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Uhonorowaliśmy członków naszej spółdzielni
z najdłUższym stażem

50 lat minęło
jak jeden dzień....

Tak można by powiedzieć parafrazując słowa piosenki z tak niegdyś popularnego serialu telewizyjnego. Pół wieku to jednak szmat czasu, na który składają dni, miesiące, lata, nasze radości i smutki, nasze sukcesy i porażki. Ludzie, którzy związali swoje życie
z naszą spółdzielnią, zasługują na wyróżnienie i szacunek. Honorowanie naszych członków z 50 letnim stażem stało się już tradycją. W tym roku miła uroczystość odbyła się
pod koniec kwietnia podczas częściowych Walnych Zgromadzeń Członków Spółdzielni
Mieszkaniowej „ROW”. „50 latkowie”, którzy przyszli na Walne Zgromadzenie – otrzymali upominki i pamiątkowe statuetki. Trzeba jednak zaznaczyć, że Jubilatów w tym
roku było więcej. Nie wszyscy mieli czas by uczestniczyć w naszej uroczystości.
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łównymi tematami, które pojawiają
się podczas naszych kontaktów ze
spółdzielcami to zagadnienia związane gospodarką naszej Spółdzielni, kosztami, remontami i modernizacją zasobów oraz
oczekiwania mieszkańców z tym związane,
ale skonfrontowane z możliwościami finansowymi.
Większość tych spraw wyjaśniamy na łamach naszej gazety „Pod wspólnym dachem”, na naszych stronach internetowych
i oczywiście podczas spotkań z mieszkańcami. Nie sposób nie zauważyć, że nastąpił
dalszy postęp w podnoszeniu stanu technicznego i estetycznego budynków i ich
otoczenia, co nie oznacza, iż wszystko już
zostało zrobione.
Pojawiają się kolejne potrzeby remontowo-eksploatacyjne, na których realizację,
w miarę posiadanych środków finansowych,
już przyszedł lub przyjdzie wkrótce czas.
To trudne zadania, ale mają one postać materialną, dostrzegalną i mierzalną, pozwalającą na wyrobienie sobie opinii i ocenę prowadzo nych działań przez samo rządy
i pracowników Spółdzielni.
Ja jednak chciałbym zając się innym aspektem naszej egzystencji, tematem jakże ważnym i wpływającym na nasz poziom życia.
Chodzi mi o funkcjonowanie mieszkańców
w strukturze wielomieszkaniowych budynków i osiedli.
Bezsprzecznie zależy ono w głównej mierze od samych mieszkańców, od ich świadomości, mentalności i kultury oraz gotowości do kompromisu czy też utrzymywania
swoich zachowań w granicach tolerowanych przez osiedlowych sąsiadów. Przecież
nie od Spółdzielni, a od współmieszkańców
budynków zależy to, czy są dla siebie życzliwi, uprzejmi, empatyczni czy asertywni,
nawet uciążliwi i zamieniający w koszmar
relacje międzysąsiedzkie, skutkujące powstawaniem ostrych napięć, poczucia dyskomfortu zamieszkiwania, a w niektórych
przypadkach odczuwania zagrożenia dla
zdrowia i życia ze strony uciążliwych, nieobliczalnych (i w części prawdopodobnie
niepoczytalnych) sąsiadów.
Zamieszkiwanie w budynku wielorodzinnym nieustannie wymaga kompromisów,
a świadomość tego faktu powinna towarzyszyć każdemu, kto zamieszkuje lub zamierza zamieszkać – co prawda w swoim mieszkaniu – ale w otoczeniu czasem kilku,
a najczęściej kilkudziesięciu innych rodzin.
Skargi na sąsiadów, które do nas docierają, nasze własne obserwacje świadczą, że
albo takiej świadomości wiele osób nie ma,
albo świadomie ignoruje ją naruszając zasady dobrosąsiedzkie. Warto przypomnieć
za słynnym francuskim myślicielem Alexisem de Tocquevillem, który już w XIX wieku stwierdził, że „wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność
drugiego człowieka”. Trzeba odświeżyć
w pamięci i codziennie stosować zasadę:
„nie czyń drugiemu co tobie niemiłe”. Potrzeba życzliwości okazywanej na co dzień,
a nie od święta, innym współmieszkańcom
Czerwiec 2016 r.

Wieści z „pierwszej ręki”

prezes zarzĄdU sm „row” jan GraBowiecki

szanUjmy się nawzajem
bloku oraz tam, gdzie to możliwe, tolerancji
w granicach dobrych obyczajów.
Namawiam jednak do nietolerowania takich zachowań użytkowników lokali, które
tworzą zagrożenia dla zdrowia i życia lub
powstawanie kosztów usuwania dewastacji
i strat zarówno w mieniu prywatnym, jak
i wspólnym. Takich zachowań i działań niczym nie można usprawiedliwiać i nie wolno tolerować narastających zagrożeń. Niezwłoczna reakcja osobista lub zgłoszenie
indywidualne czy też zbiorowe do Straży
Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej, Sanepidu czy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także do spółdzielni – to szansa
ograniczenia lub całkowitego zapobieżenia
zagrożeniom, a tym bardziej ich skutkom.
Jakie są te najczęstsze skargi na sąsiadów? Są to między innymi żale na zbyt głośne zachowanie w ciągu dnia i w godzinach
ciszy nocnej, zbyt głośne słuchanie muzyki,
radia i telewizji, zbyt głośne i długotrwałe
wykonywanie prac remontowych, uciążliwość zacho wania zwierząt do mo wych
(w szczególności ujadanie psów), przetrzymywanie mebli i sprzętów domowych w pomieszczeniach wspólnego użytku, brak poszanowania porządku w częściach wspólnych
budynku i jego otoczeniu, niszczenie mienia (klatek schodowych, wind, placów zabaw itp.) dokarmianie bezdomnych kotów
i ptaków w taki sposób, jaki przyciąga je
zbyt blisko domów, stając się uciążliwym
dla jego lokatorów, nadto stwarzając zagrożenia sanitarne i epidemiologiczne.
O tej sprawie wielokrotnie pisaliśmy w naszej gazecie, apelowaliśmy o zdrowy rozsądek.. „Dobroczynni dokarmiacze” muszą
wreszcie zrozumieć, że wykładanie jedzenia (w zamyśle dla kotów i ptaków) zwabia
szczury i inne gryzonie. Z tych powodów
dokarmianie jest dozwolone tylko w znacznej odległości od budynków i jedynie w lokalizacjach wyznaczonych na ten cel. Za miejsca niedozwolone uznaje się w szczególności:
balkony, loggie, parapety, okapy i zadaszenia.
Kolejny temat, który prawie stale gości
na łamach naszego czasopisma to problem
wyrzucania przez okna resztek jedzenia,
a także papierosów. Kategorycznie jest to
niedopuszczalne, a przecież, aż wstyd o tym
pisać, ostatnio, w okresie poświątecznym,
sporo żywności w taki sposób opuszczało
niektóre mieszkania). Zabronione jest też
kładzenie żywności na trawnikach w pobliżu budynków, a tym bardziej przy placach
zabaw dla dzieci.
Oczywiście w w naszej Spółdzielni istnieje „Regulamin porządku domowego”,
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ale możliwość skutecznej interwencji ze
strony Spółdzielni jest ograniczona i zwykle polega na próbie mediacji podejmowanej przez Radę i Administrację Osiedla.
W znacznej liczbie przypadków jest to droga skuteczna, przynajmniej na pewien okres,
a bywa, że i na stałe. W wyjątkowych sytuacjach (dobrze udokumentowanych) podejmowane są inne działania w ramach postępowania wewnątrz spółdzielczego. Mam tu
na myśli pozbawienie praw członkowskich
i wszczęcie procedur mogących kończyć
się eksmisją i przymusową licytacją opróżnionego lokalu.
O wiele jednak szybszą i skuteczniejszą
formą jest zgłaszanie potrzeby natychmiastowej interwencji do Policji i Straży Miejskiej, które to służby posiadają szybkie i bardziej dotkliwe środki wobec stwierdzonych
wykroczeń. Dodatkowo udokumentowane
interwencje odpowiednich służb i organów
po rząd ku pu blicznego są nieodzow ne
przy kierowaniu spraw przeciwko uciążliwym mieszkańcom do sądu. Te dowody,
obok zeznań świadków, stanowią podstawę
wydawanych przez sąd postanowień.
Podobnie rzecz się ma z procedurami podejmowanymi wobec osób cierpiących na różnego rodzaju depresje i psychozy, ograniczające świadomość tych osób lub też możliwość
kontrolowania przez nich swoich zachowań,
a tym bardziej ich skutków, mogących narazić zdrowie i życie oraz mienie innych ludzi.
W takich przypadkach potrzeba reakcji i współdziałania ze strony współmieszkańców ze
Spółdzielnią i MOPS-em jest nieoceniona i konieczna.
Trzeba wyciągnąć wnioski z tego typu
przypadków, które są swego rodzaju znakiem czasu. Wielu naszych mieszkańców
szczęśliwie dożyło sędziwego wieku i jeśli
w zdrowiu – to tylko pozazdrościć. Ale dla
części z nich brakuje zainteresowania ze
strony najbliższych. W efekcie długotrwała
samotność i izolacja oraz brak ciągłej i stabilnej pomocy medycznej doprowadzają
do utraty poczucia rzeczywistości i powstania schorzeń (w niektórych przypadkach
okresowo lub na stałe) ograniczających nie
tylko ich sprawność fizyczną, ale i psychiczną.
W tym miejscu wręcz muszę zwrócić się
do Państwa z ważnym apelem. Nikt lepiej
nie zna osoby zza ściany niż sąsiad. A to
oznacza, że choć pierwsze życzliwe zainteresowanie problemami osób starszych, samotnych, schorowanych i coraz mniej sprawnych w naturalny sposób oczekiwane jest
od rodziny i innych bliskich osób, to właśnie Wy – drodzy Państwo – możecie jako
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pierwsi się takimi osobami zainteresować
i im pomóc. Jeśli już nie osobiście, to poprzez zwrócenie się do odpowiednich służb
miejskich czy też do Spółdzielni. Taki ludzki odruch może tym osobom (ale i Wam)
zapewnić wyższe poczucie bezpieczeństwa
zamieszkiwania po sąsiedzku.
Wracając do potrzeby kompromisów jako szansy na bezkolizyjne współzamieszkiwanie, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na pewne zjawisko nasilające się wraz
ze wzrostem stopnia uwłaszczenia mieszkań. Uaktywniło się u niektórych osób przerysowywanie własnych racji i praw – względem toż sa mych praw i ra cji in nych
współmieszkańców domu czy też grupy budynków. Prowadzi to nieuchronnie do konfliktów, nawet bardzo ostrych w swym wyra zie. Cza sem cho dzi o usy tu owa nie
parkingu, śmietnika, placu zabaw, boiska
czy ławki, czasem o zakres i kolejność remontów. Zarządca nieruchomości tymczasem (kim by on nie był, a w tym przypadku
jest nim Spółdzielnia) musi się kierować
stosownymi przepisami i wolą większości
mieszkańców. A ponadto w kwestii remontów i innych prac wymogami technicznymi
oraz możliwościami finansowymi ich wykonania.
Zamieszkując w wielomieszkaniowym
budynku musimy być gotowi i otwarci na stabilny kompromis. Żądając szanowania naszych praw – szanujmy prawa drugich, tylko wtedy bowiem sąsiedztwo innych ludzi
nie będzie uciążliwe, a istniejące pomiędzy
sąsiadami relacje będą pełne życzliwości
i gotowości do pomocy oraz wzajemnego
szacunku.
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25-28 kwietnia 2016 r. walne zGromadzenia
członków spółdzielni mieszkaniowej „row”

dążenie do poprawy warUnków
zamieszkiwania

T

ak jak w ubiegłych latach wiosną każdego roku dokonujemy
w naszej Spółdzielni oceny tego co zrobiliśmy przez minione 12 miesięcy. Uchwalamy kierunki rozwoju działalności
gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej, które nasza Spółdzielnia będzie realizować w najbliższym czasie. Służą temu częściowe Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„ROW”. To ustawowy i statutowy obowiązek, podczas którego
dokonuje się oceny sprawozdań finansowych, Zarządu i Rady
Nadzorczej oraz odbywa się głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok przeszły..
Walne Zgromadzenie odbyło się w czasie 5 spotkań: 25 kwietnia dla członków osiedli Dąbrówki, Piastów i XXX – lecia w I Liceum Ogólnokształcącym im 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl. przy ul. Szkolnej 1. Dzień później w tym samym
miejscu dla członków osiedla Centrum. 27 kwietnia dla członków
zamieszkałych na terenie gminy Pszów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie. 28 kwietnia dla członków zamieszkałych na terenie gminy Rydułtowy w Rydułtowskim Centrum Kultury „FENIKS” w Rydułtowach i 29 kwietnia dla członków
zamieszkałych na terenie gminy Radlin w Miejskim Ośrodku
Kultury w Radlinie.
Wcześniej sprawozdanie finansowe, raport i opinia biegłego
Rewidenta, sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wszystkie projekty Uchwał, które miały być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostały wyłożone do wglądu, w siedzibie Spółdzielni w Wodzisławiu Śl.
Podczas Zgromadzenia, w Wodzisławiu, odbyła się poza statutowymi punktami Walnego Zgromadzenia miła uroczystość uho4

norowania przez Prezesa Zarządu SM „ROW” Jana Grabowieckiego i Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „ROW” Ryszarda Pleszewskiego członków naszej spółdzielczej rodziny mających 50 lat stażu specjalnymi wyróżnieniami (o uroczystości
piszemy na str 2).
PRawidłowe i PRioRytetowe
kieRunki działań
Podsumowując aktualną działalność i politykę Spółdzielni Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „ROW” Ryszard Pleszewski
przedstawiając sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności
w 2015 roku stwierdził, m. in. że przeprowadzone kontrole nie
wykazały uchybień w prowadzonej działalności Spółdzielni, co
potwierdziła również opinia i raport z badania sprawozdania finansowego. Prezentowane w opinii węzłowe wskaźniki potwierdzają dobrą sytuację ekonomiczno-finansową Spółdzielni oraz
zapewniają, że nie występują żadne zagrożenia co do prowadzenia jej dalszej działalności.
Plan gospodarczo-finansowy na rok 2015 został sporządzony
w oparciu o możliwości finansowe Spółdzielni zarówno w zakresie eksploatacji bieżącej, jak i remontów zasobów zarządzanych
przez Spółdzielnię.
W ocenie Rady Nadzorczej kierunki działania Zarządu w tym
zakresie są prawidłowe i priorytetowe, dające wymierne efekty
nie tylko w zakresie oszczędności energii cieplnej, jak również
podwyższają stan techniczny i estetyczny budynków mieszkalnych oraz całych osiedli, które stają się coraz bardziej komforto-
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we i równające do aktualnych standardów. Ponadto w trakcie robót termomodernizacyjnych wykonywane są dodatkowo naprawy
balkonów, wymiana cokołów i opasek wokół budynków, a także
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja instalacji wewnętrznych. Należy zwrócić także uwagę na prowadzone
równocześnie prace towarzyszące takie jak: wymiana chodników
wokół budynków, podjazdów czy budowa placów zabaw z dużą
ilością zieleni oraz miejsc do odpoczynku, relaksu, zabawy dla
dzieci i ćwiczeń dla dorosłych.
Prowadzone roboty remontowe na osiedlach realizowane są
przez wykonawców wyłanianych w procedurach przetargowych
wg określonych norm wewnętrznych Spółdzielni, a dokonywanie
oceny stanu technicznego i kwalifikowanie robót w zakresie remontów oraz termomodernizacji budynków dokonywane jest przez
Administracje Osiedla wraz z Radami Osiedlowymi i poddawane
konsultacji z mieszkańcami poprzez przedstawienie propozycji
planów remontowych na organizowanych zebraniach osiedlowych, w trakcie których mieszkańcy zgłaszają swoje uwagi i wnioski oraz mogą rozmawiać o kwestiach będących przedmiotem ich
zainteresowania.
Konsekwentnie realizowany przez ostatnie lata program termo
modernizacyjny budynków sprawił, że w 2015 roku ocieplone zostały kolejne budynki przy ul. Wojska Polskiego 2-12 i 22-26,
ul. Przemysława 6 oraz planowane są następne przy ul. Przemysława 3 i 9 i kompleksowa modernizacja najstarszego budynku
spółdzielczego przy ul. Wałowej 22 w Wodzisławiu Śl. Poza przetargami na roboty dociepleniowe, postępowaniem objęte były
między innymi: roboty dekarsko-blacharskie, remonty nawierzchni dróg, chodników, miejsc postojowych, dostawy i montażu
urządzeń zabawowych, robót malarskich. Realizacja robót z rozstrzygnięć przetargowych była właściwie nadzorowana przez służby Spółdzielni, a w przypadkach nie dotrzymania terminów wykonania robót zgodnie z umowami, naliczone zostały kary umowne.
W ramach nadzoru w pracach Komisji Przetargowej uczestniczyli
przedstawiciele wytypowani przez Rady Osiedlowe, a po przepro wa dzo nej kon tro li wy bra nych prze targów na ro bo ty
remontowe Rada Nadzorcza nie stwierdziła nieprawidłowości
w sposobie nadzorowania, dokumentowania i rozliczania wykonywanych prac.
dążenie do zmnieJszania kosztów
Chęć wpływu na kształtowanie kosztów potwierdzają działania
Zarządu zmierzające do obniżenia wydatków z tytułu mediów.
W czasie ostatnich kilku lat Spółdzielnia wypracowała lepsze warunki współpracy, mające niebagatelny wpływ na kształtowanie jej
płynności finansowej, a dotyczące zmniejszenia kosztów niezależnych od Spółdzielni w zakresie rozliczeń wody, energii cieplnej
i elektrycznej. W dalszym ciągu prowadzona jest wymiana wodomierzy z zdalnym radiowym systemem odczytów zużycia zimnej
wody na zasobach Spółdzielni, co nie wymaga obecności lokatora
w mieszkaniu, a przy tym odczyty dokonywane są z dużą dokładnością. W znacznym stopniu wpływa to na sukcesywne zmniejszanie się niedoboru pomiędzy odczytami liczników indywidualnych
w stosunku do odczytów liczników głównych.
Wynegocjowanie z firmą „Tauron” Polska Energia kosztu jednostkowego opłaty z tyt. dostarczania energii elektrycznej do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych pozwoliło już w 2012
roku na obniżenie opłaty w pozycji „energia elektryczna”, a w latach od 2013 do 2014 na pozostawienie opłaty z tego tytułu na niezmienionym poziomie. W m-cu październiku 2015 r. Zarząd przystąpił do negocjacji cen zawartych w ofercie firmy TAURON
Sprzedaż GZE Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach odnośnie zmiany
cennika dostarczania energii elektrycznej do obiektów Spółdzielni, w wyniku tych negocjacji uzyskano cenę 246,16 zł/MWh cen
zamiast proponowanej 264,- zł/MWh. W związku z powyższym
doszło do podpisania umowy na cenę gwarantowaną na cały
2016 rok.
Na ograniczenie kosztów zużycia energii elektrycznej ma również wpływ modernizacja oświetlenia klatek schodowych z zastoCzerwiec 2016 r.

sowaniem lamp w technologii LED, co spowodowało obniżenie
zużycia energii w I półroczu 2015r w skali całej Spółdzielni,
w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 4%.
Wprowadzając nowe technologie dotyczące opomiarowania
c.o. Spółdzielnia umożliwiła mieszkańcom oszczędne gospodarowanie energią cieplną, nie mniej jednak wprowadzane nowe taryfy ciepła przez dostawców energii, spowodowały konieczność
wprowadzenia regulacji zaliczek wnoszonych przez mieszkańców w budynkach, gdzie zaliczki nie pokrywały ponoszonych
kosztów.
Rada Nadzorcza – mówił Ryszard Pleszewski – mając świadomość wysokich kosztów utrzymania mieszkania, jak również trudności finansowe niektórych członków Spółdzielni powodujące zadłużenia w opłacaniu należnych opłat monitorowała system windykacji
należności wobec Spółdzielni. W wyniku przeprowadzonej analizy
zaległości z tyt. opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych, jak
i użytkowych Rada Nadzorcza stwierdza, że skala zaległości z tego
tytułu nie zagraża działalności Spółdzielni, nie mniej jednak jest
jednym z warunków utrzymania płynności finansowej. Wobec powyższego osoby zalegające w opłatach za użytkowanie lokali mieszkalnych zapraszane są na indywidualne rozmowy. Forma tej współpracy z zadłużonymi w niektórych przypadkach dała pozytywny
efekt skutkujący zmniejszeniem zadłużenia, co uchroniło przed wykreśleniem z członkostwa, a w konsekwencji przed utratą prawa
do lokalu mieszkalnego.
PRoGRamy RozwoJu
zGodne z PotRzebami mieszkańców
Ważnym aspektem w działalności Spółdzielni jest budowanie
i nawiązywanie długotrwałych relacji z mieszkańcami, gdyż jest
to podstawa funkcjonowania Spółdzielni, co wymaga czasu, zaangażowania członków organów samorządowych i poszanowania
środowiska lokalnego. Dlatego naszym celem jest, aby wszelkie
działania były przemyślane i adekwatne do otoczenia i potrzeb
mieszkańców. Stąd od szeregu lat organizowane są zebrania
z mieszkańcami, na których prezentowane są propozycje remontowe na kolejny rok. Uczestnicy tych zebrań wyrażają swoje opinie, zgłaszają wnioski, które w miarę możliwości są realizowane,
tak aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie i komfortowo, dbając
jednocześnie o to, żeby otoczenie w którym żyją było estetyczne
i przyjazne. Wspólnie z Zarządem określane są i wdrażane programy rozwoju zgodnie z potrzebami na osiedlach spółdzielczych,
a także odczuciami i potrzebami naszych mieszkańców. Podejmując decyzje w tych sprawach Rada Nadzorcza zawsze kieruje się
przede wszystkim dbałością o interes ogółu mieszkańców.
Tylko dzięki odpowiedzialnemu i konsekwentnemu działaniu
możliwy jest dalszy rozwój Spółdzielni przy zastosowaniu sprawdzonych metod zarządzania. Dlatego szczególnie cenna jest współpraca wszystkich członków organów samorządowych z mieszkańcami oraz pełna informacja, zrozumienie i akceptacja działań
Zarządu nie tylko jako zarządcy nieruchomości spółdzielczych,
ale również jako podmiotu niosącego pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów członków i mieszkańców.
To dzięki umiejętnemu zarządzaniu i współpracy wszystkich
organów samorządowych Spółdzielnia postrzegana jest jako niezawodny i godny zaufania partner, a nasza działalność przekłada
się na wymierne korzyści dla mieszkańców, jak i na jakość ich życia. Skuteczne zarządzanie oraz kontynuacja kolejnych inwestycji
w ramach termomodernizacji budynków oparta na rzetelności
i profesjonalizmie, ale przede wszystkim na przejrzystych i precyzyjnych umowach partnerskich, zarówno w sferze finansowania
tych projektów, jak i w sferze wykonawstwa, pozwala na uzyskiwanie dalszych efektów energetycznych i przyczynia się do zmniejszania kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Takie same zasady obowiązują przy konstruowaniu planów dotyczących
kształtowania opłat zależnych od Spółdzielni. Muszą one być
ustalane na poziomie ponoszonych kosztów, ale także na akceptowalnym społecznie poziomie i adekwatnym do możliwości finansowych naszych członków. To ambitny plan na przyszłość, po-
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zwalający na prowadzenie stabilnej działalności gospodarczej i finansowej Spółdzielni oraz na dalszy jej spokojny byt i rozwój.
Rada Nadzorcza uwzględniając całokształt działalności Spółdzielni w roku 2015, a przede wszystkim osiągnięte wyniki gospodarczo-finansowe potwierdzające prawidłowość jej funkcjono wa nia, do brą sta bil ną sy tu ację fi nan so wą wnio sko wa ła
do Walnego Zgromadzenia Członków o: zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”
w Wodzisławiu Śl. za rok 2015, zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisławiu
Śl. za rok 2015, udzielenie absolutorium członkom Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisławiu Śl. za rok 2015
Prezesowi Zarządu – Janowi Grabowieckiemu, Zastępcy Prezesa Zarządu – władysławowi maryjka, Zastępcy Prezesa Zarządu – iwonie kołeczko.

struktura opłat

dobRy stan finansowo-GosPodaRczy
sPółdzielni
Po podjęciu uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej w minionym roku Prezes Zarządu
Jan Grabowiecki przedstawił sprawozdania Zarządu Spółdzielni
z działalności w 2015 r.
Na dzień 31.12.2015 r. Spółdzielnia liczyła 5 284 członków
i w stosunku do roku 2014 ich liczba uległa zmniejszeniu
o 197 osób. Jest to wynikiem braku chęci przystąpienia w poczet
członków przy nabywaniu mieszkań przez nowe osoby.
W skład zasobów Spółdzielni wchodzi 156 budynków mieszkalnych, w tym 7.255 lokali mieszkalnych.
Na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w 2015 roku osiągnięty został wynik finansowy dodatni w kwocie 89 633,78 zł,
a na działalności gospodarczej wygenerowano zysk w wysokości
684 765,05 zł. Rachunek przepływów pieniężnych na dzień 31.12.2015
wy ka zał zwięk sze nie sta nu środ ków pie nięż nych o kwo tę 1 687 651,12 zł. Sytuacja ta wskazuje na dobry stan finansowo – gospodarczy Spółdzielni, co również potwierdził w swojej
opinii z badania sprawozdania finansowego biegły rewident.

struktura przychodów gospodarki zasobami
mieszkaniowymi w 2015 roku

5.1 Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
• Przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi
20 580 027,44 zł
• Koszty z gospodarki zasobami mieszkaniowymi
20 490 393,66 zł
• wynik gospodarki zasobami mieszkaniowymi + 89 633,78 zł

struktura kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
w 2015 roku

Uzyskany wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w wysokości 89 633,78 zł zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zwiększy przychody roku następnego.
5.2 Pozostała działalność spółdzielni
• Przychody z pozostałej działalności
• Koszty z pozostałej działalności
• Podatek dochodowy od osób prawnych
• wynik netto na pozostałej działalności

3 691 783,27 zł
2 865 004,22 zł
142 014,00 zł
+ 684 765,05 zł

Wynik na pozostałej działalności, który wynosi 684 765,05 zł
zgodnie z art. 75 i art. 76 Ustawy Prawo spółdzielcze będzie podlegał podziałowi przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.
Dodatni wynik na działalności gospodarczej zwiększa przychody Spółdzielni, co umożliwia wykonanie dodatkowych prac bez
konieczności zmian opłat wnoszonych przez mieszkańców.
Gospodarka zasobami mieszkaniowymi

koszty eksPloatacJi i utRzymania
zasobów mieszkaniowych

Jak wynika z wykresu opłaty zależne od Spółdzielni to 43,1%,
a niezależne od Spółdzielni to aż 56,9%.
Strukturę przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
i kosztów przedstawiają poniżej wykresy.

W 2015 roku koszty poniesione przez Spółdzielnię ogółem wynosiły 42.335.412,23 zł i uległy zwiększeniu o 1,3% w stosunku
do roku 2014. Szczegółowy wykaz poniesionych kosztów przedstawia poniższa tabela oraz wykres.
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zestawienie kosztów według rodzaju w tys. zł.
rok 2014
kwota
1.

zużycie materiałów i energii

2.

rok 2015
strukt.

kwota

strukt.

dynamika
%

20 118

48,15

20 633

48,74

102,6

usługi obce

3 952

9,46

3 325

7,85

84,1

3.

podatki i opłaty

3 603

8,62

3 786

8,94

105,1

4.

wynagrodzenia

4 969

11,89

5 063

11,96

101,9

5.

amortyzacja

375

0,90

401

0,95

106,9

6.

odpis na fundusz remontowy

8 764

20,98

9 127

21,56

104,1

41 781

100,0

42 335

100,0

101,3

Razem:

struktura kosztów spółdzielni wg rodzaju
w latach 2011 – 2015

oPłaty za użytkowanie lokali
mieszkalnych nie uleGły zmianie
Opłaty z tytułu eksploatacji zasobów mieszkaniowych oraz funduszu remontowego, czyli zależne od Spółdzielni w 2015 roku
nie uległy zmianie, są zróżnicowane w zależności od osiedla – nieruchomości i kosztów w nich ponoszonych. Wysokość stawek
planowana jest indywidualnie dla każdego osiedla – nieruchomości, tak, aby mieszkańcy pokrywali wydatki swojego osiedla – nieruchomości, gdyż to osoby zamieszkałe mają wpływ na wysokość
kosztów ponoszonych w danej nieruchomości.
w 2015 roku obowiązywały następujące stawki opłat za użytkowanie mieszkań:
• eksploatacja podstawowa w zależności od nieruchomości
1,85 – 2,06 zł/m2
• fundusz remontowy lokali mieszkalnych
1,80 – 3,28 zł/m2
• podatek od nieruchomości i gruntu wg miast 0,15 – 0,26 zł/m2
• energia elektryczna
0,04 – 0,18 zł/m2
• ubezpieczenie majątku
0,05 zł/m2
• eksploatacja dźwigów
0,17 – 0,32 zł/m2
• fundusz remontowy dźwigów
0,17 – 0,22 zł/m2
• zimna woda i odprowadzenie ścieków
11,26 – 12,49 zł/m³
• opłata za gosp. odpadami komunalnymi
6,00 – 10,80 zł/os.
• antena zbiorcza
8,96 – 9,00 zł/gn
• ubezpieczenie mieszkań
3,00 zł/mieszk.

Koszty eksploatacji i utrzymania zasobów mieszkaniowych
obejmują koszty poniesione na:
– przegląd instalacji elektrycznej,
– przegląd instalacji gazowej,
– przegląd przewodów kominowych,
– eksploatację i konserwację stacji wymienników,
– dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację piwnic,
– czyszczenie kanalizacji sanitarnej,
– odczyt liczników wody,
– utrzymanie czystości wokół budynków,
– pielęgnację zieleni, koszenie trawników, prześwietlenia drzew
i żywopłotów,
– konserwację placów zabaw oraz wymianę urządzeń zabawowych w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania,
– zapewnienie bezpieczeństwa na chodnikach w czasie zimy,
– koszty związane z nadzorem i administrowaniem zasobów
mieszkaniowych.
Czerwiec 2016 r.

Należy tu podkreślić, że na stawki opłat wpływ mają również
mieszkańcy poprzez dbanie o stan techniczny i estetyczny budynku czy też osiedla. Niechlubnym przykładem są dość częste i bezmyślne dewastacje zarówno budynków, klatek schodowych a także zieleni i urządzeń zabawowych. To wszystko wpływa na wysokość
opłat, dlatego nie możemy być obojętni na zachowanie osób dewasujących nasze otoczenie. Często jest tak, że to współmieszkańcy są sprawcami tych dewastacji.
Niewątpliwie jednym z istotnych składników opłat są podatki
poniesione z tytułu prowadzonej działalności w roku 2015, i tak
Spółdzielnia zapłaciła:
– podatek od towarów i usług VAT
423 094,00 zł
– podatek dochodowy od osób prawnych
142 014,00 zł
– podatki na rzecz gmin:
Gmina Wodzisław Śląski
568 936,00 zł
Gmina Rydułtowy
86 545,00 zł
Gmina Radlin
33 637,00 zł
Gmina Pszów
41 692,00 zł
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W okresie ostatnich 4 lat stawki podatku od nieruchomości
i gruntu kształtowały się następująco:
miasto

2012

2013

2014

2015

Wodzisław Śl. 1,08 zł/m² 1,13 zł/m² 1,13 zł/m² 1,13 zł/m²

Rydułtowy

0,98 zł/m² 1,03 zł/m² 1,05 zł/m² 1,07 zł/m²

Radlin

0,87 zł/m² 0,90 zł/m² 0,91 zł/m² 0,91 zł/m²

Pszów

0,90 zł/m² 0,94 zł/m² 0,96 zł/m² 0,98 zł/m²

Spółdzielnia posiada 48 dźwigów osobowych. W zasobach
Spółdzielni wszystkie dźwigi wymienione są na nowe.
Od 1 października 2015 roku Uchwałą Rady Nadzorczej została wprowadzona zmiana sposobu wnoszenia opłat z tytułu dźwigów. Obecnie opłaty naliczane są zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia
15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych proporcjonalnie do posiadanych udziałów w nieruchomości wspólnej.
• Zaliczki wniesione na pokrycie kosztów zimnej wody
i odprowadzenia ścieków w 2015 roku wynosiły:
6 759 905,96 zł
• Poniesione koszty z tytułu zakupu zimnej wody
i odprowadzenia ścieków w 2015 roku wynosiły:
6 419 894,21 zł
• Różnica pomiędzy zaliczkami, a kosztami wyniosła:
340 011,75 zł
Koszty zimnej wody i odprowadzania ścieków rozliczane są co
pół roku na podstawie odczytów liczników wody zamontowanych
w lokalach mieszkalnych.
Systematycznej analizie podlegają różnice między sumą wskazań liczników indywidualnych w mieszkaniach, a licznikiem
głównym na przyłączu w budynku, co skutkuje tym, że różnica ta
mieści się w granicach błędu wskazań urządzeń pomiarowych
zgodnie z ich instrukcją. W roku 2015 zabudowano kolejne liczniki wody z możliwością odczytu elektronicznego bez konieczności wchodzenia do mieszkania, co spotkało się z zadowoleniem zwłaszcza osób pracujących lub przebywających czasowo
poza miejscem zamieszkania. Elektroniczny odczyt wodomierzy
odbywa się w jednym czasie dla wszystkich wodomierzy w mieszkaniach.
Opłaty wnoszone za zużytą wodę do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji są zgodne ze stanem faktycznym wykazanym przez wodomierze zbiorcze na przyłączach do budynku.
koszty
zakuPu eneRGii ciePlneJ
Ogółem koszty zakupu energii cieplnej na cele centralnego
ogrzewania i centralnej ciepłej wody w 2015 roku wynosiły
13 069 659,48 zł
w tym:
koszty zakupu ciepła na poczet centralnego ogrzewania wynoszą
11 480 286,65 zł
koszty zakupu ciepła na podgrzanie wody wynoszą
1 589 372,83 zł
8

Zaliczki wpłacane przez mieszkańców na poczet centralnego
ogrzewania ustalane są na podstawie wskazań licznika ciepła.
Drugim czynnikiem oprócz zużycia ciepła, a wpływającym na wysokość zaliczek są taryfy ciepła zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki.
We wszystkich budynkach mieszkańcy mają bezpośredni wpływ
na ilość zużytego ciepła, gdyż na grzejnikach są zabudowane, służące do regulacji temperatury, zawory termostatyczne. Ich używanie wpływa bezpośrednio na zużycie ciepła w mieszkaniach,
a zatem i w budynku.
w oparciu o posiadane dane liczbowe bezspornym jest, iż
budynki, opomiarowane podzielnikami kosztów w mieszkaniach mają niższe zużycie energii cieplnej niż budynki nie wyposażone w te mierniki, co ma bezpośredni wpływ na wysokość opłat jakie wnoszą mieszkańcy z tytułu centralnego
ogrzewania.
sPołeczne asPekty
naszeJ działalności
Oprócz działalności związanej z administrowaniem i obsługą techniczną naszych zasobów Spółdzielnia wspiera prowadzoną działalność społeczno-wychowawczą w placówkach,
które wynajmują lokale na zasobach Spółdzielni pokrywając
jedynie koszty ich najmu na poziomie kosztów własnych.
W placówkach tych prowadzona jest działalność o charakterze
edukacyjnym, artystycznym, sportowym i relaksacyjnym. Doraźnie wspierana jest również organizacja działalności kulturalno-oświatowej, z której to działalności mogą korzystać nasi
mieszkańcy.
Rok 2015 to kolejny rok funkcjonowania systemu e-kartoteki, z którego korzysta już około 2.500 osób. Od 2012 roku poprawne logowanie do e-kartoteki miało miejsce ponad 45 tysięcy razy. System ten ułatwia dostęp do samodzielnej analizy
stanu rozliczeń, zobowiązań i wpłat z tytułu użytkowania mieszkania przy wykorzystaniu łączy internetowych. W ten prosty
sposób w dowolnym czasie i miejscu można dokonać sprawdzenia i analizy kosztów utrzymania mieszkania, co znacznie
skraca czas pozyskiwania niezbędnych informacji. Dla szerszej
analizy można zobaczyć wysokość i zmiany opłat za użytkowanie mieszkania oraz daty i wysokość dokonywanych wpłat, jak
również wszystkie rozliczenia zużycia wody i energii cieplnej.
Jeżeli okaże się, iż potrzebna jest forma papierowa analizowanego zestawienia – wystarczy pobrać raport w pliku pdf i wydrukować.
Informacje zawarte w e-kartotece są dostępne bez ograniczeń
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W rezultacie o każdej porze można sprawdzić i odnaleźć informacje na nurtujące pytania.
System jest całkowicie bezpieczny i gwarantuje wysoki poziom
ochrony danych osobowych.
W ramach wymiany informacji drogą elektroniczną w Spółdzielni funkcjo nu je rów nież sys tem komu nikacji e-mail. Wystar czy zło żyć pisemne oświad czenie, iż ko respon dencja może być prze sy ła na dro gą elek tro nicz ną i wszyst kie
zawiado mienia o wyso kości opłat oraz rozliczenia mediów
będą przesyłane w formie elektronicznej na wskazany w oświadczeniu ad res e-mail.
Realizacja zadań remontowych prowadzona jest w oparciu
o zatwierdzony przez Radę Nadzorczą plan funduszu remontowego. Kwalifikacja planowanych zadań remontowych odbywa
się w oparciu o przeprowadzane przeglądy techniczne budynków i budowli w poszczególnych osiedlach przy współpracy
Rady Osiedla i mieszkańców zgłaszających swoje uwagi i propozycje.
W celu realizacji zadań remontowych w 2015 roku przeprowadzono 29 przetargów z udziałem 65 oferentów.
Wszystkie zadania remontowe zaplanowane na 2015 rok zostały zrealizowane terminowo, w pełnym zakresie.
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W 2015 roku wykonano następujące prace remontowe:
osiedle Rydułtowy
lp.

zakres wykonanych robót

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Remonty dachów
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Roboty malarskie klatek i piwnic
Remonty instalacji wod-kan i c. o.
Remont oraz pomiary instalacji odgromowej
Remonty instalacji elektrycznej
Termomodernizacja budynków
Remonty stacji wymienników ciepła obsługujących
Remonty posadzek piwnic
Remonty nawierzchni placów zabaw z odwodnieniem
Remonty chodników i dróg
Pozostałe roboty

143 033,99
35 160,48
67 275,33
95 571,30
17 801,91
19 990,62
125 802,82
52 233,69
26 599,50
203 970,60
47 363,30
1 910,12

Razem

836 713,66

Wykonanie wszystkich wyżej wymienionych robót remontowych było możliwe dzięki wpłatom dokonywanym przez mieszkańców na fundusz remontowy, jak również poprzez pozyskanie
przez Zarząd Spółdzielni dodatkowych środków finansowych,
które tylko w 2015 roku stanowiły kwotę 2 804 393,15 zł i w całości zostały przeznaczone na remonty.
W ostatnich latach na cele remontowe – głównie na termomodernizację budynków mieszkalnych, pozyskano środki zewnętrzne, które licząc narastająco na dzień 31.12.2015r. stanowiły ogółem sumę 24 590 747,00 zł, z czego kwotę 3 988 388,17 zł
stanowią umorzenia, dotacje i premie termomodernizacyjne.
Po raz kolejny chcemy zaznaczyć, że część środków finansowych, które mogłyby być przeznaczone na kolejne remonty, jest
marnowana poprzez dewastacje tego co było ładne i służyło
w sposób właściwy mieszkańcom. Proces dewastacji w roku 2015
nasilił się – głupota i bezmyślność jest na pierwszym miejscu, bo
jak można nazwać na przykład uszkodzenie w sposób trwały
drzwi wejściowych do budynku, czy też wybijanie szyb na parterze i zwierzęce zachowanie w postaci załatwiania potrzeb fizjologicznych w windach. Najgorsze jest to, że dewastacji tych najczęściej dokonują osoby zamieszkałe w danym budynku lub osiedlu.
Nie bądźmy zatem obojętni i wskazujmy te osoby, to naprawdę
dla naszego dobra i bezpieczeństwa.
Z przedstawionych materiałów określających poszczególne działania Spółdzielni w roku 2015 wynika, że zrealizowano założenia
przyjęte w planie gospodarczo-finansowym i wnioski kierowane
przez organy samorządowe do Zarządu Spółdzielni.
Obok dążenia do możliwie najpełniejszej realizacji przyjętych
zadań zwracamy szczególną uwagę na poprawę stanu technicznego i estetyki budynków i osiedli. Z pewnością można zauważyć,
iż niektóre tereny zielone już zmieniły swój dotychczasowy wygląd, są bardziej kolorowe i przyjazne chociażby z tytułu wybudowania nowych, kolorowych placów zabaw. Trzeba tu jednocześnie podkreślić, że bez środków zewnętrznych, które pozyskano
w roku 2015 w wysokości 2 804 393,15 zł nie byłoby możliwe
kontynuowanie dociepleń budynków wraz z regulacją instalacji
centralnego ogrzewania i infrastrukturą zewnętrzną. Nie bez znaczenia jest fakt, iż działania te są zrealizowane przy niezmienionych opłatach na ten cel.
Z pewnością można by przeznaczyć większe środki finansowe
na remonty i bieżącą eksploatację, gdyby nie zaległości w opłatach z tytułu użytkowania mieszkań. Co prawda są one na zbliżonym poziomie w stosunku do lat ubiegłych to jednak kwota tych
zaległości ma wpływ na zakres realizowanych remontów, napraw
i konserwacji. Drugim czynnikiem wpływającym na konieczność
ponoszenia zbędnych nakładów są dewastacje osiedli, budynków
Czerwiec 2016 r.

Poniesione koszty

i klatek schodowych. Co prawda w ostatnim okresie w sprawach
dewastacji zapadają wyroki sądowe i są one różne w zależności
od stopnia dewastacji tj. od kar pieniężnych poprzez tzw. prace
społeczne, do kar ograniczenia wolności. Mamy nadzieję, że
przy pomocy mieszkańców problem ten uda nam się zmniejszyć.
Działalność Spółdzielni podlega ścisłej kontroli zarówno przez
organy samorządowe, jak również co rocznie przez biegłego rewidenta na podstawie przedłożonych sprawozdań sporządzonych
w oparciu o dane księgowe, ich weryfikację w celu sprawdzenia
zgodności z przepisami prawa.
W ocenie Biegłego Rewidenta badane sprawozdanie we wszystkich istotnych aspektach przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie
informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej
jednostki na dzień 31 grudnia 2015 r., jak też jej wynik finansowy
za rok obrotowy od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Przedstawiając realizację zadań Prezes Zarządu Jan Grabowiecki zwrócił się do członków spółdzielni o współuczestniczenie w tworzeniu silnych powiązań sąsiedzkich, partnerskich i gospodarczych w naszej Spółdzielni. – Wspólnedziałaniepowinno
naswszystkichjeszczebardziejskłonićdo poprawywarunkówzamieszkiwaniaorazinfrastrukturyosiedlowejwokółbudynków,jak
równieżsamychbudynków – stwierdził Prezes Grabowiecki.
Podstawowymcelemnaszejpracyjesttworzenieoptymalnych
warunków życia w środowisku mieszkalnym, w którym razem
z Państwem się znajdujemy. Możemy razem wiele osiągnąć, ale
potrzebna jestwzajemna współpraca,zrozumieniei wspólnepostrzeganiepotrzeb.Prosimyzatemo zgłaszanieuwag,którew Państwaoceniemogąpoprawićjakośćnaszejpracykuobopólnemu
zadowoleniu.
Na zakończenie Jan Grabowiecki skierował słowa podziękowania do mieszkańców, którzy na co dzień dzielą się z władzami
Spółdzielni swoimi spostrzeżeniami i uwagami oraz do osób biorących czynny udział w pracach organów samorządowych, którzy
swoją postawą dają świadectwo dbałości o wspólny majątek i powierzone środki finansowe. Prezes Grabowiecki podziękował
również pracownikom, którzy swoją codzienną pracą przyczyniają się do realizacji przyjętych zadań.
***
walne zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie z działalności Radu nadzorczej w 2015 r., sprawozdanie roczne zarządu
spółdzielni za 2015 r. i sprawozdanie finansowe za 2015 rok.
walne zgromadzenie udzieliło absolutorium za 2015 rok
Prezesowi zarządu Janowi Grabowieckiemu, zastępcy prezesa władysławowi maryjce, zastępczyni prezesa iwonie kołeczko.
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oGnisko pracy pozaszkolnej w rydUłtowach

tu dzieci się nie nUdzĄ

O

gnisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach jako typowa placówka wychowania pozaszkolnego zagospodarowuje dzieciom i młodzieży czas wolny
po zajęciach szkolnych, uzupełnia i wzbogaca proces szkolnej edukacji i wychowania, rozwija dziecięce zainteresowania i pasje. Organizuje zajęcia o dużych walorach
artystycznych w zakresie tańca, śpiewu,
gry na instrumentach, zajęć plastycznych
i teatralnych. Prężnie działa pracownia
komputerowa. Ognisko od lat współpracuje owocnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową
„ROW”.
Na kompleksach boisk „Orlik 2012”
przy ul. Mickiewicza 33 i przy ul. Kochanowskiego 23 organizowane są zajęcia rekreacyjno – sportowe. W klubach „Bielik”
na osiedlu Orłowiec i „Orlik” przy ul. Ple-
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biscytowej 48 organizowane są zajęcia
opiekuńczo – wychowawcze. Działa w nich
również „Klub Malucha”, w którym prowadzone są zajęcia skierowane dla dzieci 3 i 4 letnich, które nie zostały objęte
opieką przedszkolną. Poza tym OPP jest
organizatorem plenerowych imprez rodzinnych na terenach Rydułtowskiej Fikołkowni „Rafa”, a w okresie ferii zimowych i wakacji letnich organizuje wypoczynek dla
dzieci i młodzieży z całego miasta w ramach akcji „Zima w mieście” i „Lato
w mieście”.
Klub „Orlik” czynny jest sześć dni w tygo dniu, od po nie dział ku do piąt ku
w godz. 14:00 – 19:00 a w so bo ty
9:00 – 14:00. W okresie wakacji od poniedziałku do piątku w godzinach dopołudniowych.
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Klub skupia dzieci i młodzież z centrum
miasta, a przede wszystkim małych mieszkańców z ul. Plebiscytowej, Szpitalnej,
Krzyżkowickiej i Ofiar Terroru, blokowisk
stanowiących zasoby Spółdzielni „ROW”.
–Dzieciuzyskujątampomocprzy odrabianiuszkolnychpracdomowych,rozwijająswezainteresowaniauczestniczącw specjalistycznych zajęciach o charakterze
artystycznym, a poprzez zabawę ćwiczą
i doskonalą prawidłowe relacje w grupie
rówieśniczej. Biorą udział w konkursach,
przygotowująpraceplastycznei liczneimprezy okolicznościowe. Z dziećmi pracuje
wykwalifikowanakadrapedagogicznaorganizujączajęciadostosowanedo realnych
potrzebi możliwościwychowanków– mówi Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej
w Rydułtowach mgr bożena wójcicka.
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proBlemy z wyrzUcaniem GrUzU lUB stareGo okna

śmieciowe vademecUm
W

lipcu miną 3 lata od wejścia w życie tak zwanej ustawy śmieciowej.
Na pewno przez ten czas wiele się
nauczyliśmy. Na pewno Polska wygląda dziś
inaczej niż przed kilkoma latami, ale oczywiście segregacja odpadów i wywóz śmieci
nadal ma swe słabe strony i bolączki.
Czy po trzech latach mieszkańcy już prawidłowo segregują odpadki? Wciąż mamy
przypadki, że ktoś wyrzuca meble na śmietnik, a nawet części samochodów a także
odpadki budowlane, remontowe i gruz nie
patrząc na to, że tego nie wolno robić i grozi za to kara.
Mieszkańcy, którzy segregują odpady, płacą niższe rachunki i przyczyniają się do ochrony środowiska. Dzięki sortowaniu możliwe
jest odzyskanie wiele cennych surowców
i zaoszczędzenie pieniędzy. Jednak segregacja śmieci to przede wszystkim dbanie o nasze zdrowie. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, aby segregować śmieci, gdyż obecnie
mamy o wiele więcej śmieci, które niekorzystnie a wręcz szkodliwie działają na środowisko, a tym samym na nas. Dlatego należy szczególną uwagę zwrócić na wyrzucanie
starych lekarstw, baterii, sprzętu RTV, opon
itp. Te odpady szczególnie długo się
rozkładają, dlatego powinny być odpowiednio
utylizowane a to zapewni oddawanie odpadów
do odpowiednich punktów odbioru
selektywnej zbiórki. Można je osobiście oddawać (wielkogabarytowe, niebezpieczne
i biodegradowalne, sprzęt RTV i ADG)
do PSZOK. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych są w każdej gminie
i przyjmują odpady komunalne oraz inne
odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku. Wszystkie maja podobne regulaminy,
które określają co wolno do nich przywozić,
a co nie.
Okres od wiosny do późnej jesieni zwykle jest czasem, gdy mamy szanse łatwo
pozbyć się posiadanych odpadów wielkogabarytowych, budowlanych oraz zużytych
opon. Jak to zrobić, by nie łamać przepisów
i nie narazić się na kary?
Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, meble
ogrodowe itp. uwaga – do opadów wielkogabarytowych nie zalicza się zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
W Wodzisławiu w tym roku odpady budowlane nie są już zbierane, jak dotychczas, w kontenerach wystawionych na terenie dziel nic, a wy łącz nie w Punk cie
Selektywnej Zbiórki Odpadów. Wprowadzony został również roczny limit kilogramowy na nieruchomość lub lokal mieszkal-
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ny. Do PSZOK od 1 stycznia 2016 muszą
trafiać także zużyte opony.
Niezmienne pozostało między innymi to,
że przeterminowane leki w dalszym ciągu
należy oddawać do punktów aptecznych,
a odpady wielkogabarytowe będą odbierane – tak jak do tej pory – dwa razy do roku.
Przeterminowane leki i chemikalia należy wrzucać do pojemników znajdujących
się w wyznaczonych aptekach lub dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Wodzisławiu Śl.
Zużyte baterie trzeba wrzucać do oznakowa nych po jem ni ków znaj du ją cych się
w obiektach dopuszczonych przez specjalne przepisy lub dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zużyte akumulatory należy dostarczyć
do punktu ich sprzedaży lub do PSZOK.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
należy dostarczyć do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych. Opony
tak żę na le ży do star czyć do PSZOK,
przy czym ustala się limit do 8 opon na rok
na 1 lokal mieszkalny
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych zlokalizowany jest w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Marklowickiej 21
b. Właściciele odpadów dostarczają we własnym zakresie zbierane w sposób selektywny i umieszczają je w miejscach wskazanych przez obsługę Punktu.
Wodzisławski PSZOK świadczy swe usługi we wtorek, czwartek w godzinach od 10.00
do 18.00 oraz w sobotę w godzinach od 9.00
do 13.00.
W Radlinie nowy PSZOK świadczy usługi
od września ubiegłego roku. Korzystając z jego usług trzeba pamiętać, aby zabrać ze sobą
dokument tożsamości potwierdzający fakt zamieszkania w Radlinie. Mieszkańcy mogą
zlecić na własny koszt osobie trzeciej lub podmiotowi gospodarczemu usługę transportu odpadów powstałych na ich nieruchomości.
Transportujący musi przedłożyć pracowniko-
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wi PSZOK pisemne upoważnienie do oddania odpadów, wystawione przez właściciela
odpadów. W przypadku braku takiego upoważnienia odpady nie zostaną przyjęte!
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych, znajduje się obok zaplecza
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie, przy ul. Rymera – bocznej (za budynkami urzędu, w kierunku hałdy).
W 2016 r. PSZOK jest czynny 2 dni w tygodniu (środy i soboty).
W środy w godzinach: w okresie od marca do października (12.00 – 18.00), od listopada do lutego (13.00 – 17.00), w soboty w godzinach: od marca do października
(9.00 – 17.00), od listopada do lutego
(9.00 – 16.00).
W PSZOK prowadzony jest rejestr osób
dostarczających odpady, który jest weryfikowany z bazą danych prowadzoną przez
Urząd Miasta Radlin, ponadto prowadzona
jest ewidencja ilości i rodzaju przyjmowanych odpadów. Odbierane są wyłącznie wysegregowane poszczególne frakcje odpadów komunalnych, zgodnie z Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta Radlin, to jest: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale, opakowania
wielomateriałowe, odpady zielone, odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki,
chemikalia takie jak: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin (herbicydy, insektycydy), oleje i tłuszcze, farby, tusze, kleje, żywice zawierające substancje
niebezpieczne, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony oraz od 1 stycznia 2016 r. rów nież sty ro pian, od pa dy
budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów, powstające w gospodarstwach domowych, takie jak: gruz betonowy, gruz ceglany, odpady z materiałów ceramicznych,
tworzywa sztuczne, metale, kable, kruszywo. Wyjątek stanowią odpady z remontów,
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powstające w trakcie robót wykonywanych
przez podmiot świadczący usługi w tym zakresie. W takim przypadku wykonawca,
a nie mieszkaniec, ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia.
Odpady niebezpieczne należy przekazywać w w oryginalnych opakowaniach pozwalających na ich identyfikację. Odpady
płynne powinny się znajdować w oryginalnych, szczelnych, nieuszkodzonych opakowaniach co pozwoli na identyfikację odpadu.
PSZOK nie przyjmuje: azbestu, papy, zespołów okiennych, opon z samochodów ciężarowych i koparek, części samochodowych
(np. zderzaki, reflektory, szyby), odpadów
z remontów, powstających w trakcie robót
wykonywanych przez podmiot świadczący
usługi remontowe, który jest odpowiedzialny
za zagospodarowanie tych odpadów zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa, odpadów niebezpiecznych pozbawionych etykiet, co uniemożliwia ich identyfikację, odpadów płynnych w nieszczelnych pojemnikach (cieknących), odpadów zmieszanych,
żużlu i popiołu z palenisk domowych.
Ponadto, w ramach zadeklarowanej opłaty miasto raz na półrocze organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych,
W Rydułtowach od września ubiegłego
roku funkcjonuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest przy ul. Jesionowej 70, dojazd od uli cy Ra ci bor skiej. PSZOK
prowadzony jest przez Zakład Gospodarki
Komunalnej w Rydułtowach i czynny jest
w godzinach: Poniedziałek: 8.00 – 17.00,
Wtorek: nieczynny, Środa: 11.00 – 19.00,
Czwartek: 11.00 – 19.00, Piątek: 8.00 – 17.00,
Sobota: 8.00 – 14.00. Przed dostarczeniem
odpadów komunalnych na PSZOK mieszkańcy proszeni są o telefoniczne zgłoszenie
po wyż sze go fak tu pod nu mer te le fo nu 514 497 562.
PSZOK w Rydułtowach przyjmuje papier,
tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, odpady zielone (przyjmowane luzem), odpady niebezpieczne (odrębnie każdy rodzaj), w tym w szczególności:
przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, lampy fluorescencyjne,
termometry rtęciowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z remontów wykonywanych we własnym zakresie – przyjmowane, są tylko te odpady powstałe
podczas wykonywania robót budowlanych
na które nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także
na wykonanie których nie jest wymagane
zgłoszenie do administracji architektoniczno-budowlanej przewidziane w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, meble i in-

ne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony
(w tym również z ciągników rolniczych),
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(w tym również niekompletny), odpadów zanieczyszczonych innymi odpadami, odpady
komunalne ulegające biodegradacji inne niż
wymienione powyżej, takie jak: drewno nie
zawierające substancji niebezpiecznych, oleje i tłuszcze jadalne.
Nie przyjmowane są natomiast w Rydułtowach odpady zawierających azbest, papy,
części samochodowe (np. zderzaki, reflektory, szyby), płyty faliste bitumiczne (typu
onduline), gonty bitumiczne, szkło zbrojone
i hartowane, zmieszane odpady komunalne,
odpady powstałe w związku z likwidacją
działalności gospodarczej, żużle i popioły
z budynków ogrzewanych paliwem stałym,
odpady ciekłe w nieszczelnych, pozbawionych etykiet na pojemnikach
Trans port od padów ko munalnych
do PSZOK-u zapewniają ich właściciele
na własny koszt. Przed przekazaniem odpadów należy okazać pracownikowi punktu

dokument tożsamości. Natomiast w przypadku odpadów budowlanych i rozbiórkowych dodatkowo należy wypełnić formularz
przyjęcia odpadów. Właściciel może pisemnie upoważnić osoby trzecie, w tym wykonujące usługę transportu, do przekazania odpadów w punkcie.
W Pszowie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów zlokalizowany przy ul. Traugutta 101 (teren ZGKiM Pszów) przyjmuje
odpady w poniedziałki od 12.00 do 18.00,
oraz w piątki od 8.00 do 14.00, regulamin
jest podobny jak w innych gminach.
Na koniec jeszcze problem z odpadami,
których nie wolno wyrzucać do śmietnika
ani nie przyjmują ich PSZOK-ki. Są to m.in.
stare okna, itd. W tym wypadku musimy
poszukać firmy, które zajmują się unieszkodliwianiem odpadów komunalnych niebezpiecznych lub ich transportem. I to one,
oczywiście z odpowiednią opłatą, choć np.
sprzęt elektroniczny niektóre firmy odbierają od nas za darmo, pomogą pozbyć się
tego kłopotu

➊ Zabrania się wyrzucania śmieci wielkich gabarytów pod śmietniki
➋ Proszę zwracać uwagę na wyrzucanie śmieci przez osoby nie mieszkające na osiedlach, nie będące
naszymi mieszkańcami. To właśnie one pozbywają się części samochodowych o dużych gabarytach,
odpadów z remontów domów. Niestety za wywóz tych śmieci muszą płacić mieszkańcy Spółdzielni.

➌ Dbajmy o własne pieniądze! Nie segregowanie odpadów, wystawianie śmieci o dużych gabarytach
może skutkować zwiększeniem opłat za wywóz śmieci i to odczuje każdy z nas.
Czerwiec 2016 r.

POD WSPÓLNYM DACHEM

13

nr licencji 1314
– licencjonowanego pośrednika
w obrocie nieruchomościami

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

licencjonowane mieszkaniowe biuro Pośrednictwa
przy spółdzielni mieszkaniowej „Row”
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 44, kom. 693 449 754

www.mieszkania.sm-row.pl
U nas zawsze rzetelnie, bezpiecznie i profesjonalnie
kupisz ● sprzedasz ● zamienisz ● wynajmniesz

czynne:
poniedziałek
wtorek, czwartek
środa
piątek

7:00 – 16:00
7:00 – 15:00
9:00 – 15:00
7:00 – 14:00

spółdzielnia mieszkaniowa „Row” w wodzisławiu śl.
Rok
założenia
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z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
of e r uje do wy na ję c ia

lokale użytkowe
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wodzisław Śl.
Wodzisław Śl.
Wodzisław Śl.
Wodzisław Śl.
Wodzisław Śl.
Wodzisław Śl.
Wodzisław Śl.
Wodzisław Śl.
Rydułtowy

ul. Przemysława 3
ul. Przemysława 3
ul. Przemysława 5
ul. Przemysława 5
ul. Przemysława 9
ul. Przemysława 9
ul. Przemysława 12
ul. Dąbrówki 12
ul. Plebiscytowa 48

pow. użytk.
pow. użytk.
pow. użytk.
pow. użytk.
pow. użytk.
pow. użytk.
pow. użytk.
pow. użytk.
pow. użytk.

22,70 m2
70,07 m2
20,77 m2
113,01 m2
178,58 m2
28,63 m2
16,40 m2
131,44 m2
24,36 m2

lokal PRzystosowany do działalności oPiekuńczo-wychowawczeJ
• Wodzisław Śl.

ul. Przemysłowa 13

pow. użytk.

181,68 m2

BliższychinformacjiudzielaDziałLokaliUżytkowychw budynkuZarząduSM„ROW”tel.324282746
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adresy
teleFony
ważne inFormacje
zaRząd sPółdzielni
mieszkanioweJ „Row”:
44-300 Wodzisław Śląski,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43.
Godziny pracy:
poniedziałki od 7:00 do 16:00,
od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00
piątek od 7:00 do 14:00
Telefon centrala – 32 428 27 00;
dział obsłuGi klienta:
Godziny otwarcia:
poniedziałki 7:30-15:30;
od wtorku do czwartku 7:30-14:00
piątki 7:30-13:00
dział członkowsko-mieszkaniowy: 32 428 27 55;
dział wkładów: 32 428 27 53;
dział naliczeń czynszowych: 32 428 27 54;
kasa: 32 428 27 50;
dział techniczny: 32 428 27 41;
Licencjonowane
Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa:
32 428 27 44;
dział lokali użytkowych: 32 428 27 46.
Strona internetowa:
www.sm-row.pl

znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. wolframowy w żarówce. 6.
etat do wzięcia. 9. zalecanki do wybranki. 10. organizowany w Wodzisławiu Śl.
okazji świętego Wawrzyńca. 11. Klub
sportowy ze Szczecina. 12. maleńkie
w igle. 15. najliczniejszy lud Afryki. 18.
kabu ra przy sio dle. 21. eg zo tyczny
owoc. 22. po Śląsku: hałas, krzyk. 23.
awantura, draka. 24. bezmyślni widzowie. 25. ostra przyprawa kuchenna. 28.
każdy ją sobie skrobie. 32. styl muzyczny
w USA nawiązujący do jazdy na deskorolce. 34. chodzi po niej żebrak. 35. skrzydlaty listonosz. 36. kiwi w tubce. 37. zabawa z nowożeńcami. 40. słuszność. 43.
Santor lub Jarocka. 46. ……. buduje. 47.
uzdolnienie. 48. powinność ucznia. 49.
w oknie celi. 50. jedna ze stron monety.
Pionowo: 2. Odra. 3. tekst w cudzysłowie. 4. kajak indiański. 5. pleciony

Rok
założenia
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z wikliny. 6. człowiek gwałtowny w gwarze śląskiej. 7. pieje o świcie. 8. przyjaciel Szczepka. 13. maskotka policyjna. 14. w Filharmonii. 15. sworzeń. 16.
cynaderki. 17. biedak. 19. bijący organ. 20. pyszczek kreta. 26. psotna zabawa. 27. grzyby. 29. chodzi, tyka i bije. 30. bogaty w komnaty. 31. zapachowy
utrwalacz. 32. kolega minera. 33. trujący
azotowiec. 37. widłowy w magazynie. 38.
plucha. 39. podzwrotnikowe pnącza. 41.
zbiór map. 42. imię męskie zdrobniale. 44. w nim okulary. 45. olejek różany.
Literyz póldodatkowoponumerowanychod 1do 8dadząrozwiązaniekrzyżówki.
Hasło z poprzedniej krzyżówki: „Pisanek kolorowych, świąt wesołych no
i zdrowych”. Nagrody książkowe za rozwiązanie krzyżówki otrzymują: Reis
anna, smaGacka danuta, wóJcik
halina.

■ administRacJe osiedlowe:
cen tRum: 44-300 Wo dzi sław Ślą ski,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30, tel.
32 428 27 58; godz. pracy: od poniedziałku
do piątku od 7.00 do 15.00;
XXX-lecia, Piastów i dąbRówki:
44-286 Wodzisław Śląski, Os. XXX-lecia 62c,
tel. 32 428 27 60, 32 428 27 70, godz. pracy;
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00;
Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 48, tel. 32 428 27 76, godz. pracy: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00;
Pszów: 44-370 Pszów, ul. Tytki 9, tel. 32 428 27 68,
kom. 887 133 233, czynna: wtorki od 9.00 do 11.00
i od 13.00 do 15.00, praca w terenie od 11.00 do 13.00,
piątki od 12.00 do 15.00, praca w terenie od 9.00
do 12.00;
Radlin: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 18, tel.
32 428 27 67, kom. 887 133 233, czynna: poniedziałki i czwartki od 9.00 do 11.00 i od 13.00
do 15.00, praca w terenie od 11.00 do 13.00.
■ awaRie po godzinach pracy służb Spółdzielni
prosimy zgłaszać telefonicznie.
wodno-kanalizacyjne
• Administracja Wodzisław Śląski
– kom. 607 041 129
• Administracja Rydułtowy – kom. 605 365 674,
• Elektryczne i dźwigowe: dla wszystkich administracji:
elektryk – kom. 609 442 461,
dźwigowiec – kom. 785 848 480.

Pod wsPólnym dachem – Gazeta spółdzielni mieszkaniowej „Row” w wodzisławiu śląskim.
Adres redakcji w siedzibie Spółdzielni: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43. Materiały do redakcji prosimy kierować pod powyższym adresem lub składać je w administracjach osiedlowych. Nie zamówionych materiałów redakcja nie zwraca. Ogłoszenia do gazety przyjmuje oraz informacji udziela – Dział organizacji, spraw socjalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”, pokój nr 10 w siedzibie Zarządu, tel. 32 428 27 10,
wewn. 126. Za treść ogłoszeń redakcja oraz SM „ROW” nie odpowiadają.
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– ZACHOWAJ – WYTNIJ – KORZYSTAJ –

krzyżówka z hasłem

mUsimy mieć świadomość, że drzewo rośnie
i Być może Będzie komUś innemU przeszkadzać

sadzenie drzew
bez pozwolenia
Czy sadzenie drzew przez mieszkańców
przed budynkami w naszej spółdzielni jest
dozwolone? Takie pytanie zapewne zadaje
sobie wielu, którzy pragną upiększyć swoje
otoczenie przez sadzenie roślin.
Zieleńce wokół budynków mieszkalnych
wchodzą w kompleks zieleni miejskiej i mają pełnić funkcje przyrodnicze, a obowiązkiem każdego z nas jest dbałość o przyrodę

– a więc nie tylko jej zachowanie ale o przywracanie. Wzbogacanie przyrody na terenach zieleni miejskiej z całą pewnością nie
jest zabronione, bo jest jednym z celów
ochrony środowiska.
Jednak musimy zdać sobie sprawę jak nasze działania wpłyną na otoczenie w przyszłości. Drzewo to nie kwiatek musimy mieć świadomości, że rośnie i to czasami bardzo wysoko
i być może będzie w przyszłości komuś innemu przeszkadzać. Drzewa się rozrastają i sadzone tuż pod oknami są powodem zaciemniania mieszkań. Powinny być więc posadzone
w takiej odległości, aby jako dorosłe drzewo
nie kolidowały z budynkiem i co najważniejsze nie mogą być wyższe niż 2 metry
Trzeba zdać sobie również sprawę z tego,
że samowolne sadzenie właściwie jest bezpłatne, ale za wycinkę zapłacą wszyscy
członkowie spółdzielni.
Problem nielegalnego sadzenia drzew, wcale nie jest taki banalny. Dosadzanie drzewa
bardzo blisko bloków może spowodować to,

że korzenie tych drzew zaczną rozsadzać
mury, posadzki przy blokach, chodniki. Wyciąć te drzewa nie tak prosto, bo za każdy
centymetr obwodu płaci.
Druga rzecz to podziemne instalacje. Przecież już na głębokości pół metra pod ziemią
przebiegają rury wodociągowe, kanalizacyjne, telefony, gaz, etc... Nie mogą więc
na tym rosnąć drzewa. Bo raz, że uszkodzą

instalacje, a dwa – w razie awarii, najpierw
będzie trzeba wyciąć drzewo, usunąć pień
i korzenie, i dopiero potem naprawiać podziemną infrastrukturę.
Czasem też zbyt blisko posadzona i nadmiernie wybujała roślina zasłania światło
albo zagraża budynkowi. Warto więc zawczasu się zastanowić, co i gdzie sadzić,
żeby później kłopoty związane z wycinką
i uzyskiwaniem zezwoleń na nią były jak
najmniejsze. Trzeba się bowiem liczyć z odmową takiego zezwolenia, gdy urzędnik
uzna, że wycinka, na której bardzo nam zależy, nie jest konieczna.
Nie zawsze też się uda wyciąć drzewa bez
konieczności uiszczenia opłaty. Wycięcie drzewa bez zezwolenia nie jest dobrym sposobem
na pozbycie się problemu. Jeżeli urząd się
o tym dowie, to opłata będzie kilkakrotnie
większa. Może to być nie tylko wycięcie drzewa przy samej ziemi, ale np. także jedynie jego ogłowienie, czyli pozbawienie gałęzi i pozostawienie samego pnia. Jeżeli ktoś bez
zezwolenia wyciął drzewo, to będzie mógł
spokojnie spać dopiero po ponad pięciu latach, bowiem zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy
o ochronie przyrody (patrz podstawa prawna),
nie można wydać decyzji o ustalenie wysokości opłaty, jeżeli od końca roku, w którym usunięto drzewa lub krzewy, upłynęło pięć lat.

