie  

przedłożonych lustratorowi dokumentów  

oraz wyjaśnień złożonych przez Zarząd  

i  pracowników  Spółdzielni.  

 Ustaleniom lustracji służyły: 

 Statut i unormowania wewnętrzne  

w postaci regulaminów, 

 uchwały i decyzje organów samorządowych, 

w tym protokoły z posiedzeń Rady  

Nadzorczej i Zarządu, 

 dokumenty finansowo-księgowe, 

 dokumentacja organizacyjno-prawna do 

wszystkich zagadnień  tematyką lustracji. 

 

 W toku lustracji Spółdzielnię reprezento-

wali oraz udzielali informacji i wyjaśnień  

Prezesi Zarządu Spółdzielni oraz etatowi  

pracownicy  odpowiedzialni za kontrolowane 

zagadnienia. 
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 Kolejna już nowelizacja tzw. „ustawy 

śmieciowej” przyniosła nie tylko nowe  

przepisy, ale także nowe ceny za odbiór  

odpadów komunalnych. A te są drastyczne. 

Ma ona zmobilizować tych mieszkańców,  

którzy śmieci nie chcieli segregować, ale  

w efekcie ukarała drastycznymi podwyżkami  

także tych, którzy selekcję taką prowadzili.  

Sama  podwyżka  to  nie  koniec  

zmian  bowiem nowe przepisy nakładają  

obowiązek segregacji odpadów na wszystkich 

mieszkańców. Obowiązkowa segregacja  

ma bowiem pomóc Polsce w osiągnięciu  

określonych limitów recyklingowych, jakie  

stawia przed nami prawo unijne.  

 Zgodnie z  ustawowym obowiązkiem 

system  gospodarowania  odpadami komunal-

nymi musi się bilansować. Tak więc  

wysokość ponoszonych przez mieszkańców 

opłat musi być ustalona na poziomie,  

który zabezpieczy pokrycie kosztów  

funkcjonowania systemu, a te ciągle rosną. 

Biuletyn SM w Jarosławiu 1(15)2020 

Od 01 marca 2020 roku mieszkańcy  

Jarosławia zapłacą za odpady segregowane 

26 zł/os, natomiast za odpady niesegrego-

wane 52 zł/os.   

 Z natury rzeczy wyegzekwowanie  

segregacji  odpadów  w  budynkach  

wielorodzinnych jest bardzo trudne.  

Wystarczy jeden niesforny lokator w skali  

kilku budynków, który nie będzie zważał na 

określone zasady gromadzenia odpadów  

i  zniweczy wysiłek pozostałych, sumiennie 

wykonujących ten obowiązek (według 

skrzywionej zasady solidarności: „ jeden  

za wszystkich – wszyscy za jednego)  

a jak wiemy w przypadku stwierdzenia  

niesegregowania odpadów przez firmę  

odbierającą, na wszystkich właścicieli  

nieruchomości zostanie nałożona tak zwana 

podwyższona opłata obecnie  jest to  

52 zł/os. Dopuszczalna w ustawie  

maksymalna stawka to czterokrotność  

opłaty podstawowej.  

Śmieciowa czasoprzestrzeń 
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 W ramach tworzonych miejskich  

systemów gospodarki odpadami w założe-

niach przewidziano nie małe kwoty, które 

winne być przeznaczone na ciągłą naukę  

zasad i wpajanie nowych przyzwyczajeń  

w tym zakresie, uważamy jednak, że  

obecnie prowadzona edukacja mieszkańców 

w lokalnych czy też ogólnokrajowych  

środkach przekazu związana z selektywną 

zbiórką odpadów oraz skutkami jej  

niezachowania jest niewystarczająca.  

Apelujemy do wszystkich mieszkańców  

o mobilizację w zakresie segregacji  

i należytego odprowadzania odpadów do  

pojemników w altanach. Tylko takie  

działania pozwolą nam na deklarowanie za 

poszczególne nieruchomości ponoszenia 

opłat wynikających z selektywnej zbiórki  

odpadów, a codzienna ocena prawidłowości 

działania pozwoli utrzymać taki stan rzeczy.  

System gospodarowania odpadami ma za 

zadanie sprawić, aby znaczna część śmieci 

podlegała odzyskowi i powtórnemu  

wykorzystaniu, a o recyklingu warto  

pomyśleć już na etapie naszych zakupów.  

Kupuj więc tylko tyle, ile naprawdę  

potrzebujesz, weź na zakupy torbę  

wielokrotnego użytku. Unikaj produktów 

jednorazowych i zbędnych opakowań.  

Wybieraj produkty w opakowaniach, które 

nadają się do recyklingu, albo są wykonane  

z materiałów biodegradowalnych. Zanim  

kupisz kolejny produkt, zwróć uwagę, czy  

materiał, z którego został wykonany,  

nadaje się do recyklingu.  

 

 Prawidłowa segregacja odpadów  

komunalnych zaczyna się w domu.  

Oddzielamy wówczas surowce od śmieci, 

które  nadają  się  do  powtórnego  

przetworzenia.  

 Przy segregacji bezwzględnie trzeba 

pamiętać o odpadach niebezpiecznych 

(zużyte baterie, zużyte świetlówki,  

akumulatory, przeterminowane lekarstwa, 

odpady po żrących chemikaliach  a także  

zużyty sprzęt RTV i AGD). Można je oddać  

w specjalnie wyznaczonych punktach  

w sklepach i aptekach, a także  

w punkcie selektywnej zbiórki odpadów  

komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u.  

Wyselekcjonowane odpady stanowią  

surowce wtórne, które po przetworzeniu  

zyskają „drugie życie” w takiej samej  

lub zupełnie innej postaci. Dzięki  

czemu oszczędzamy zasoby przyrody,  

energię oraz zmniejszamy ilość odpadów  

wywożonych na wysypiska śmieci.  

 Innym  problemem  z  jakim  

spotykamy się na naszych osiedlach są  

odpady wielkogabarytowe. Spółdzielnia  

bowiem ponosi dodatkowe koszty za ich 

wywóz, które nie mają pokrycia we  

wnoszonych opłatach miesięcznych  

na gospodarkę odpadami komunalnymi.  

Wynika  to  z  bieżącego  wywozu  

gabarytów, które mieszkańcy generowali 

przy sprzątaniu komórek piwnicznych  

i usuwaniu zbędnych rzeczy z pomieszczeń 

mieszkalnych. 
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 Na łamach niniejszego biuletynu 

przypominamy zasady segregacji odpadów 

obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej 

Jarosław. 

 Dla   potrzeb selektywnej zbiórki  

odpadów komunalnych stosuje się  

w przypadku zabudowy jednorodzinnej - 

worki foliowe lub pojemniki —  

w przypadku zabudowy wielolokalowej  

w odpowiedniej kolorystyce: 

 Musimy sobie uświadomić, że to  

my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni  

za  wygląd  terenów  znajdujących  

się  w  bliskim  sąsiedztwie  altan  

śmietnikowych.  Póki Miasto nie zmieni  

częstotliwości  odbieranych  śmieci  

z osiedla, a my nie będziemy sami  

siebie dyscyplinować, kierując się  

poczuciem estetyki i odpowiedzialności, 

póty zmuszeni będziemy oglądać czyjeś  

zużyte meble, lodówki czy inny sprzęt  

sanitarny bezładnie poniewierające się  

na trawnikach czy chodnikach psując  

krajobraz naszego osiedla. 

     

     B.Meres 
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 Należy wrzucać:  

 odkręcone i zgniecione plastikowe  

butelki po napojach, 

 nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno 

w ramach akcji dobroczynnych, 

 plastikowe opakowania po produktach 

spożywczych (po jogurtach, serkach, 

kefirach, margarynach, mrożonkach 

itp.), 

 opakowania wielomateriałowe 

(kartony po mleku i sokach), 

 opakowania po środkach czystości (np. 

proszkach i płynach do prania),  

kosmetykach (szamponach, ,środkach 

do pielęgnacji ciała) 

 plastikowe torby, worki, reklamówki, 

inne folie, 

 plastikowe opakowania po owocach, 

ciastkach, słodyczach i innych  

produktach, 

 aluminiowe puszki po napojach  

i sokach, 

 puszki z blachy stalowej po żywności 

(konserwy) 

 folię aluminiową 

 drobny złom żelazny i metale kolorowe 

(nożyczki, pilniki kosmetyczne itp.) 

 metalowe kapsle z butelek,  słoików  

i innych pojemników,  

 plastikowe skrzynki, doniczki, wiadra, 

 zabawki z tworzywa sztucznego,  

o ile nie są wykonywane z trwale  

połączonych kilku surowców, 

 

POJEMNIK/WOREK ŻÓŁTY 

TWORZYWA SZTUCZNE, METALE,  

OPAKOWANIA 

WIELOMATERIAŁOWE. 

Nie należy wrzucać: 

 butelek i pojemników z zawartością, 

 jednorazowych pieluch, strzykawek, 

welfronów,  

 opakowań po lekach i zużytych  

artykułów medycznych, 

 opakowań po olejach silnikowych, 

smarach, 

 części samochodowych, 

 zużytych baterii i akumulatorów, 

 puszek i pojemników po farbach,  

lakierach, klejach i substancjach  

żrących, 

 zużytego  elektronicznego  

i elektrycznego. 
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 Należy wrzucać:  

 butelki i słoiki szklane po napojach  

i żywności, 

 butelki po napojach alkoholowych, 

 szklane opakowania po kosmetykach, 

 stłuczkę szklaną wolną od  

zanieczyszczeń metalami  

i tworzywami, 

 kolorowe i białe butelki szklane. 

 

Mycie szkła nie jest konieczne. Istotne jest, 

aby były opróżnione i względnie czyste,  

a drobne zanieczyszczenia nie zaszkodzą. 

Nie trzeba usuwać etykiet ani banderol  

z opakowań. Ważne, by w pojemniku nie 

znajdowały się metalowe ani plastikowe 

części. 

POJEMNIK/WOREK ZIELONY 

SZKŁO (BEZ WZGLĘDU NA KOLOR) 

 Nie należy wrzucać: 

 ceramiki, doniczek, porcelany,fajansu, 

kryształów , 

 szkła okularowego, 

 Talerzy, 

 szkła żaroodpornego, 

 zniczy z zawartością wosku, 

 żarówek i świetlówek, 

 reflektorów, 

 szyb samochodowych, 

 opakowań po lekach, rozpuszczalni-

kach, olejach silnikowych, 

 luster, 

 szyb okiennych i zbrojowych, 

 monitorów i lamp telewizyjnych, 

 termometrów i strzykawek. 
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 Należy wrzucać:  

 opakowania z papieru, karton, tekturę 

(także falistą), 

 katalogi, prospekty, reklamy i ulotki 

niewoskowane, 

 gazety i czasopisma, 

 zeszyty i książki, 

 papier pakowy, szkolny, biurowy, 

 torby i pudełka papierowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papier nie może być mokry i zatłuszczony. 

tylko czysty papier nadaje się przetworzenia.  

Nie należy wrzucać: 

 ręczników papierowych i zużytych 

 chusteczek higienicznych, 

 papieru lakierowanego i powleczonego 

folią(np. folderów reklamowych), 

 papieru zatłuszczonego lub mocno  

zabrudzonego (np. po maśle,  

margarynie, twarogu), 

 kartonów po mleku i napojach, 

 papierowych worków po nawozach, 

cemencie i innych materiałach  

budowlanych, 

 tapet, 

 pampersów i podpasek, 

 zatłuszczonych jednorazowych  

opakowań z papieru i naczyń  

jednorazowych, 

 ubrań. 

POJEMNIK/WOREK NIEBIESKI 

PAPIER 
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 Należy wrzucać: 

 obierki, 

 stałe resztki jedzenia,  

 skorupki jaj, fusy, torebki po herbacie 

wraz z zawartością, 

 odpadki z ryb, mięsa, drobne kości, 

 resztki owoców i warzyw, 

 zepsutą żywność bez opakowań, 

 zimny popiół ze spalania drewna lub 

węgla, 

 odpady higieniczne, waciki, papier 

toaletowy, ręczniki papierowe,  

pampersy itp. 

 odchody zwierzęce z trocinami, 

 zużyte ubrania i buty, 

 małe ilości szkła, luster, kryształu, 

 przedmioty gumowe,  

 ozdoby choinkowe, 

 zatłuszczone papiery, 

 worki z odkurzacza wraz  

z zawartością, 

 małe opakowania ze styropianu. 

 

POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE 

Nie należy wrzucać: 

 odpadów ciekłych, 

 odpadów niebezpiecznych:  

 opakowania po farbach, olejach,   

rozpuszczalnikach, pestycydach,  

świetlówki, baterie, opakowania  po 

środkach ochrony roślin itp . 

 leków i zużytych artykułów  

medycznych, 

  popiołu, żużlu powstałego po  

spalaniu koksu, 

 odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

 mebli i innych odpadów  

wielkogabarytowych, 

 substancji żrących, 

 odpadów zielonych, 

 zużytego  elektrycznego  

i elektronicznego. 

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać 

wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie  

recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych. 

NIE WYRZUCAJMY DO POJEMNIKÓW  

W SPOSÓB BEZMYŚLNY, INNYCH ODPADÓW 

NIŻ TAKIE, NA JAKIE PRZEZNACZONE SĄ  

POJEMNIKI. W TEN SPOSÓB NIE TYLKO  

OSZUKUJEMY, ALE RÓWNIEŻ PONOSIMY 

KOSZTY NA PONOWNE SEGREGOWANIE JUŻ 

PRZEZ NAS „POSEGREGOWANYCH” ODPADÓW. 
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 Jednocześnie nadal obowiązują 

wprowadzone uchwałą Rady Miasta  

Jarosławia z dnia 28 kwietnia 2016 r.  

zwolnienia w części z opłaty za  

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

gospodarstw domowych obejmujących  

rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.  

 Zwolnienie przysługuje, jeżeli  

członkowie rodziny wielodzietnej ujęci  

zostali w złożonej deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi i wynosi 50% miesięcznych 

opłat przypadających na każdego członka 

rodziny wielodzietnej.  

Rodziną wielodzietną jest rodzina,  

w której rodzic (rodzice) lub małżonek  

rodzica mają na utrzymaniu co najmniej 

troje dzieci: 

1) w wieku do ukończenia 18 roku życia, 

2) w wieku do ukończenia 25 roku  

życia-w przypadku, gdy dziecko uczy 

się w :  

 a) szkole-do dnia 30  następującego 

po końcu roku szkolnego, 

 b) szkole wyższej-do końca roku  

akademickiego, w którym jest planowane 

ukończenie nauki, 

1) bez ograniczeń wiekowych  

(w przypadku dzieci legitymujących 

się orzeczeniem o umiarkowanym  

albo znacznym stopniu niepełno-

sprawności). 

Członkami rodziny wielodzietnej są: 

1) rodzic (rodzice) - również rodzic  

zastępczy,  

2) małżonek rodzica, 

3) osoba/osoby prowadzące rodzinny 

dom dziecka,  

4) dziecko -  również to, nad którym  

rodzic sprawuje rodzinną opiekę  

zastępczą, oraz osobę przebywającą  

w dotychczasowej rodzinie zastępczej 

albo w rodzinnym domu dziecka,  

o której mowa w art. 37 ust.2 ustawy  

z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Kartę przyznaje bezpłatnie wójt  

właściwy ze względu na miejsce  

zamieszkania. 

(W przypadku Jarosławia jest to 

MOPS — ul. Słowackiego 34). 

Karta przyznawana jest niezależnie 

od dochodu w rodzinie.  
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 W związku z rozprzestrzenianiem się  

pandemii koronawirusa funkcjonariusze oraz 

media publiczne apelują o zachowanie 

ostrożności, rozsądku i zarazem ostrzegają 

obywateli przed oszustami. W tej nowej  

rzeczywistości przestępcy nie próżnują.  

Wykorzystując obawę i niepewność związaną 

z epidemią, chcą wyłudzić pieniądze  lub 

wprowadzić dezinformację, zasypując sieć 

oraz media fałszywymi informacjami, czyli 

fake newsami. Oszuści prowadzą swoje  

działania dwutorowo — z jednej strony  

działają w kontakcie bezpośrednim,  

a z drugiej zaś w internecie. Każdego dnia  

Policja otrzymuje dziesiątki zgłoszeń  

o wyłudzeniach, włamaniach na konta  

bankowe, czy innych oszustwach  

internetowych. Problem jest bardzo poważny, 

bo oszuści szerzą nieprawdziwe informacje  

o metodach walki z wirusem, niejednokrotnie 

podszywając się przy tym pod  służby  

sanitarne, Ministerstwo Zdrowia czy  

międzynarodowe organizacje. Metoda na  

koronawirusa przybiera różne formy . 

Zdarza się, że  przestępcy pukają do drzwi 

ubrani w kombinezony ochronne i tłumaczą, 

że chcą przeprowadzić dezynfekcję naszego 

lokalu. Oczywiście żądają za to pieniędzy.  

Poza tym, po takiej dezynfekcji z mieszkania  

giną wówczas  różne wartościowe przedmioty 

i oszczędności.  

Inną formą oszustwa mogą być telefony od 

osób podających się za policjantów, którzy 

kazali przekazać osobom starszym wszystkie 

ich oszczędności do depozytu celem ich  

zabezpieczenia ponieważ na osiedlach  

grasują przestępcy.  

Oszuści podszywają się także pod instytucje 

zaufania publicznego takie jak banki, urzędy 

państwowe, centralne i lokalne. Zdarza się, że 

ofiary otrzymują telefony z prośbą o podanie 

danych osobowych w celu przeprowadzenia 

„śledztwa kontaktów”, co jest procesem  

identyfikacji i monitorowania osób, które  

miały bliski kontakt z zarażonymi osobami po 

wybuchu epidemii i w związku z jej ciągłym 

rozprzestrzenianiem. W przeciwieństwie do  

prawdziwych urzędników oszuści zwykle  

proszą ofiary o dane bankowe i dotyczące  

płatności w celu rzekomej weryfikacji.  

Przestępcy wysyłają różne wiadomości  

w treści których znajdują się linki.  

Wiadomości zawierają np. informację  

o rzekomo obowiązkowych szczepieniach dla 

wszystkich obywateli (w cenie 70 zł  

z refundacją ). I  by uniknąć kolejek, zachęcają 

do kliknięcia w link. Za ich pomocą wyłudzają 

loginy i hasła do bankowości internetowych,  

a także jednorazowe kody autoryzacyjne.  

W ten sposób ofiary ataków mogą stracić  

swoje całe oszczędności. Autorzy innej  

podejrzanej wiadomości podszyli się nawet 

pod Ministerstwo Zdrowia, które miało  

przekazać „wsparcie żywieniowe „ dla każdego 

obywatela w związku z epidemią. Niektóre 

strony podszywają się pod internetowe  

platformy do organizowania zbiórek pieniędzy

– Wesprzyj!!!- zachęcają przestępcy. 

Pojawia się także mnóstwo fałszywych aukcji 

internetowych czy próśb o dofinansowanie do 

maseczek czy  sprzętu dla szpitali, oraz inne 

prośby o wsparcie firm produkujących  

 sprzęt medyczny. Nie zawsze są one  

prawdziwe.  

Policja ostrzega przed oszustami.  
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Nowością nie są również oszustwa  

telefoniczne skierowane do seniorów.  

Sprawcy kontaktują się z osobami starszymi 

przez telefon  np. udając krewnego, który 

obecnie przebywa w szpitalu z powodu  

zakażenia covid –19 lub miał wypadek  

drogowy. Zwracano się do nich z prośbą  

o konieczności pokrycia kosztów leczenia  

poprzez zdeponowanie pieniędzy lub  

przekazanie gotówki lub innych kosztowności 

„przedstawicielom szpitala”, którzy pojawiają 

pod adresem ofiary.  

Pamiętajmy - aby przekazywać takie  

informacje swoim bliskim, szczególnie  

osobom starszym, aby wzmóc ich czujność, by 

nie dali się oszukać. Nie kupujmy też  

cudownych środków, rzekomo mających 

uchronić przed zachorowaniem lub nagle 

uzdrowić (amulety cudowne herbatki, czy  

inna żywność podnosząca odporność).  

Nie wpuszczajmy takich osób do domu  

i o każdym takim przypadku informujmy  

policję.  

 Policja radzi, aby korzystać tylko ze 

sprawdzonych portali sprzedażowych, nie 

otwierać linków z nieznanych stron  

internetowych, nie odpowiadać na podejrzane 

sms-y dotyczące epidemii lub przesyłek  

kurierskich i zachować czujność przy zmianie 

hasła do bankowości internetowej. Należy 

zwrócić uwagę na umowy i zobowiązania  

zawierane przez internet szczególnie  

korzystania z „atrakcyjnych pożyczek” czy  

kredytów długotermonowych.  

Pandemia skłania niektórych  do nieuczciwych 

praktyk handlowych. Ci na których produkty 

jest popyt, staja się przed pokusą zawyżania 

cen. Wkrótce po tym  jak wirus dotarł do  

Polski, podrożały m.in. maseczki ochronne, 

żele antybakteryjne, niektóre artykuły  

higieniczne a nawet żywność. Narzucanie  

nieuczciwych cen nadmiernie wygórowanych  

jest również zabronione. 

Haniebnym czynem jest oszukiwanie  

i żerowanie na ludzkim nieszczęściu zwłaszcza 

w sytuacjach kiedy ludzie czują się zagrożeni. 

Pandemia koronawirusa stwarza doskonałe 

warunki dla przestępców. Nie dajmy się im 

jednak zwieść i zachowajmy szczególną  

ostrożność.  
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