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Od dnia 1.06.2011 r. siedzibą  
naszej Spółdzielni jest lokal  
w budynku przy ul. Łódzkiej 19. 

Budynek mieszkalno-usługowy usytuowany 
jest przy zbiegu ulic Łódzkiej i Wesołej, w pobliżu 
AQUAPARKU. Jest to pierwszy budynek zrealizo-
wany przez naszą Spółdzielnię. O zamiarze zmiany 
siedziby i przyczynach tej zmiany informowaliśmy 
Państwa w „Gazecie Spółdzielczej” nr 2 w grudniu 
2010 r. Poniżej prezentujemy mapkę, która ułatwi 
dojazd do Spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście-Prasa”
ul. Łódzka 19

50-521 Wrocław

Przypominamy, że numery telefonów i adres  
e-mailowy oraz godziny pracy pozostają bez zmian.

Zmiana siedziby
Spółdzielni BIURA
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Szanowni Państwo!

Rok 2010 nie należał do najłatwiejszych. Uwarunkowania zewnętrzne nie pozostawały 
bez wpływu na działalność naszej Spółdzielni. Szczególnie dotkliwie odczuwaliśmy za-
łamanie na rynku mieszkaniowym, wynikające z ograniczenia podaży kredytów miesz-
kaniowych i zaostrzenia warunków ich przyznawania. Ponadto bardzo ciężka choroba  
pana Prezesa Zbigniewa Sieczki wyłączyła go z pracy na wiele miesięcy, a w konsekwencji 
spowodowała decyzję o przejściu na emeryturę. Przez większą część roku Zarząd działał 
w niepełnym składzie. 

Wynik głosowania na Walnym Zgromadzeniu nad sprawozdaniem Zarządu oraz ab-
solutorium dla poszczególnych jego członków wykazał, że nasze działania w 2010 roku 
spotkały się z Państwa aprobatą.

Za okazane zaufanie dziękujemy. Jest ono dla nas bodźcem do dalszej pracy, dla 
dobra całej naszej spółdzielczej społeczności. Mamy nadzieję, że tego zaufania nie za-
wiedziemy.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Śródmieście-Prasa”
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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście-Prasa” 
informuje, że odbyło się Walne Zgromadzenie  
w częściach, w których uczestniczyli:

12.05.2011 r. – członkowie z nieruchomości: 
ul. Maczka 1A-7A, ul. Maczka 1-13, ul. Ołtaszyńska 116-128, ul. Ołtaszyńska 
130-138 oraz członkowie oczekujący

13.05.2011 r. – członkowie z nieruchomości: 
ul. Maczka 15-27, ul. Maczka 29-41, ul. Maczka 19A-29A, ul. Maczka 9A-17A

16.05.2011 r. – członkowie z nieruchomości: 
ul. Grabskiego 1-21, ul. Grabskiego 2-8, ul. Zielińskiego

17.05.2011 r. – członkowie z nieruchomości: 
ul. Hallera, ul. Łódzka – Wesoła, ul. Bolesławiecka, ul. Komuny Paryskiej 
– Prądzyńskiego

18.05.2011 r. – członkowie z nieruchomości: 
ul. Zaułek Rogoziński 7A, ul. Zaułek Rogoziński 11A, B

19.05.2011 r. – członkowie z nieruchomości: 
ul. Kurkowa, ul. Pomorska – Dubois, ul. Cybulskiego, ul. Bujwida, ul. Ma-
tejki, ul. Sępa-Szarzyńskiego, ul. Sienkiewicza

Posiedzenia odbyły się według następującego porządku obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ubiegłorocznego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Wnioskowej.
7. Sprawozdanie Zarządu za 2010 r. wraz z przedstawieniem sprawozdania 

finansowego.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2010 rok.
9. Przedstawienie listu polustracyjnego z lustracji pełnej za okres od 1.01.2009 r. 

do 30.06.2010 r. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej  

w kadencji 2011-2014.
11. Wybór członków Rady Nadzorczej. 
12. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia  

z 2010 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, 
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego, 
d) podziału nadwyżki bilansowej,
e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu (4 uchwały),
f) zatwierdzenia do realizacji wniosków wynikających z lustracji,
g) skrócenia okresu wieczystego użytkowania działek nr 51, 52 AM-16  

Obręb Plac Grunwaldzki – dotyczy nieruchomości przy ul. Matejki 18-20,
h) zobowiązania Rady Nadzorczej do powołania specjalnego zespołu (pro-

jekt 11 członków z ul. Maczka).
14. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
15. Zamknięcie obrad.
Kolegium złożone z przewodniczących i sekretarzy poszczególnych części po-
twierdziło przyjęcie lub odrzucenie następujących uchwał:

Uchwała nr 1 – dotycząca określenia liczby członków Rady Nadzorczej (5 osób) 
w kadencji 2011-2014
Łącznie: za – 82 członków, przeciw – 0 członków.
Niniejsza uchwała została zatwierdzona.
Uchwała nr 2 – dotycząca zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Łącznie: za – 70 członków, przeciw – 0 członków.
Niniejsza uchwała została zatwierdzona

Uchwała nr 3 – dotycząca zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Łącznie: za – 70 członków, przeciw – 0 członków.
Niniejsza uchwała została zatwierdzona.

Uchwała nr 4 – dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Łącznie: za – 73 członków, przeciw – 2 członków.
Niniejsza uchwała została zatwierdzona.

Uchwała nr 5 – dotycząca podziału nadwyżki bilansowej
Łącznie: za – 76 członków, przeciw – 0 członków.
Niniejsza uchwała została zatwierdzona.

Uchwała nr 6 –  dotycząca udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu  
– Zbigniewowi Sieczce
Łącznie: za – 62 członków, przeciw – 4 członków.
Niniejsza uchwała została zatwierdzona.

Uchwała nr 7 – dotycząca udzielenia absolutorium zastępcy prezesa Zarządu – 
Danucie Stańko
Łącznie: za – 71 członków, przeciw – 4 członków.
Niniejsza uchwała została zatwierdzona.

Uchwała nr 8 – dotycząca udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 
 i prezesowi Zarządu – Irenie Bienkiewicz
Łącznie: za – 72 członków, przeciw – 3 członków.
Niniejsza uchwała została zatwierdzona.

Uchwała nr 9 – dotycząca udzielenia absolutorium członkowi Zarządu  
– Lucjanowi Mróz 
Łącznie: za – 74 członków, przeciw – 0 członków.
Niniejsza uchwała została zatwierdzona.

Uchwała nr 10 – dotycząca zatwierdzenia do realizacji wniosków wynikających 
z lustracji
Łącznie: za – 76 członków, przeciw – 0 członków.
Niniejsza uchwała została zatwierdzona.

Uchwała nr 11 – dotycząca skrócenia okresu wieczystego użytkowania dzia-
łek nr 51, 52 AM-16 Obręb Plac Grunwaldzki – dotyczy nieruchomości przy  
ul. Matejki 18-20
Łącznie: za – 76 członków, przeciw – 0 członków.
Niniejsza uchwała została zatwierdzona.

Uchwała nr 12 – dotycząca zobowiązania Rady Nadzorczej do powołania  
specjalnego zespołu (projekt 11 członków z ul. Maczka)
Łącznie: za – 12 członków, przeciw – 56 członków.
Niniejsza uchwała została odrzucona.

W związku ze złożeniem w dniu 17.05.2011 r. (po odbyciu trzech części Walnego 
Zgromadzenia) rezygnacji z kandydowania do Rady Nadzorczej przez dwie  
z sześciu osób, od czwartej części Walnego Zgromadzenia wybory do Rady 
Nadzorczej – z uwagi na brak wystarczającej liczby kandydatów (4 kandydatów  
na 5 miejsc w Radzie Nadzorczej) – nie odbywały się.
W związku z powyższym Kolegium stwierdziło, że wybory do Rady Nad-
zorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście-Prasa” nie zostały prze-
prowadzone.

Dokumenty z Walnego Zgromadzenia do wglądu dla członków Spółdzielni  
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Łódzkiej 19.

Walne Zgromadzenie za nami
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Walne Zgromadzenie odbyte w częściach w maju br.  
nie dokonało wyboru nowej Rady Nadzorczej  
na kadencję 2011-2014 ze względu na niewystarczającą 
liczbę kandydatów. Na skutek rezygnacji złożonej 
przez dwóch kandydatów po trzeciej części WZ,  
liczba pozostałych kandydatów (4 osoby) była niższa 
niż minimalny skład Rady wymagany statutem.

W tym stanie prawnym Zarząd jest zobowiązany zwołać kolejne Wal-
ne Zgromadzenie w celu przeprowadzenia wyborów. Odbędzie się ono  
w trzech częściach we wrześniu 2011 roku. O miejscu i terminie obrad 
wszyscy członkowie zostaną powiadomieni pisemnie.

Apelujemy do wszystkich członków Spółdzielni, którym nie są obojętne 
dalsze losy naszej Spółdzielni, o zaangażowanie i zgłaszanie kandydatów 

na członków Rady Nadzorczej. To oni w Państwa imieniu będą stanowić 
prawo wewnętrzne, zatwierdzać plany oraz wypełniać funkcję kontrolną. 
Tylko liczny udział w życiu Spółdzielni gwarantuje, że podejmowane de-
cyzje będą optymalne.

Do zgłoszenia należy dołączyć listę co najmniej 10 członków popierają-
cych kandydata. Wzory zgłoszenia i oświadczenia zamieszczamy poniżej. 

Druki zgłoszenia i oświadczenia kandydata można pobrać z naszej 
strony internetowej: 

www.smsp.wroc.pl
Listę z podpisami osób zgłaszających kandydata oraz oświadczenie 

kandydata należy złożyć w siedzibie Spółdzielni najpóźniej na 15 dni  
przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia.

Irena Bienkiewicz

Wzór

Wrocław, ……………………………

OŚWIADCZENIE 
KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Ja, niżej podpisany, zgodnie z §85 ust. 7, 9 oraz §105 statutu 
Spółdzielni, wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach  
do rady Nadzorczej i oświadczam, że:
– nie jestem zatrudniony w Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Śródmieście-Prasa”;
– nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi wobec 

Spółdzielni;
– nie jestem/jestem* w sporze sądowym ze Spółdzielnią,
– nie zalegam/zalegam* z wnoszeniem opłat eksploatacyj-

nych;
– nie jestem członkiem rady Nadzorczej w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Śródmieście-Prasa” drugą kadencję;
– nie jestem z członkami zarządu Spółdzielni w związku mał-

żeńskim lub w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

Oświadczam, że znam przepisy o odpowiedzialności karnej  
z tytułu pełnienia funkcji członka rady Nadzorczej.

* niepotrzebne skreślić

……..........……………………..
Podpis kandydata 

na członka rady Nadzorczej

Wzór 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA  
DO RADY NADZORCZEJ

My, niżej podpisani członkowie Spółdzielni, zgłaszamy na kan-
dydata do rady Nadzorczej następującego członka Spółdzielni:

Imię i nazwisko kandydata: ...........................................................
Adres: .................................................................................................

Oświadczenie ww. kandydata – w załączeniu.

Lp. Imię i nazwisko
Adres lokalu związanego  

z członkostwem
Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Druki (do pobrania) zgłoszenia kandydata i oświadczenie kandydata znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni: 
www.smsp.wroc.pl 

Wybory nowej
Rady Nadzorczej
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Hallera
• Remont dachu 
• Montaż drabinek śniegowych i ław kominiarskich

Bujwida
• Wymiana okien na klatce schodowej i w piwnicy
• Montaż drabinek śniegowych od podwórka
• Naprawa płyty balkonu 39c/5
• Wymiana obróbek blacharskich przy oknach połaciowych (2010)

Sienkiewicza
• Naprawa spękań na elewacji od strony ulicy
• Docieplenie stropodachu

Cybulskiego
• Wykonanie lamperii z glazury i malowanie parteru

Kurkowa
• Wykonanie monitoringu wejść
• Modernizacja (wymiana) windy

Pomorska – Dubois 
• Wykonanie bramy wjazdowej
• Wykonanie monitoringu wejść

Bolesławiecka
• Wymiana skorodowanych poziomów wody w piwnicy 
• Naprawa izolacji pionowej ściany – kl. 6
• Malowanie dachu z 2010

Matejki
• Malowanie obróbek blacharskich, drabin dachowych

Sępa-Szarzyńskiego 
• Wykonanie lamperii z glazury na parterze i pomalowanie ścian
• Naprawa balkonu na VI piętrze
• Malowanie elewacji parteru od strony podwórka

Zaułek Rogoziński 7A 
• Naprawa elewacji na wysokości IX-X piętro

Zaułek Rogoziński 11 A, B 
• Naprawa tynków na elewacji
• Naprawa balkonów
• Malowanie wiatrołapów od zewnątrz

Łódzka – Wesoła 
• Naprawa tarasu od strony Łódzkiej 19
• Naprawa opaski od strony ulicy
• Naprawa dachu Łódzka 17 i wymiana ław kominiarskich

Grabskiego I (1-21)
• Remont dachu wraz z konserwacją daszków (bez 5 i 11-wyk.)
• Naprawa i malowanie klatki schodowej 3, 7, 11

Grabskiego II (2-8)
• Docieplenie ścian osłonowych od ulicy Grabskiego  – zobowiązanie 2010

Zielińskiego
• Naprawa tynku na murkach tarasu i podjazdów z obróbkami 

(kontynuacja z 2010)
• Wykonanie izolacji w szybie
• Naprawa posadzki tarasu i malowanie balustrad (kontynuacja z 2010)
• Malowanie klatek schodowych (kontynuacja z 2010)
• Konserwacja centrali mechanicznej wentylacji garażu
• Naprawa daszków nad wiatrołapem
• Naprawa balkonów

Prądzyńskiego – Komuny Paryskiej
• Ułożenie glazury na cokołach (kontynuacja z 2010)
• Wykonanie monitoringu wejść

Rzeczowy plan remontów  
2011 rok

• Naprawa i malowanie elewacji parteru
• Naprawa balkonu 81/55 i 56
• Zmiana oświetlenia w przejściu

Maczka I (1a-7a)
• Naprawa obróbki blacharskiej od tarasu – kl. 5a

Maczka II (1-13)
• Uzupełnienie płytek elewacyjnych od strony tarasu

Maczka III (15-27)
• Wykonanie dodatkowego boksu rowerowego w garażu

Maczka V (19a-29a)
• Zakup i montaż urządzenia zabawowego

Ołtaszyńska 116-128
• Oświetlenie z czujnikiem ruchu śluz garażowych
• Montaż zbiorczej anteny satelitarnej

Ołtaszyńska 130-138
• Oświetlenie z czujnikiem ruchu śluz garażowych
• Montaż zbiorczej anteny satelitarnej

UWAGI
Plan nie obejmuje prac awaryjnych zgłaszanych w ciągu roku, które będą 
finansowane z funduszy remontowych poszczególnych nieruchomości.

W pierwszym półroczu 2011 r. zrealizowano następujące zadania 
objęte planem:
s	Bujwida – naprawa płyty balkonowej, wymiana obróbek blachar-

skich przy oknach połaciowych oraz montaż drabinek śniegowych
s	Kurkowa – monitoring wejść
s	Pomorska – Dubois – brama wjazdowa i monitoring wejść
s	Bolesławiecka – malowanie dachu
s	Matejki – malowanie obróbek blacharskich i drabin dachowych
s	Sępa-Szarzyńskiego – naprawa płyty balkonu
s	Łódzka – Wesoła – naprawa tarasu 
s	Grabskiego 2-8 – docieplenie ściany frontowej
s	Zielińskiego – naprawa posadzki tarasu, malowanie klatek scho-

dowych, naprawa daszków w wiatrołapach, konserwacja urządzeń 
centrali mechanicznej

s	Komuny Paryskiej – ułożenie glazury na cokole elewacji, moni-
toring wejść, zmiana oświetlenia w przejściu 81 

s	Maczka I – naprawa obróbek blacharskich 
s	Maczka II – uzupełnienie płytek elewacyjnych
s	Maczka III – wykonanie dodatkowego boksu rowerowego
s	Maczka V – zakup i montaż urządzenia zabawowego
s	Ołtaszyńska (oba budynki) – montaż zbiorczej anteny satelitar-

nej i oświetlenie śluz garażowych

W trakcie realizacji jest naprawa wszystkich zgłoszonych balkonów  
w budynku przy ul. Zielińskiego. Poza planem na bieżąco reagowano 
na zgłaszane awarie i usuwano ujawniane przecieki. 

Realizacja  
planu remontów
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Urząd Miejski we Wrocławiu, porządkując sprawę 
dostępu działki nr 61 do drogi publicznej, ograniczył 
teren przeznaczony na parking przy ul. Zielińskiego 
– objęty umową użyczenia – o 370 m2. 

Teren, zaznaczony na mapce kolorem zielonym, po wyłączeniu  
z umowy będzie służył jako droga dojazdowa do hali firmy  
Konsalnet dla samochodów ciężarowych max. 24-tonowych. Zarząd 
zgłosił zastrzeżenie, że wjazd tak dużych samochodów może powo-
dować uszkodzenia nawierzchni parkingu. Poprosił o jednoznaczne 
przesądzenie w umowie służebności dla firmy Konsalnet, że koszty 
ewentualnej naprawy uszkodzonej nawierzchni w całości ma pokry-
wać właściciel działki nr 61, a nie mieszkańcy naszych budynków. 

W efekcie zmiany umowy użyczenia likwidacji ulegają 3 miejsca 
postojowe. Według zapewnień przedstawicieli Urzędu Miejskiego, 
wyłączenie części działki oznaczonej kolorem zielonym z użyczone-
go nam terenu nie ograniczy prawa dojazdu naszych mieszkańców 
do miejsc postojowych znajdujących się w pozostałej części działki. 

Irena Bienkiewicz

Zmniejsza się 
teren 
do parkowania 
na Zielińskiego

Nie udało się wyłonić, w wyniku przetargu, wykonawcy na remont dachu 
w budynku przy ul. Hallera. Jedyna oferta, jaka wpłynęła, była wyższa 
od środków zgromadzonych na funduszu remontowym tego budynku 
o około 30 tys. zł. 
Nie wyłoniono również wykonawcy na modernizację windy w budynku 
przy ul. Kurkowej. Zapytanie o cenę skierowano do pięciu specjalistycz-
nych firm. Oferty złożyły trzy firmy. Ceny wahały się od 123.800 zł do 
137.900 zł. Były one wyższe od zgromadzonych środków na funduszu 
remontowym tego budynku o ponad 30 tys. zł.
Oba powyższe zadania zostaną przesunięte do realizacji na lata następ-
ne. Pozwoli to mieszkańcom uzbierać brakujące kwoty.

Michał Ozarski

W maju br. rozstrzygnięto sześć przetargów na niżej wymienione prace, objęte planem.

Lp. Zadanie Ilość ofert Wybrany oferent Termin realizacji

1. Remont klatek schodowych – Grabskiego 3, 7, 11 4 BRONDER – Profesjonalne Usługi Malarskie X 2011

2. Remont tarasu – Łódzka 19 3 REMAR Lidia Reut VI 2011

3. Malowanie parteru elewacji – Komuny Paryskiej – Prądzyńskiego 3 Spółdzielnia Rzemieślnicza 
Budowlano-Usługowa

IX 2011

4. Remont dachu – Grabskiego 1-9 i 13-21 4 GRAD Import Eksport IX 2011

5. Remont murków zewnętrznych i malowanie balustrad – Zielińskiego 2 Spółdzielnia Inwalidów Usług 
Specjalistycznych

IX 2011

6. Remont dachu – Hallera 1 (unieważniony)

Przetargi na kolejne prace zostaną ogłoszone w lipcu br.

Po przetargach 

Dach i winda  
muszą poczekać
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Masz dość ciasnoty, powiększyła Ci się rodzina,  
marzysz o większym mieszkaniu?

Z nami to możliwe bez konieczności wcześniejszej 
sprzedaży dotychczasowego lokum!!!

Wpłacając jedynie 23% wartości mieszkania, 
dostaniesz do niego klucze i możesz już mieszkać. 

Resztę dopłacisz po sprzedaży dotychczasowego 
mieszkania.

NA WIęKSZE!!!
Zmień mieszkanie
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Tekst jednolity obowiązujący od 20.04.2011 r.

REGULAMIN nr 3/2009
Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście-Prasa”

z dnia 9.12.2009 r.
w sprawie rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków

i dokonywania rozliczeń z indywidualnymi użytkownikami lokali 
za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody 

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście-Prasa” we Wrocławiu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Podstawowe akty prawne przyjęte za formalną podstawę opracowania Regulaminu:
− Ustawa „Prawo spółdzielcze”,
− Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych,
− Ustawa o własności lokali, Ustawa „Prawo energetyczne”,
− Ustawa „Prawo budowlane”,
− Rozporządzenia wykonawcze do ww. ustaw,
− Statut Spółdzielni.

2. Podstawę prawną stanowią również unormowania wynikające z:
− umowy na dostawę energii cieplnej,
− umowy z firmą rozliczeniową.

§ 1
1. Regulamin określa zasady indywidualnego rozliczenia kosztów energii cieplnej w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową 

„Śródmieście-Prasa” we Wrocławiu, do których dostarczana jest energia cieplna na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej.
2. Wykazy budynków lub nieruchomości, do których dostarczana jest energia cieplna, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 2
Słowniczek pojęć stosowanych w Regulaminie:
1. Dostawca – przedsiębiorstwo ciepłownicze zajmujące się produkcją i sprzedażą ciepła, z którym Spółdzielnia ma zawartą umowę o dostawę ciepła na potrzeby ogrza-

nia lokali i podgrzania wody. Dostawcą energii cieplnej dla Spółdzielni jest firma Fortum Wrocław S.A. we Wrocławiu. Dla źródeł ciepła dostawcą jest PGNiG Gazownia 
Wrocław.

2. Źródła ciepła – połączone ze sobą urządzenia i instalacje służące do produkcji ciepła. Za źródła ciepła w Spółdzielni uznaje się lokalne kotłownie gazowe w budynkach 
przy ul. gen. Maczka i Ołtaszyńskiej.

3. Sieć – sieć cieplna i przyłącza to połączone ze sobą urządzenia i instalacje służące do przesyłania i rozdziału ciepła na odcinku od kotłowni do nieruchomości budyn-
kowych.

4. Węzeł cieplny – to połączone ze sobą urządzenia i instalacje służące do zmiany rodzaju i parametrów nośnika ciepła (gorąca woda) dostarczanego z sieci oraz regulacji 
ilości ciepła dostarczanego z węzła cieplnego do instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody w nieruchomości budynkowej.

5. Ciepłomierz – urządzenie pomiarowe dopuszczone do stosowania w rozliczeniach zgodnie z odrębnymi przepisami służące do pomiaru ilości ciepła i jego parametrów. 
Wskazania ciepłomierzy stanowią podstawę rozliczeń za dostarczone ciepło do nieruchomości. Ciepłomierze instalowane są w węzłach cieplnych. W źródłach ciepła 
rolę ciepłomierza spełnia gazomierz.

6. Taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania – opracowana przez przedsiębiorstwa ciepłownicze i wprowadzona jako obowiązująca dla określonych 
w niej grup taryfowych. Dla dostawy gazu do źródeł ciepła stosowana jest taryfa obowiązująca PGNiG.

7. MW, GJ, m3, m3/h – jednostki stosowane w rozliczeniach za energię cieplną i gaz pomiędzy dostawcą i Spółdzielnią:
MW – ilość ciepła potrzebna do ogrzania budynku w jednostce czasu, tzw. moc zamówiona,
GJ – jednostka określająca ilość zużytego ciepła do utrzymania normatywnej temperatury w nieruchomości budynkowej,
m – ilość gazu zużyta w źródle ciepła do ogrzewania i podgrzania ciepłej wody,
m3/h – moc umowna, czyli maksymalna ilość gazu jaka może zostać zużyta w jednostce czasu w całym okresie rozliczeniowym bez opłat karnych.

8. Sezon grzewczy – okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania pomieszczeń; o rozpoczęciu  
i zakończeniu sezonu grzewczego decyduje Zarząd Spółdzielni.

9. Nieruchomość budynkowa – budynek mieszkalny lub zespół budynków, dla których dostarczane jest ciepło z węzła cieplnego lub źródła ciepła wymieniona  
w Załączniku nr 1.

10. Instalacja wewnętrzna – urządzenia odbiorcze służące do transportowania ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródła ciepła do grzejników (odbiorników ciepła) lub 
punktów poboru ciepłej wody w pomieszczeniach.

11. Powierzchnia grzewcza – powierzchnia użytkowa lokalu ogrzewana centralnie obejmująca powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu bez 
względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania, m.in. pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, w.c., z wyłączeniem balkonów, loggii, antresoli i piwnic, chyba że 
piwnica będąca częścią lokalu użytkowego jest wyposażona w grzejniki.

12. Podzielnik kosztów – elektroniczne urządzenie wskaźnikowe rejestrujące stany cieplne grzejnika w czasie okresu rozliczeniowego. Wskazania tych urządzeń z odpo-
wiednim systemem rozliczania kosztów ogrzewania pozwalają na określenie udziału pojedynczego grzejnika w bilansie cieplnym całej nieruchomości budynkowej.

13. Współczynnik grzejnikowy (UF) – współczynnik oceny mocy cieplnej danego grzejnika (typ i wielkość).
14. Współczynnik wyrównawczy (LAF) – współczynnik stosowany w rozliczeniu kosztów ogrzewania lokali w celu zmniejszenia tych kosztów dla lokali usytuowanych 

niekorzystnie w bryle budynku.
15. Okres rozliczeniowy – okres, w którym naliczane są opłaty na poczet kosztów ogrzewania lub podgrzania wody.
16. Zaliczka – opłata miesięczna dla lokali wyposażonych w podzielniki kosztów, przeznaczona na pokrycie kosztów ogrzewania, lub wyposażonych w wodomierze, 

przeznaczona na pokrycie kosztów podgrzania wody w danym okresie rozliczeniowym.
17. Opłata ryczałtowa – opłata na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania lub podgrzania wody w przypadku braku możliwości dokonania odczytów podzielników 

lub wodomierzy.

§ 3
1. Całkowite koszty zakupu energii cieplnej i paliwa gazowego podlegają rozliczeniu na poszczególne lokale wg zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Koszty dostawy ciepła są rozliczane odrębnie dla każdej nieruchomości budynkowej określonej w Załączniku nr 1.
3. Rozliczenie kosztów zużycia energii cieplnej dla poszczególnych lokali dokonywane jest:

− na potrzeby centralnego ogrzewania – raz w roku,
− na potrzeby podgrzania wody użytkowej – 2 razy w roku.

WYJMIJ I ZACHOWAJ
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Rozdział II
Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania c.w.

§ 4
Koszty zakupu energii cieplnej lub paliwa gazowego od dostawcy do poszczególnych nieruchomości budynkowych obejmują wydatki ponoszone przez Spółdzielnię na 
rzecz dostawcy ciepła, tj.:
a) koszty stałe (zł/MW, zł/m3/h), na które składają się opłaty dla danej grupy taryfowej odbiorców za wielkość zamówionego ciepła, tj. opłata za moc zamówioną i przesył 

oraz opłata abonamentowa w okresie rozliczeniowym,
b) koszty zmienne (zł/GJ, zł/m3), na które składają się opłaty za zużytą energię i jej przesył w okresie rozliczeniowym określone według wskazań ciepłomierza lub gazo-

mierza (w węźle cieplnym lub źródle) wg taryfy przedstawianej przez Dostawcę. Do kosztów zmiennych zalicza się również koszt uzupełnienia wody w zładzie.

§ 5
1. Do kosztów zakupu ciepła od Dostawcy nie są zaliczane koszty utrzymania sieci stanowiących własność Spółdzielni, poprzez które dostarczane jest ciepło do budynków, 

oraz koszty utrzymania wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.
2. Koszty wymienione w ust. 1 stanowią koszty utrzymania i obsługi urządzeń i instalacji cieplnych i są składnikiem kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi 

rozliczanych na poszczególne nieruchomości wg zasad określonych w Regulaminie rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

§ 6
1. Całkowita ilość ciepła zużytego w nieruchomości na potrzeby c.o. i c.w. mierzona jest ciepłomierzem służącym do rozliczeń pomiędzy Dostawcą a Spółdzielnią.
2. Koszt dostawy energii cieplnej lub paliwa gazowego jest ustalony i ewidencjonowany odrębnie dla każdej nieruchomości budynkowej na podstawie faktur wystawia-

nych przez Dostawcę.
3. Koszty stałe (§ 4 pkt a) naliczane są jako odrębny składnik miesięcznej opłaty za lokal.
4. Koszty zmienne (§ 4 pkt b) dostawy energii cieplnej dla danej nieruchomości dzieli się na:

a) koszty ogrzewania nieruchomości (c.o.),
b) koszty podgrzania „ciepłej wody” użytkowej (c.w.).
Koszty zmienne ogrzewania stanowią różnicę pomiędzy kosztami określonymi w § 4 pkt b oraz kosztami podgrzania wody określonymi wg postanowień § 8 niniej-
szego Regulaminu.

5. Koszty zmienne ogrzewania nieruchomości budynkowej rozlicza się na poszczególne lokale proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów z uwzględnieniem 
zasad określonych w § 7.

§ 7
1. Koszty zmienne ogrzewania nieruchomości w systemie rozliczeń z podzielnikami dzieli się na „część stałą” oraz „część zmienną” i przyjmuje się, że część stała stanowi 20%, 

zaś część zmienna 80% tych kosztów. Część stała wynika z emisji ciepła przez nieopomiarowane elementy instalacji (piony, poziomy, grzejniki na klatkach i w łazienkach).
2. Grzejniki (pojedyncze), gdzie nastąpiła awaria podzielnika, jeżeli awaria ta nie wynika z winy użytkownika lokalu, rozliczane są:

1) gdy w lokalu znajdują się nie mniej niż dwa podzielniki – według średniego zużycia lokalu,
2) gdy w lokalu znajduje się tylko jeden opomiarowany grzejnik – według średniego zużycia w nieruchomości.

3. Każdy grzejnik, gdzie:
1) nastąpiła awaria podzielnika z winy użytkownika lokalu,
2) grzejnik albo podzielnik został samowolnie zdemontowany,
3) grzejnik nie został odczytany z powodu braku dostępu 
rozliczany jest według średniego zużycia w nieruchomości, powiększonego o 100%.

4. (skreślono)
5. W lokalach opomiarowanych nieodczytanych z powodów leżących po stronie użytkownika koszty ogrzewania rozliczane będą wg średniego zużycia w nieruchomości, 

powiększonego o 100%.
6. W budynkach z lokalami opomiarowanymi koszty ogrzewania na poszczególne lokale rozliczane są w oparciu o niniejszy Regulamin, przy zastosowaniu systemu 

rozliczeniowego będącego własnością firmy rozliczeniowej, z którą Spółdzielnia zawarła umowę o usługi odczytowo-rozliczeniowe.
7. W rozliczeniach kosztów ogrzewania na potrzeby c.o. w oparciu o wskazania podzielników do „części indywidualnych – zmiennych” stosuje się współczynniki reduk-

cyjne LAF dla mieszkań niekorzystnie zlokalizowanych pod względem cieplnym w bryle budynku. Współczynniki redukcyjne ustalane są zgodnie z wytycznymi COBRI 
Instal z uwzględnieniem wykonanych dociepleń budynków. Współczynników wyrównawczych LAF nie stosuje się w przypadkach, gdy lokale za centralne ogrzewanie 
rozliczane są wg kosztów ryczałtowych (lokale nie wyposażone w podzielniki lub lokale nie odczytane – pkt 2-5 Regulaminu).

§ 8
1. Koszty podgrzania wody (§ 6 pkt 4b) określa się jako iloczyn wody ciepłej zużytej we wszystkich lokalach danej nieruchomości budynkowej w okresie rozliczeniowym 

i ceny jej podgrzania.
2. Cena podgrzania 1 m3 ustalana jest jako iloczyn zryczałtowanej ilości energii niezbędnej dla podgrzania tej wody wodociągowej (0,21 GJ) oraz ceny zmiennych skład-

ników opłat taryfowych za 1 GJ.
3. Cena określona wg ww. zasad ustalana jest na okres rozliczeniowy i może ulec zmianie w przypadku zmiany opłat taryfowych.
4. Ilość zużytej wody ciepłej w poszczególnych lokalach ustala się na podstawie wskazań wodomierzy c.w. znajdujących się w tych lokalach. Odczytu dokonuje się 2 razy 

w roku, na dzień 30 czerwca i 31 grudnia. W przypadku zmiany ceny Zarząd może podjąć decyzję o odczycie wodomierzy w innym terminie.
5. W przypadku uszkodzenia wodomierza, za które winy nie ponosi użytkownik lokalu, ilość wody w okresie rozliczeniowym ustala się jako średnią z 6 miesięcy poprze-

dzających uszkodzenie wodomierza.
6. W przypadku stwierdzenia ingerencji w wodomierz, uszkodzenia z winy użytkownika, bezprawnego demontażu wodomierza, uniemożliwienia montażu nowego 

wodomierza lub uniemożliwienia odczytu do rozliczeń za okres 6 miesięcy przyjmuje się ilość zryczałtowaną jako 6-krotne maksymalne miesięczne zużycie z ostatnich 
12 miesięcy, nie mniejsze niż 6 x 3 m3 x ilość osób zgłoszonych do zamieszkania.

Rozdział III
Zasady ustalania zaliczek i opłat ryczałtowych na poczet kosztów dostawy energii cieplnej

§ 9
1. Użytkownicy lokali ogrzewanych centralnie zobowiązani są uiszczać miesięczne: 

− opłaty na pokrycie kosztów stałych, o których mowa w § 4 pkt a,
− zaliczki na poczet zmiennych kosztów ogrzewania lokali.

2. Opłaty i zaliczki, o których mowa w pkt 1, wnoszą użytkownicy lokali w okresie rozliczeniowym.
3. Opłaty na pokrycie kosztów stałych ustala się jako iloczyn powierzchni grzewczej danego lokalu i ceny określonej w następujący sposób:

C = (mz + mp + a) / Pu 
gdzie:
C – cena przypadająca na 1 m2 powierzchni grzewczej,
mz – miesięczne obciążenie za moc zamówioną,
mp – miesięczne obciążenie opłatą stałą za przesył,
a – miesięczna opłata abonamentowa,
Pu – powierzchnia grzewcza wszystkich lokali.

WYJMIJ I ZACHOWAJ

REGULAMIN II
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W przypadku, gdy źródłem ciepła jest paliwo gazowe, „opłata stała” ma charakter opłaty zaliczkowej, która podlega dodatkowo rozliczeniu z członkami w terminie 
30 dni od upływu okresu, na który została ustalona. Opłata ta obejmuje poza składnikami, o których mowa wyżej, również szacowaną wielkość opłaty dodatkowej za 
przekroczenia zamówionej mocy umownej. Wysokość zaliczkowej opłaty stałej, z uwzględnieniem szacowanej wielkości opłaty dodatkowej, ustala Zarząd na okres 
nie krótszy niż 12 miesięcy. Postanowienia § 9 ust. 6 a, b, c stosuje się odpowiednio.

4. Zaliczki na poczet zmiennych kosztów centralnego ogrzewania ustalane są indywidualnie dla każdego lokalu, w oparciu o jednostkowe koszty ogrzewania danego 
lokalu z poprzedniego okresu rozliczeniowego z rezerwą na nieprzewidywalne warunki pogodowe w następnym sezonie grzewczym oraz czynniki subiektywne  
w gospodarowaniu ciepłem przez mieszkańców. Wskaźnik podwyższający zaliczki c.o. może mieć wartość do 20%. Ponadto uwzględnia się wskaźnik okresowego 
wzrostu cen ciepła od dostawcy, w oparciu o który można zaliczki powiększać w odrębnych terminach.

5. Wskaźniki przewidywanego wzrostu opłat oraz wysokość indywidualnych zaliczek ustala Zarząd Spółdzielni.
6. Rozliczenie Spółdzielni z użytkownikami lokali powinno nastąpić w terminie do 4 miesięcy po zakończonym okresie rozliczeniowym, przy czym:

a) nadpłata wynikająca z rozliczenia nie będzie wypłacona użytkownikowi, który ma zaległości w opłatach za używanie lokalu lub z innego tytułu – w takim przypadku 
nadpłata zostanie zaliczona na poczet zadłużenia wobec Spółdzielni,

b) jeżeli użytkownik nie ma zaległości w opłatach wobec Spółdzielni, nadpłata z tytułu rozliczenia ciepła zostanie zaliczona na poczet opłat za użytkowanie lokalu.  
W przypadku nadwyżki przekraczającej bieżący 1-miesięczny wymiar opłat może być wypłacona lub przelana na wskazane konto użytkownikowi w ciągu 14 dni 
od daty złożenia przez zainteresowanego odpowiedniego wniosku,

c) w przypadku niedopłaty wynikającej z rozliczenia kosztów c.o., użytkownik obowiązany jest wpłacić wskazaną kwotę na konto Spółdzielni z najbliższą opłatą, nie 
później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia,

d) Zarząd Spółdzielni może wyrazić zgodę na uregulowanie niedopłaty przekraczającej kwotę 500,00 zł w ratach, na pisemny wniosek członka Spółdzielni.
 

§ 10
1. Zaliczki za ciepło zużyte dla podgrzewania wody ustalane są indywidualnie dla każdego lokalu na dany okres rozliczeniowy w oparciu o koszty poniesione z tego tytułu 

w poprzednim okresie.
2. Opłatę miesięczną za zużyte ciepło na podgrzewanie wody w lokalach nieopomiarowanych lub w których uniemożliwiono dokonania odczytu wodomierza(-y) ustala 

się w formie ryczałtu, o którym mowa w § 8 ust. 5 i 6. Opłata ta nie podlega rozliczeniu na koniec okresu rozliczeniowego.
3. W sytuacji stwierdzenia przez pracowników Spółdzielni nielegalnego poboru ciepłej wody użytkowej w lokalu, tj. bez wymaganego opomiarowania jego wewnętrznej 

instalacji, opłatę miesięczną za zużyte ciepło na podgrzewanie wody przyjmuje się jako iloczyn 6 m3 wody na osobę zgłoszoną do zamieszkania i ceny 1 m3 ciepłej 
wody w nieruchomości. Opłata ta nie podlega rozliczeniu na koniec okresu rozliczeniowego.

4. Rozliczenie kosztów ciepła do podgrzania wody użytkowej winno nastąpić w terminie 30 dni po upływie okresu rozliczeniowego, przy czym:
a) nadpłata wynikająca z tego rozliczenia nie będzie wypłacona użytkownikowi, który ma zaległości w opłatach za lokal lub inne zaległości; w takim przypadku 

nadpłata zostanie zaliczona na poczet zadłużenia wobec Spółdzielni,
b) jeżeli użytkownik nie ma zaległości w opłatach wobec Spółdzielni, nadpłata z tytułu rozliczenia zostanie zaliczona na poczet opłat za użytkowanie lokalu. W przy-

padku nadwyżki przekraczającej bieżący 1-miesięczny wymiar opłat może być wypłacona lub przelana na wskazane konto użytkownikowi w ciągu 14 dni od daty 
złożenia przez zainteresowanego odpowiedniego wniosku,

c) w przypadku niedopłaty wynikającej z rozliczenia użytkownik obowiązany jest wpłacić wskazaną kwotę na konto Spółdzielni z najbliższą opłatą, nie później niż  
w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia,

d) Zarząd Spółdzielni może wyrazić zgodę na uregulowanie niedopłaty przekraczającej kwotę 500,00 zł w ratach, na pisemny wniosek członka Spółdzielni.

Rozdział IV
Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania z zastosowaniem podzielników kosztów

§ 11
Całkowite koszty ogrzewania nieruchomości budynkowych podlegają podziałowi na tzw. koszty stałe, koszty zmienne wg zasad określonych w §§ 6, 7 i 9.

§ 12
Fizyczną jednostką rozliczeniową kosztów dostawy ciepła dla lokali z opomiarowanym zużyciem ciepła (podzielniki kosztów) jest:

a) m2 powierzchni grzewczej lokalu – w odniesieniu do tzw. kosztów stałych ciepła zużywanego na cele centralnego ogrzewania,
b) jednostki wskazania na podzielnikach kosztów po skorygowaniu ich o współczynniki grzejnikowe UF i współczynniki wyrównawcze.

§ 13
1. Rozliczeń z indywidualnymi użytkownikami lokali dokonuje firma rozliczeniowa, z którą Spółdzielnia zawarła stosowną umowę.
2. Umowy i załączniki do umów określają zasady i algorytmy stosowane w systemie firm rozliczeniowych, a w szczególności:

a) identyfikację nieruchomości budynkowych jako pozycji rozliczeniowych, których rozliczenia dotyczą, z uwzględnieniem identyfikacji grzejników,
b) procedurę montażu podzielników,
c) procedury odczytów,
d) procedury gromadzenia odczytów dla całej jednostki rozliczeniowej,
e) procedury wprowadzenia do obliczeń współczynników grzejnikowych (UF) dla grzejników w lokalach i współczynników wyrównawczych (LAF) dla lokali, które 

uwzględniają położenie lokali w bryle budynku.
3. Pozostałe zasady rozliczeń określa niniejszy Regulamin.
4. O terminie odczytów podzielników kosztów użytkownicy lokali są powiadamiani w formie pisemnej poprzez wywieszenie informacji w danym budynku z wyprzedze-

niem nie mniejszym niż 7 dni przed terminem odczytu. Harmonogram odczytów w zasobach Spółdzielni jest uzgodniony pomiędzy Spółdzielnią a firmą rozliczeniową.

§ 14
1. Użytkownik lokalu jest zobowiązany do umożliwienia odczytu podzielników kosztów zgodnie z zaplanowanym terminem oraz każdorazowo w przypadku dokonywania 

kontroli sprawności tych urządzeń osobie upoważnionej przez Spółdzielnię. Zgodnie z ustaleniami na dokonanie odczytu wyznacza się jeden termin dla danego lokalu.
2. W uzasadnionych przypadkach nieobecności użytkownika lokalu w dniu wyznaczonego odczytu istnieje możliwość powtórnego ustalenia terminu. W przypadku 

nieudostępnienia lokalu w drugim terminie mają zastosowanie postanowienia § 7 ust. 5.
3. Z dokonanego odczytu podzielników kosztów w lokalu jest sporządzony protokół (kwit odczytu) podpisany własnoręcznie przez osobę odczytującą i osobę zamiesz-

kującą w danym lokalu.

§ 15
1. W przypadku przekazania lokalu przez dotychczasowego członka lub użytkownika do dyspozycji Spółdzielni w ciągu trwającego okresu rozliczeniowego dokonuje 

się tzw. międzyodczytu wskazań podzielników kosztów, zaś rozliczenie następuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego proporcjonalnie do okresu użytkowania 
lokalu przez ww. użytkownika.

2. W przypadku zbycia lokalu (na tzw. wolnym rynku) w trakcie okresu rozliczeniowego – użytkownik obejmujący lokal przejmuje prawa i obowiązki z tytułu rozliczenia 
kosztów ogrzewania.

§ 16
1. Przedmiotem indywidualnego rozliczenia kosztów dostawy ciepła do danej nieruchomości budynkowej jest podział kosztów ciepła pomiędzy indywidualnych użyt-

kowników lokali i porównanie ich z zaliczkami wniesionymi w okresie rozliczeniowym.
2. Członkowie Spółdzielni i pozostali użytkownicy lokali nie mogą rościć praw do odsetek w przypadku wystąpienia nadpłaty wynikającej z rozliczenia opłat za centralne 

ogrzewanie i ciepłą wodę na zasadach, określonych w niniejszym Regulaminie.

WYJMIJ I ZACHOWAJ

IIIREGULAMIN
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!§ 17
1. W przypadku uszkodzenia podzielnika kosztów lub awarii wodomierza lokalowego, użytkownik lokalu ma obowiązek o fakcie tym niezwłocznie powiadomić 

Spółdzielnię w celu określenia faktycznej daty uszkodzenia lub awarii oraz jej przyczyny.
2. Spółdzielnia zobowiązana jest do spowodowania demontażu uszkodzonego podzielnika lub wodomierza, jego naprawy oraz ponownego montażu po naprawie.
3. Koszty wymiany urządzeń, o których mowa w ust. 2, ponosi użytkownik lokalu w przypadku, gdy uszkodzenie nastąpiło z jego winy.

§ 18
1. Koszty dokonywania rozliczenia ciepła stanowią odrębną pozycję kosztową w indywidualnym rozliczeniu opłat za centralne ogrzewanie.
2. Koszty rozliczenia ogrzewania lokali dokonywane przez firmę rozliczeniową obejmujące odczytanie wskazań podzielników, wymianę plomb, przetworzenie danych 

oraz wystawienie indywidualnych dokumentów związanych z rozliczeniem pokrywają użytkownicy lokali.
3. Użytkownicy lokali ponoszą również koszty wymiany baterii zasilających podzielniki oraz koszty odczytu uzupełniającego (trzeciego) lub montażu podzielników po 

wymianie grzejników i inwentaryzacji zmienianych grzejników.
4. Po wystawieniu faktury przez firmę rozliczeniową za usługi wymienione w ust. 3 użytkownikowi lokalu zostanie wystawiona faktura przez Spółdzielnię.

§ 19
1. Reklamacje dotyczące rozliczenia indywidualnych kosztów ogrzewania lokalu winny być składane na piśmie, wraz z uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 30 

dni od daty otrzymania rozliczenia pod rygorem nieważności ich uznania za skutecznie złożone.
2. Reklamacje uznane przez Spółdzielnię lub firmę rozliczeniową skutkują tym, że łączna wysokość korekt obciąża odpowiednie koszty w kolejnym okresie rozliczeniowym.
3. W szczególnie uzasadnionych, udokumentowanych przypadkach (np. pobyt w szpitalu lub leczenie sanatoryjne), na pisemny wniosek użytkownika lokalu dopuszcza 

się rozpatrzenie reklamacji po terminie określonym w ustępie 1.
4. Wszelkie zmiany w instalacji c.o., po wcześniejszym uzyskaniu na to zgody Spółdzielni i wniesieniu opłaty za opróżnienie i napełnienie wodą instalacji, powinny być 

wykonane poza sezonem grzewczym.
5. Samowolna likwidacja grzejnika w jakimkolwiek pomieszczeniu nie powoduje wyłączenia powierzchni tego pomieszczenia z całkowitej ogrzewanej powierzchni lokalu. 

Pomieszczenie to traktuje się jako nieopomiarowane, a dla określenia opłaty w części indywidualnej przypadającej na to pomieszczenie stosuje się stawkę ryczałtową 
określoną w § 7 ust. 3.

6. Z inicjatywy mieszkańców danej nieruchomości, w terminie nie przekraczającym 31 października, po przedłożeniu pisemnej zgody 2/3 użytkowników lokali mieszkal-
nych, w danej nieruchomości może nastąpić zmiana dotychczasowego sposobu rozliczania kosztów, a mianowicie:
− likwidacja podzielnikowego rozliczania kosztów i przejście na rozliczanie z m2,
− likwidacja podzielników w części pomieszczeń.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 20
1. Niniejszy Regulamin, uchwalony na mocy art. 45a ust. 10 Prawa energetycznego, podaje się do wiadomości wszystkim użytkownikom lokali w zasobach Spółdzielni 

poprzez umieszczenie go na stronie internetowej Spółdzielni oraz wrzucenie do skrzynek pocztowych informacji o terminie wejścia w życie Regulaminu i możliwości 
zapoznania się z nim na stronie internetowej.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2010 i ma zastosowanie do rozliczeń kosztów ogrzewania i ciepłej wody począwszy od roku 2010.
3. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, w „Ramowym regulaminie rozliczania kosztów dostawy mediów do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkow-

nikami lokali” zatwierdzonym przez Radą Nadzorczą Uchwałami nr 6/2005, 12/2006 i 17/2008, skreśla się następujące postanowienia, dotyczące rozliczeń za centralne 
ogrzewanie i podgrzanie wody, tj. punkty: 1.1.3, 1.3.3, 3.2, 3.3, 3.4, 5.1 oraz rozdziały: 2.3, 2.4 i 4.

Tekst ujednolicony na podstawie:
− Uchwały nr 54/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście-Prasa” z dnia 9.12.2009 r., zatwierdzającej tekst jednolity 

ww. Regulaminu,
− Uchwały nr 11/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście-Prasa” z dnia 28.07.2010 r., zatwierdzającej Aneks nr 1  

do ww. Regulaminu,
− Uchwały nr 50/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście-Prasa” z dnia 20.04.2011 r., zatwierdzającej Aneks nr 2  

do ww. Regulaminu.

Wykaz nieruchomości budynkowych:

Lp. Nazwa nieruchomości budynkowej
1. Bolesławiecka 2-6

2. Kurkowa 25-27

3. Łódzka 17-19 – Wesoła 34a

4. Sępa-Szarzyńskiego 49 – Sienkiewicza 37-39

5. Grabskiego 1-21

6. Hallera 153a

7. Grabskiego 2-8

8. Bujwida 39-39c

9. Cybulskiego 7

10. Matejki 18-20

11. Pomorska 9 – Dubois 12

12. Zaułek Rogoziński 7a

13. Zaułek Rogoziński 11a i b

14. Zielińskiego 59-59c

15. Prądzyńskiego 26 – Komuny Paryskiej 81-83

16. Maczka 1a-7a

17. Maczka 1-13

18. Maczka 15-27

19. Maczka 29-41

20. Maczka 19a-29a

21. Maczka 9a-17a

22. Ołtaszyńska 116-128

23. Ołtaszyńska 130-138

WYJMIJ I ZACHOWAJ
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście-Prasa” 
oferuje mieszkania w budynkach  
oddanych już do użytkowania na południu Wrocławia,  
na osiedlu zagospodarowanym i ogrodzonym.
Do nabycia mieszkania 2- i 3-pokojowe, także 
 z antresolami, z tarasem lub balkonem. Z miejscami 
postojowymi w garażu podziemnym budynku.
W cenie – wykończenie mieszkania.

MIESZKANIA!!!
Gotowe

Bliższe informacje:

Biuro Spółdzielni
ul. Łódzka 19

tel. 71 361 60 86
www.smsp.wroc.pl

PRZYJDŹ – OBEJRZYJ – KUP
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Na Sienkiewicza pojawiły się krasnale. To nie jest początek bajki,  
ale najprawdziwsza prawda. Najmniejsi wrocławianie – tak się też ich nazywa – 
zagościli tam na stałe. 

Skąd się tam wzięły sympatyczne skrzaty? Otóż mieszcząca się w naszym budynku przy  
ul. Sienkiewicza 37/39 przychodnia przystąpiła do miejskiego „krasnalowego” programu. W jego ra-
mach pojawiają się statuetki krasnali w wielu miejscach Wrocławia. Te dwa skrzaty z Sienkiewicza  
nazywają się „Medyk i Pacjent”.

W pierwszej połowie września planowany jest I Wrocławski Festiwal Krasnoludków. Nasze krasnale  
z Sienkiewicza na pewno wezmą w nim udział.

Tomasz Kapłon

Krasnale  
na Sienkiewicza

Zarząd Spółdzielni informuje, że w wyniku analizy rozliczeń za ciepło za rok 2010 stwierdzono, że niektóre 
postanowienia obowiązującego regulaminu wymagają uściślenia. 

Na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza Uchwałą nr 50 z 20.04.2011 r. zatwierdziła Aneks nr 2/2011 do regulaminu, który będzie miał zastosowanie do 
rozliczeń za rok 2011. W niniejszym numerze „Gazety Spółdzielczej” zamieszczamy pełny tekst regulaminu z uwzględnieniem postanowień ww. aneksu.  
Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Przypominamy również o bieżącym zgłaszaniu do opomiarowania wszystkich grzejników w mieszkaniu, które z jakichkolwiek powodów miały zdję-
ty lub niezamontowany podzielnik. Pamiętajcie Państwo, że korzystanie z nieopomiarowanego grzejnika jest działaniem na szkodę sąsiadów, gdyż za 
ciepło zużyte w danym budynku płacą wyłącznie jego mieszkańcy. Irena Bienkiewicz

Zmiany w regulaminie 
rozliczeń za ciepło
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Pamiętaj, że na osiedlu nie jesteś sam. Ciesz się swoim czworonogiem, ale pozwól żyć sąsiadom. Uregulowania 
prawne dotyczące obowiązków ciążących na właścicielach zwierząt zamieściliśmy w poprzedniej „Gazecie 
Spółdzielczej”. Przypominamy je raz jeszcze. 

Właściciel (posiadacz) czworonoga, który nie sprząta pozostawionych po nim nieczystości, popełnia wykroczenie. Sprawę tę reguluje art. 145 Ko-
deksu wykroczeń (Dziennik Ustaw 46/2010). Stanowi on, że kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsce dostępne dla publiczności, a w szczególności dro-
gę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec – podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany.  Tomasz Kapłon

W czerwcu br., po wielomiesięcznych uzgodnieniach  
z MPWiK, nastąpiło przełączenie budynków  
przy ul. Ołtaszyńskiej do miejskiej sieci wodociągowej. 

Po przejęciu liczników, dostawcą wody do tych dwóch budynków, podob-
nie jak do pozostałych, będzie MPWiK. Dotychczas wodę do budynków przy 
ul. Ołtaszyńskiej dostarczał DOM-INVEST z własnej sieci.

Mieszkańców osiedla Relaks-Partynice przepraszamy za utrudnienia 
związane z prowadzonymi pracami instalacyjnymi przy budynkach 1, 2, 7 i 8.

Lucjan Mróz

Uwaga  
mieszkańcy 
budynku  
przy ul. Komuny 
Paryskiej 83!!!
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście-Prasa” oferuje  
do odpłatnego wynajęcia dodatkowe pomieszczenie piwnicz-
ne o powierzchni 4,58 m² w piwnicy budynku przy ul. Komuny 
Paryskiej 83.
Oferty pisemne z proponowaną ceną miesięcznego najmu 
prosimy kierować do siedziby Spółdzielni, ul. Łódzka 19  
we Wrocławiu, e-mail: sekretariat@smsp.wroc.pl. 

 W czerwcu br. w naszych osłonach śmietnikowych 
pojawiły się bezpłatne pojemniki na zużyte  
świetlówki kompaktowe. Bierzemy bowiem udział  
w pilotażowym projekcie zbierania  
zużytych świetlówek kompaktowych. 

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Mamy nadzieję, że ten spo-
sób pozbywania się zużytych świetlówek spowoduje wzrost świadomości 
ekologicznej naszych mieszkańców i troski o środowisko. 

Na podstawie porozumienia 
podpisanego z firmą ElektroEko 
– Organizacja Odzysku Sprzętu 
Elektrycznego i Elektronicznego  

specjalne pojemniki na zużyte 
świetlówki pojawiły się w osłonach 

śmietnikowych naszych nieruchomo-
ści: Maczka i Ołtaszyńskiej, Zielińskie-

go i Grabskiego, Komuny Paryskiej, Po-
morska – Dubois i Cybulskiego. 

Lucjan Mróz

Nie wyrzucaj 
świetlówek

Nowy 
dostawca 
wody

Prosimy – posprzątaj  
po swoim psie!



Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście-Prasa”GAZETA SPÓŁDZIELCZA • nr 4 • czerwiec 2011GAZETA SPÓŁDZIELCZA • nr 4 • czerwiec 2011 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście-Prasa”10

Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni wyraziło zgodę  
na skrócenie okresu wieczystego użytkowania działek nr 51 i 52 zabudo-
wanych budynkiem przy ul. Matejki 18-20. Dokumenty wraz z uchwałą  
Walnego Zgromadzenia zostały przekazane do Urzędu Miasta. Oczekuje-
my na wyznaczenie terminu podpisania aktu notarialnego. 

Skrócenie okresu wieczystego użytkowania umożliwi nabycie  
od SM „Biskupin” działki nr 50 i włączenie jej do naszej księgi wieczystej. 
Kończy to etap porządkowania stanu prawnego tej nieruchomości.

Irena Bienkiewicz

Teren  
będzie ogrodzony
Na wniosek mieszkańców budynku 
Sienkiewicza 37/39 w najbliższym 
czasie zostanie zrealizowane 
ogrodzenie terenu należącego 
do tej nieruchomości w ramach 
wnętrza podwórkowego. 

Liczne dewastacje, nocne przesiadywanie 
pod oknami i nieustanne naruszanie prawa wła-
sności przez mieszkańców innych budynków 
zmusiły mieszkańców tego budynku do podjęcia 
takiej drastycznej decyzji. Brama wjazdowa na 
teren i bramka dla pieszych umożliwią przejście 
i przejazd mieszkańcom budynku Sępa-Szarzyń-
skiego 49. Warunki przejazdu uzgodnili miesz-
kańcy obu budynków na spotkaniu, które odby-
ło się 30 maja 2011 roku w siedzibie Spółdzielni 
jeszcze przy ul. Komuny Paryskiej 90.

Irena Bienkiewicz

Matejki  
na finiszu
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Miejsca postojowe  
na Ołtaszyńskiej

Ustawa 
„śmieciowa” 
Przyjęta przez Sejm nowelizacja 
ustawy o porządku i czystości 
w gminach spowoduje, że 
przejmą one odpowiedzialność 
za gospodarkę odpadami 
komunalnymi.

Wprowadzone do ustawy zmiany idą w kierun-
ku przekazania gminom przejmowania gospoda-
rowania odpadami na ich terenie. Dotychczas to 
właściciele nieruchomości podpisywali umowy  
z firmami odbierającymi śmieci. Zgodnie z ustawą, 
gminy w przetargach wybiorą firmy, które będą 
od ich mieszkańców odbierać odpady, a właści-
ciele nieruchomości będą gminie uiszczać opłaty 
uwzględniające koszty odbioru, transportu, od-
zysku i recyklingu odpadów. Gminy, firmy odbie-
rające odpady i marszałkowie województw będą 
składali coroczne sprawozdania z wykonania swo-
ich obowiązków.

Senat zgodził się również na przyjęcie popraw-
ki umożliwiającej gminom wprowadzenie alterna-
tywnych metod ustalania wysokości opłat za zago-
spodarowanie odpadów – nie tylko w zależności 
od liczby osób zamieszkujących nieruchomość,  
ale także w zależności od ilości zużytej wody lub  
w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego.  

 Irena Bienkiewicz

Po sprawdzeniu informacji uzyskanej od mieszkańca budynku  
przy ul. Grabskiego 2 ustalono, że granice działki należącej do budynku 
przy ul. Grabskiego 2-8 w rzeczywistości przebiegają za płotem 
przedszkola. 

Dotyczy to pasa zieleni o szerokości ok. 1,5 m pomiędzy dwoma rzędami drzew. Urząd Miejski 
dla rozwiązania problemu zaproponował przestawienie ogrodzenia przedszkola z pozostawieniem 
na naszym terenie betonowego cokołu. Zarząd na takie rozwiązanie nie wyraził zgody. Rozważamy 
możliwość zamiany zajętego terenu poprzez powiększenie naszej działki od strony ul. Grabskiego 2. 
Negocjacje z UM trwają. O wynikach powiadomimy w następnym numerze „Gazety Spółdzielczej”.

Irena Bienkiewicz

Mimo uzgodnień dokonanych na etapie 
uzyskiwania pozwolenia na budowę 
– wrocławski ZDiUM, pismem z dnia 
3.11.2010 r., poinformował Spółdzielnię, 
że nie planuje przebudowy odcinka 
ulicy Maczka w kierunku Ołtaszyńskiej. 

Bez przebudowy drogi na tym odcinku nie jest 
możliwe wykonanie ujętych w projekcie 8 miejsc 
postojowych. W takiej sytuacji Zarząd Spółdziel-
ni skonsultował sprawę z Wydziałem Architektury 
oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowla-
nego. Dla zachowania wymaganego planem miej-
scowym bilansu miejsc, Zarząd jest zobowiązany 
wskazać inną lokalizację w granicach osiedla. Ta-
ką, na której można zrealizować brakujące miejsca, 
sporządzając jednocześnie projekt zamienny. Za-
rząd rozważał wykorzystanie działki 4/11 (teren zie-
lony nie przypisany do żadnego budynku) lub pasa 
drogowego (w obrębie działek 4/12 i 1/82 oznaczo-
nych kolorem fioletowym na załączonej mapce). 

Po wysłuchaniu opinii osób uczestniczących 
w I i II części Walnego Zgromadzenia, Zarząd 
postanowił, aby brakujące miejsca postojowe  
w pierwszej kolejności były bilansowane i wy-
znaczane w obrębie pasa drogi wewnętrznej. 

Irena Bienkiewicz,

Teren zajęty  
przez przedszkole
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ŚRÓDMIEŚCIE-PRASA
50-521 Wrocław 

ul. Łódzka 19
NIP 896 000 37 11          REGON 001053406

e-mail: sekretariat@smsp.wroc.pl          www.smsp.wroc.pl
tel. centrala 71 361 60 86, 71 334 39 32

fax 71 361 60 86 wew. 33 lub 71 334 39 33

BIURO SPÓŁDZIELNI CZYNNE:
poniedziałek, czwartek, piątek  w godz. 7-15 
wtorek  w godz. 10-15 
środa  w godz. 9-17

DZIAŁ CZYNSZÓW 
poniedziałek, czwartek  w godz. 7-11
środa  w godz. 9-17

PRZYJMOWANIE CZŁONKÓW
Zarząd Spółdzielni: 

w każdą środę  w godz. 14-17 
(po wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

Prezes Zarządu: 
Irena Bienkiewicz 
tel. 71 334 39 31, 607 357 700
e-mail: i.bienkiewicz@smsp.wroc.pl

Zastępca Prezesa Zarządu: 
Danuta Stańko
tel. 71 334 39 35, 693 641 341
e-mail: d.stanko@smsp.wroc.pl

Członek Zarządu: 
Lucjan Mróz 
tel. 71 334 39 43, 697 655 100
e-mail: l.mroz@smsp.wroc.pl

WAŻNE TELEFONY
Sekretariat: 

Kamila Żygadło
tel. 71 334 39 32 lub 71 361 60 86 
e-mail: sekretariat@smsp.wroc.pl

Dział Członkowski: 
Katarzyna Radzińska 
tel. 71 334 39 41 lub 71 361 60 86 wew. 41
e-mail: k.radzinska@smsp.wroc.pl

Administrator: 
Lucjan Mróz 
(osiedle Relaks-Partynice, Grabskiego, 
Zielińskiego, Hallera, Łódzka/Wesoła)
tel. 71 334 39 43 lub  71 361 60 86 wew. 43,  697 655 100 
e-mail: l.mroz@smsp.wroc.pl

Administrator: 
Liliana Kurzawa 
(Bolesławiecka, Kurkowa, Sępa-Szarzyńskiego, 
Sienkiewicza, Bujwida, Cybulskiego, Matejki, 
Pomorska/Dubois, Zaułek Rogoziński, Komuny 
Paryskiej/Prądzyńskiego) 
tel.  71 334 39 45 lub  71 361 60 86 wew. 45, 695 379 312
e-mail: l.kurzawa@smsp.wroc.pl 

Dział Czynszów: 
Agnieszka Marczak
tel.  71 334 39 40 lub  71 361 60 86 wew. 40
e-mail: a.marczak@smsp.wroc.pl

Konserwator – 605 327 605
Policja – 997 
Straż pożarna – 998 
Pogotowie ratunkowe – 999 
Straż Miejska – 986
Anteny „IKATEL” – 71 329 17 82 
Domofony „THETA” – 71 396 78 20
Pogotowie elektryczne – 71 348 65 11
Pogotowie energetyczne – 991
Pogotowie gazowe – 992
Pogotowie ciepłownicze – 993 
Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994, 71 348 53 14 
Pogotowie dźwigowe – 71 344 10 22 
(ul. Pomorska, Dubois, Sępa-Szarzyńskiego, Kurkowa, 
Matejki, Cybulskiego) 

KONE – dźwigi – 22 843 88 88, 513 027 110, 513 027 111, 
800 566 300
(ul. Zielińskiego, Zaułek Rogoziński, Komuny Paryskiej)

INTERTECH – obsługa kotłowni – 71 353 92 65 
(dot. osiedla Relaks-Partynice) 

Uwaga  
mieszkańcy  

osiedla  
Relaks-Partynice!!!

Istnieje możliwość najmu wolnych powierzchni tzw. trójkątów 
w celu parkowania pojazdów jednośladowych.

Zapytania oraz oferty pisemne z proponowaną ceną miesięcznego najmu prosimy 
składać do siedziby Spółdzielni, ul. Łódzka 19 we Wrocławiu, do skrzynki korespon-
dencyjnej Spółdzielni lub drogą elektroniczną – e-mail: sekretariat@smsp.wroc.pl.

Uwaga  
mieszkańcy  

ul. Grabskiego 1-21!!!
Istnieje możliwość najmu wolnych powierzchni tzw. świetlików 

w klatkach 1 i 5.

Zapytania oraz oferty użytkowania prosimy składać do siedziby Spółdzielni,  
ul. Łódzka 19 we Wrocławiu, do skrzynki korespondencyjnej Spółdzielni lub 
drogą elektroniczną – e-mail: sekretariat@smsp.wroc.pl. Pierwszeństwo za-
warcia umowy najmu „świetlików” przysługiwać będzie mieszkańcom danych 
klatek schodowych. 


