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Z prac RADY NADZORCZEJ

Czas szybko leci i zanim się obejrzeliśmy minął kolejny

kwartał działalności Rady Nadzorczej. Pandemia korona

wirusa nie wpływa praktycznie na funkcjonowanie Rady

Nadzorczej, która działa równie efektywnie jak przed stanem

epidemii. Jedyną odczuwalną zmianą jest zdalny tryb pracy

i posiedzeń, zarówno samej Rady Nadzorczej, jak i jej

Prezydium oraz Komisji. Posiedzenia odbywają się z taką

samą częstotliwością jak poprzednio, w formie wideokonfe-

rencji z wykorzystaniem aplikacji ZOOM. Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej i Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej

zwołują posiedzenia swoich Komisji informując o porządku

obrad, zaś Prezydium Rady Nadzorczej ustala porządek

obrad Rady Nadzorczej. Stosownie do tematyki posiedzeń

Zarząd przygotowuje i przekazuje członkom Rady odpo-

wiednie materiały, które po przeanalizowaniu przez Komisje

są przedmiotem obrad całej Rady Nadzorczej. W oparciu

o rekomendacje Komisji, przedłożone informacje i doku-

menty Rada Nazorcza przyjmuje do wiadomości lub

zatwierdza w formie uchwał. Przebieg posiedzeń, przyjętych

ustaleń i zaleceń dla Zarządu oraz podjętych decyzji i uchwał

znajduje odzwierciedlenie w protokółach z posiedzeń Rady

Nadzorczej i jej Komisji.

Z uwagi na trwający okres pandemii dyżury członków

Rady odbywają się nadal w formie telefonicznej, cyklicznie

w pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 17:00 – 18:30 pod

numerem telefonu 22 546 63 05.

Podczas comiesięcznych posiedzeń w okresie lipiec-

wrzesień 2020 r. Rada Nadzorcza zajmowała się tematami

wynikającymi z bieżącej działalności Spółdzielni. Szczególną

uwagę poświecono:

- Sprawozdaniu finansowemu SMB „Osiedle Kabaty” za

2019 r.

Rada Nadzorcza wnikliwie analizowała Sprawozdanie

i w oparciu o pozytywną ocenę swoich Komisji podjęła

uchwałę w sprawie rekomendacji Walnemu Zgroma-

dzeniu jego zatwierdzenia.

- Sprawozdaniu Zarządu z działalności SMB „Osiedle

Kabaty” za 2019 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z jego treścią, a w oparciu

o rekomendacje swoich Komisji podjęła uchwałę

w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SMB

„Osiedle Kabaty” w 2019 r.

- wydawaniu zaświadczeń o przekształceniu prawa użytko-

wania wieczystego gruntu w prawo własności przez

Urząd Dzielnicy Ursynów.
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SMB „Osiedle Kabaty” • ul. Bronikowskiego 9, 02-796 Warszawa

tel. centrala: 22-546-63-00
e-mail: info@osiedlekabaty.com.pl
www.smb-osiedlekabaty.com.pl

Godziny pracy:

poniedziałek i czwartek: 9.30 – 18.30

wtorek i środa: 7.30 15.30

piątek: 7.30 13.30

–

–

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informację

Zarządu o złożonych sprzeciwach od wydanych

zaświadczeń dla wyodrębnionych lokali użytkowych

oraz interwencjach w Urzędzie Dzielnicy Ursynów

w sprawie wydania zaświadczeń o przekształceniu

prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo

własności.

- omówieniu i zatwierdzeniu Regulaminu Funduszu

remontowego i Regulaminu Funduszu zasobowego.

- sprawom sądowym w aspekcie działań windykacyj-

nych oraz terminów nowych rozpraw w sprawach

przeciwko Spółdzielni. Wyrokiem oddalającym

powództwo w całości zakończyła się trwająca od

2016 r. sprawa o odszkodowanie w wysokości 36 tys.

zł z powództwa byłego Prezesa Zarządu Andrzeja

Gawlika.

W sprawie z powództwa byłego właściciela gruntu

H. Penconka nie zaszły żadne zmiany.

- reorganizacji pomieszczeń Biura Spółdzielni.

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informację

o zakończeniu prac związanych ze zmianą aranżacji

i organizacji Biura Spółdzielni. Zmiany jakie zostały

dokonane w pokojach na parterze w siedzibie

Spółdzielni pozwalają na bezpośredni kontakt

pracowników Spółdzielni z mieszkańcami oraz

kontrahentami przy zachowaniu zaleceń i wytycz-

nych Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS)
odnośnie rygorów sanitarnych.

- zabudowie podziemnych pojemników na odpady
komunalne (śmieci zmieszane) na rondzie przy bu-
dynku Wąwozowa 2 i patio budynku Wąwozowa 6.
Prace w tym zakresie prowadzone były od połowy
lipca 2020 r. i w połowie września pojemniki zostały
oddane do użytkowania. Rada Nadzorcza na bie-
żąco śledziła przebieg prac, a w związku z utrudnie-
niami jakie wystąpiły w procesie realizacji, tematem
tym zajmowała się w sposób szczególny.

- nowelizacji

Rada Nadzorcza wnikliwie omówiła i przeana-
lizowała wniosek Zarządu o zmianę

poprzez zmniejszenie
etatyzacji w Dziale Finansowo-Księgowym o 1 etat
(Zespół ds. ekonomiczno-księgowych i płac),
w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym o 1 etat
(komórka Gospodarze posesji) oraz w Dziale
Eksploatacyjno-Technicznym o 1 etat (likwidacja

Regulaminu organizacyjnego wraz ze

schematem organizacyjnym

Regulaminu

organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowo-

Budowlanej „Osiedle Kabaty”

.

stanowiska Zastępcy kierownika Działu Eksplo-
atacyjno-Technicznego). W uzasadnieniu Zarząd
wskazał, iż wprowadzane zmiany wynikają z konie-
czności dostosowania schematu organizacyjnego
i związanej z nim etatyzacji oraz ilości pracowników
do aktualnych potrzeb oraz wymogu ograniczania
kosztów działalności SMB „Osiedle Kabaty”.
Rada Nadzorcza w oparciu o rekomendacje swoich
Komisji pozytywnie oceniła projekt znowelizowa-
nego Regulaminu i podjęła uchwałę w sprawie jego
zatwierdzenia.

- wykonaniu Planu gospodarczo-finansowego SMB
„Osiedle Kabaty” za I półrocze 2020 r.
Rada Nadzorcza wnikliwie przeanalizowała przygo-
towany przez Zarząd materiał w formie tabelarycz-
nej i opisowej, i w oparciu o rekomendacje Komisji
przyjęła do wiadomości informację o wykonaniu
Planu gospodarczo-finansowego SMB „Osiedle
Kabaty” za I półrocze 2020 roku.

- lustracji za lata 2017-2019.
Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informację
o rozpoczęciu lustracji pełnej Spółdzielni za lata
2017-2019 przez lustratora wyznaczonego przez
Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszka-
niowych. Zgodnie z zawartą umową lustracja będzie
prowadzona w okresie wrzesień – październik br.
Badane będą wszystkie obszary funkcjonowania
Spółdzielni.

- analizie możliwości odbycia tegorocznego Walnego
Zgromadzenia SMB „Osiedle Kabaty”.
Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości uwarunko-
wania prawne związane z terminem zwołania
Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego. Walne Zgromadzenie, które
zatwierdzi sprawozdanie finansowe SMB „Osiedle
Kabaty” za 2019 rok, zostanie zwołane w terminie do
6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.

- strategii utrzymania zieleni w zasobach SMB
„Osiedle Kabaty”.
Rada Nadzorcza omówiła i przeanalizowała opraco-
wany przez Zarząd projekt strategii utrzymania
zieleni na terenie SMB „Osiedle Kabaty”, której celem
jest wskazanie działań podejmowanych przez
Zarząd w celu optymalizacji wydatkowania środków
finansowych na utrzymanie zieleni oraz uzyskanie
możliwie najlepszych efektów realizowanych prac
pielęgnacyjnych. Projekt strategii będzie przedmio-
tem dalszych obrad Komisji Rady Nadzorczej



3

INFORMATOR SMB „OSIEDLE KABATY” / październik 2020 r.NR 13

Przyjęcia mieszkańców Osiedla Kabaty
w biurze Spółdzielni w stanie epidemii

i ostateczna wersja powinna być przyjęta w paź-
dzierniku br.

- weryfikacji rzeczowego Planu remontów na 2020
rok w związku z wnioskiem Zarządu o jego rozsze-
rzenie o wskazane prace.
Rada Nadzorcza omówiła przedstawione przez
Zarząd zadania (wymienione w projekcie uchwały)
i w oparciu o rekomendacje Komisji, biorąc pod
uwagę, że zadania te znajdowały się w Planie
remontów na 2020 rok, ale na skutek ogłoszenia
stanu epidemicznego oraz decyzji o ograniczeniu
środków wydatkowanych przez Spółdzielnię zostały
przeniesione do realizacji na 2021 rok, przyjęła
wniosek Zarządu i podjęła uchwałę w sprawie
korekty Planu remontów na 2020 rok.

Ponadto Rada Nadzorcza zajmowała się:
- okresowym rozliczeniem kosztów zużycia wody

i ciepła za I półrocze 2020 r.,

- miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego w rejonie ul. Wąwozowej i al. KEN oraz wnio-
skami Zarządu do tego planu,

- wdrażaniem programu Pracowniczych Planów
Kapitałowych (PPK),

- nowelizacją ustawy Prawo wodne, wprowadzającej
tzw. „podatek betonowy”, zwany też „podatkiem od
deszczu”.

- opinią mieszkańców budynku Wańkowicza 6 w spra-
wie rozbudowy instalacji wideo domofonów.

Szczegółowe informacje o pracach Rady Nadzorczej
można znaleźć w protokółach z comiesięcznych
posiedzeń. Protokóły te zamieszczane są na stronie
internetowej SMB „Osiedle Kabaty” w zakładce „Doku-
menty” po zalogowaniu się poprzez ikonę

e-Spółdzielnia.

Stan epidemiczny zmienił nasze życie, zmienił nasze
przyzwyczajenia i definicję słowa „normalność”. To

do czego przywykliśmy przeszło niezwykle szybką

przemianę. Nowa sytuacja zmusiła nas do zmiany
organizacji przyjęć mieszkańców Osiedla Kabaty
w siedzibie Spółdzielni.

W dalszym ciągu preferujemy kontakt telefoniczny,
mailowy, listowny lub za pośrednictwem urządzenia
pakomatic. W sytuacjach wymagających bezpośred-
niego kontaktu nie pozostajemy jednak zamknięci na
potrzeby mieszkańców. Dla obsługi mieszkańców oraz
umożliwienia bezpośrednich spotkań z mieszkańcami
i kontrahentami, z zachowaniem wymogów bezpie-
czeństwa w stanie epidemii, wprowadziliśmy szereg
zmian funkcjonalnych i organizacyjnych. Przystosowa-
liśmy wejście do Spółdzielni poprzez zainstalowanie
wideodomofonu łączącego mieszkańca bezpośrednio
z Sekretariatem Spółdzielni. Przestrzeń dedykowana
dla mieszkańców jest cyklicznie dezynfekowana, zaś dla
indywidualnej ochrony ustawiono płyn do dezynfekcji
dłoni. Zmiana ta jest dostrzegana i chwalona w szcze-
gólności przez osoby z problemem w poruszaniu się,

Jak więc dziś należy kierować swoje wnioski i uwagi

do Zarządu Spółdzielni ?

ponieważ nie ma już potrzeby przemieszczania się po
schodach w siedzibie Spółdzielni.

Na podstawie krótkiej informacji opisującej potrze-
bę mieszkańca, przekazanej za pośrednictwem wideo-
domofonu, pracownik Sekretariatu informuje praco-
wnika Spółdzielni, właściwego do załatwienia danej
sprawy, który podchodzi do wejścia głównego i komu-
nikuje się z mieszkańcem. Bardzo często już kilkuminu-
towa wymiana informacji pozwala rozwiązać zgłaszany
problem.

W sytuacji wymagającej dłuższej dyskusji lub odwo-
łania się do dokumentów, osoba przybywajaca do
Spółdzielni zapraszana jest do pokoju przygotowanego
do obsługi mieszkańców, który zlokalizowany jest przy
wejściu B (na lewo od głównego wejścia). Przestrzeń

przygotowanego pomieszczenia wygrodzona została
w taki sposób, aby ograniczać możliwość przekazywa-
nia wirusów i bakterii. Przezroczyste ściany z poliwęgla-
nu, meble przystosowane do zmywania środkami
dezynfekującymi, pomieszczenie z możliwością prze-
wietrzenia przed przyjęciem kolejnego interesanta to
podstawowe warunki bezpieczeństwa, przemawiajace
za tym rozwiązaniem.

Zastanawialiśmy się czy podjęte przez nas działania
nie zostały przesadzone? Czy aby wprowadzone
ograniczenia nie wpłyną negatywnie na odbiór naszej
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MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

w rejonie ul. Wąwozowej i al. KEN

pracy przez mieszkańców? A także czy proponowane
rozwiązania mają sens?

Oczywiście nie możemy dziś odpowiedzieć jedno-
znacznie na postawione pytania, dostrzegamy jednak,
że praca w Spółdzielni wiąże się z bezpośrednim
narażaniem pracowników Spółdzielni i mieszkańców na
kontakt z osobą zarażoną, u której może to przebiegać

bezobjawowo. Mając na uwadze codzienne interwen-
cje, spotkania z mieszkańcami, komisje weryfikujące
zgłoszenia i uwagi w budynkach, a często również

w lokalach mieszkalnych oraz wysoki współczynnik

przenoszenia się wirusa, uznajemy że daleko posunięta
ostrożność jest priorytetym w dzisiejszych czasach.
Mamy nadzieję, że również Państwo dostrzegają
starania służące zwiększeniu bezpieczeństwa nas
wszystkich. Pomimo utrudnień staramy się, aby obecna
sytuacja nie przenosiła się na terminowość rozwiązywa-
nia problemów i udzielania wyjaśnień. Gdyby tak jednak
nie było prosimy o wyrozumiałość. Miejmy nadzieje, że
już niedługo powrócimy do naszych przyzwyczajeń

i starej dobrej „normalności” za którą wszyscy tęsknimy.

Rozpoczęły się prace nad planem miejscowym
w rejonie ul. Wąwozowej i al. KEN. Dominuje tu

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami,
jest także hipermarket TESCO. To obiekt wielkopo-
wierzchniowy tzw. pierwszej generacji – parterowy,
o niskich walorach architektonicznych, z dużymi parkin-
gami na terenie i z jedną funkcją – handlu.

Przystąpienie do sporządzenia planu ma określić
zasady zagospodarowania tego obszaru, szczególnie
w rejonie hipermarketu, by nadać mu formę bardziej
miejską, lepiej pasującą do sąsiedniej zabudowy. Ważna
jest też kompozycja przestrzeni publicznej wokół stacji
metra Kabaty oraz określenie wzajemnych powiązań

terenów wewnątrz i poza obszarem opracowania.

Należy wskazać, że dla tego rejonu obowiązuje już

MPZP, który został uchwalony w 2008 r. Obecne prace
nad planem dla przedmiotowego mikroobszaru
związane są z wcześniejszymi staraniami TESCO
o uzyskanie decyzji o środowiskowym oddziaływaniu
inwestycji, która polegała na budowie, w miejscu
obecnego hipermarketu, gigantycznej galerii handlo-
wej, zajmującej praktycznie całą powierzchnię działki.
Radni Ursynowa wnioskowali wówczas o zmianę MPZP,
aby uniemożliwić inwestycję, która zmieniłaby diamet-
ralnie warunki życia w tym rejonie.

Jak Państwo pamiętacie Spółdzielnia i jej członkowie
uczestniczyli w akcji protestacyjnej podpisując petycję
oraz wysyłając wnioski do Biura Ochrony Środowiska.
Aktualnie właścicielem tego terenu jest ECHO
INVESTMENT – developer, który nabył go od TESCO.
Deklaruje on, że zabudowa terenu TESCO będzie miała
charakter mikrodzielnicy z wieloma, różnorodnymi
funkacjami, będzie wpisana w charakter tej części
Ursynowa i potrzeby lokalnej społeczności. Koncepcję
tą przedstawia zamieszczona poniżej grafika. Więcej
szczegółów można znaleźć w artykule, który ukazał się
w HALO URSYNÓW i jest dostępny pod linkiem:

Na obecnym etapie sporządzania MPZP przeprowa-
dzane są konsultacje społeczne, podczas których do
2 października można zgłaszać wnioski dotyczące
przyszłej wizji obszaru objętego planem.

23 września br. odbyło się spotkanie konsultacyjne
zorganizowane przez Biuro Architektury i Planowania
Przestrzennego M. St. Warszawy, w którym zdalny

https://www.haloursynow.pl/artykuly/ogrod-na-
skarpie-zamiast-tesco-na- kabatach-co-planuje-nowy-
inwestor-zobacz-wizualizacje,15643.htm
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udział, poprzez aplikację ZOOM, wziął Zarząd
Spółdzielni. W spotkaniu uczestniczył burmistrz
Ursynowa Robert Kempa. Przedstawiciele Miasta
potwierdzili, że w planie zostanie zachowany parking
P+R oraz zieleń skweru rozciągającego się wzdłuż
ul. Zaruby. Burmistrz Ursynowa wypowiadał się m.in. nt.
układu komunikacyjnego w tym rejonie stwierdzając,
że:
- ul. Kabacka (nie objęta przedmiotowym planem)

pozostanie w obecnym kształcie, absolutnie nie
przewiduje się połączenia przez nią al. KEN i ul.
Relaksowej,
władze Ursynowa są zdecydowanym przeciwnikiem
rozbudowy ul. Wąwozowej do układu 2 dwupas-
mowych jezdni, co obecnie zapisane jest w Studium i
podczas prac nad nowym Studium będą działać na
rzecz zmiany tego zapisu. Zdaniem władz Ursynowa
po oddaniu POW obciążenie komunikacyjne ul.
Wąwozowej zmaleje, nie ma więc potrzeby po-
większać jej przepustowości.
W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele ECHO
Investment, którzy przedstawili dość szeroko
koncepcję zagospodarowania terenu TESCO.

Ponieważ sposób przyszłej zabudowy przedmioto-
wego terenu ma istotne znaczenie dla warunków
zamieszkiwania w tym rejonie, a budynki Osiedla
Kabaty znajdują się bardzo blisko, Rada Nadzorcza

-

i Zarząd Spółdzielni zdecydowały o złożeniu wniosków
do MPZP, w których wskazujemy na potrzebę nisko-
intensywnej zabudowy terenu TESCO, z dużą ilością
zieleni oraz właściwym i bezpiecznym układem komu-
nikacyjnym.

W odrębnym wniosku wnosimy o ustalenie dla
nieruchomości Wąwozowa 8 parametrów przyszłego
planu w sposób umożliwiający przyszłą rozbudowę
altany śmietnikowej dla zmieszczenia gabarytów
i pojemników do segregacji śmieci na 5 frakcji.

Zgodnie z wnioskiem SMB „Osiedle Kabaty” pod-
stawowe parametry miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenu TESCO powinny być
ustalone w taki sposób, aby:

obsługa komunikacyjna wymienionych działek
została utrzymana od Al. Komisji Edukacji Narodo-
wej – zarówno w procesie inwestycji jak i użytkowa-
nia obiektów,

2) zachować lokalny charakter zabudowy stanowiący
przedpole dla Lasu Kabackiego,

3) ograniczyć wysokość zabudowy nowopowstających
budynków, a także zapobiec powstaniu dominanty
utrzymując charakter okolicznych budynków –
usytuowanych na południe od ulicy Wąwozowej,
zmniejszyć wymiary i kubaturę obiektu oraz zin-
tegrowanie jego architektury z otoczeniem i ziele-
nią. Dla dostosowania obiektu do lokalnych potrzeb
należy obniżyć wskaźnik intensywności zabudowy
do poziomu 0,75 oraz zmniejszyć wysokości pro-
jektowanych poziomów bryły budynku. Ponadto
budynek należy odsunąć od nieprzekraczalnej/
obowiązującej linii zabudowy i stworzyć przedpole
Zespołu Usługowo-Handlowego na terenie działki
inwestora,

1

4

)

)
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Kiedy Walne Zgromadzenie za 2019 rok?

5) zwiększyć wskaźnik powierzchni terenów biolo-
gicznie czynnych na gruncie rodzimym do 30%.
Zachować istniejące drzewa i krzewy w maksymalnej
liczbie, przy czym najlepszym rozwiązaniem byłaby
ich ochrona w obecnej ilości,
nałożyć na inwestora obowiązek, aby wszystkie
instalacje i urządzenia powodujące emisję zanie-
czyszczeń do atmosfery oraz generujące hałas
wpływały negatywnie na środowisko w jak naj-
mniejszym stopniu, co oznacza że powinny być
niskoemisyjne, cichobieżne i wyposażone w filtry
usuwające zanieczyszczenia stałe i gazowe,
zaprojektować rozwiązanie wszystkich dostaw
w przestrzeni kondygnacji podziemnych, zlokalizo-
wanych na poziomie -1 i -2 wraz z dodatkowymi
przegrodami akustycznymi zapewniającymi nie
przekraczanie dopuszczalnych norm hałasu dla stref
zamieszkania oraz zapewnić kolejkowanie dostaw
wraz z podziemnym miejscem na ich ewentualny
postój przed rozładunkiem,
przeznaczyć część powierzchni Zespołu Usługowo-
Handlowego na usługi z zakresu zdrowia, sportu,
edukacji, kultury oraz przestrzeń publiczną, a nie
tylko na handel, gastronomię i rozrywkę. Jest to
zgodne z oczekiwaniami mieszkańców oraz świato-
wymi tendencjami w zakresie koncepcji tworzenia
centrów handlowych,

9) nakazać tworzenie miejsc postojowych w terenie
mając na uwadze niedostateczną liczbę miejsc

6

7

8

)

)

)

parkingowych wokół przedmiotowych działek i do-
tychczasowe wykorzystanie istniejących parkingów,
zaprojektować oraz wykonać instalację kanali-
zacyjną ogólnosprawną, niezależną od istniejącej
infrastruktury.

Mając powyższe na uwadze SMB „Osiedle Kabaty”
wnosi, aby w planie miejscowym dla rejonu ul. Wąwozo-
wej i al. KEN:
a) ustalić niski współczynnik intensywności zabudowy

np.: 0,75,
b) określić powierzchnię biologicznie czynną dla

działek podlegających zabudowie na co najmniej
30 % na gruncie rodzimym, analogicznie jak ma to
miejsce w przypadku działek na południe od
wskazanej lokalizacji,

c) ograniczyć wysokość zabudowy do 10 – 15 m,
d) ograniczyć możliwość wykonania dominanty –

niepasującej do specyfiki okolicznych budynków,
e) zalecić wykonanie miejsc postojowych w ilość 20%

w poziomie terenu.

Zaakceptowanie proponowanych zmian wpłynie na
poprawę walorów estetycznych oraz ład przestrzenny
w tej okolicy. Dopuszczenie do wysokiej zabudowy
ograniczy wymianę powietrza, która już teraz wpływa
na kumulowanie się smogu w najbliższej okolicy,
wpłynie również negatywnie na nasłonecznienie lokali
usytuowanych od strony ulicy Wąwozowej.

10)

Stan epidemii, wprowadzony na obszarze Polski
w marcu 2020 roku, wpływa na prawie wszystkie

obszary naszego życia, komplikując wiele kwestii
prawnych, gospodarczych i finansowych. Obowiązujące
terminy ustawowe, sprawozdawcze, administracyjne
zostały zawieszone, uległy przesunięciu lub zostały
uzależnione od terminu odwołania stanu epidemii.

Dotyczy to również terminu zwołania Walnego
Zgromadzenia SMB „Osiedle Kabaty”. Dotychczasowe
przepisy wymagały jego zwołania w terminie 6 miesięcy
od zakończenia roku obrachunkowego, a więc w przy-
padku Walnego Zgromadzenia za 2019 rok, do końca
czerwca 2020 roku. Stan epidemii zmienił jednakże te
zasady wprowadzając zmiany przepisów i szereg
obostrzeń dotyczących różnego rodzaju zgromadzeń,
co sprawiło że przeprowadzenie Walnego Zgroma-
dzenia, w sposób zapewniający Członkom Spółdzielni
pełny i aktywny udział bez ryzyka zarażenia się korona-
wirusem, jest praktycznie niemożliwy.

Aktualny stan prawny w kwestii terminów walnych
zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych
kształtuje art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmia-
nie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), który mówi, że:

Czekamy więc na zwycięstwo nad wirusem i ustanie
stanu epidemii mając nadzieję, że nastąpi to wkrótce,
chociaż ostatnie statystyki zachorowań i zgonów zdają
się oddalać tą chwilę.

Jeśli termin zwoływania walnego zgromadzenia

przypada w czasie obowiązywania stanu zagrożenia

epidemicznego albo stanu epidemii, to zostaje on

przedłużony o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
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W 2016 r. firma ISTA uruchomiła specjalną plat-
formę internetową ista connect, która była

udoskonalana przez następne kilka lat. Opracowany
system umożliwia kontrolę zużycia ciepła i wody przez
mieszkańców budynków wielorodzinnych, a w efekcie
stwarza możliwość optymalnego wykorzystania przez
gospodarstwa domowe ciepła i wody. Korzystanie
z systemu powinno przyczynić się do zwiększenia
efektywności w zarządzaniu energią, przynosząc realne
korzyści finansowe i środowiskowe, w postaci oszczę-
dności, poprawy efektywności energetycznej w budo-
wnictwie oraz redukcji emisji CO2.

Szacuje się, że korzystanie z platformy może
przynieść wymierne oszczędności oraz realny spadek
zużycia energii cieplnej nawet o 16 %, gdyż koszty
mediów są znaczącą pozycją w opłatach mieszkanio-
wych.

System daje użytkownikom dzienną, tygodniową
oraz miesięczną informację o zużyciu ciepła i wody.
Mieszkańcy mają także możliwość porównania swojego
zużycia ze średnią całego budynku. Korzystający z plat-
formy mogą też sprawdzić dokładne zużycie w poszcze-
gólnych pomieszczeniach swojego mieszkania. Dzięki
systemowi możliwe jest sprawdzenie historii zużycia aż
do 3 lat wstecz.

Wgląd w tak dokładne dane umożliwia kontrolę
zużycia ciepła i wody bez konieczności czekania na
koniec okresu rozliczeniowego, a w razie potrzeby
można zmienić swoje zachowania tak, aby nie być
zaskoczonym wysokością rachunków. W przypadku,
gdy nie korzystają Państwo bezpośrednio z lokalu (np.:
został komuś powierzony) mają Państwo możliwość
zweryfikować przedmiotowe zużycia w trakcie okresu
rozliczeniowego bez konieczności bezpośredniej wizyty
w lokalu i dokonywania odczytów z urządzeń.

W przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji
wodnej lub centralnego ogrzewania (np. awaria baterii
z mieszaczem, usterka zaworu termostatycznego) na
podstawie przyrostów jednostek mogą Państwo
odpowiednio wcześnie zareagować wymieniając
uszkodzone urządzenie i ograniczając koszty związane
z ponadnormatywnym zużyciem mediów.

Poprawne rozliczenie mediów stanowi dla Zarządu
Spółdzielni jedno z kluczowych zadań, przy realizacji
którego wysokiej dokładności oczekują zarówno
właściciele praw do lokali jak i najemcy. Mając na
uwadze ich oczekiwania oraz wymagania Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2018/2002 z dnia
11 grudnia 2018 r., zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE
w sprawie efektywności energetycznej, która wkrótce
zacznie obowiązywać, podjęto decyzję o zainstalowa-
niu infrastruktury pozwalającej na weryfikację zużycia
ciepła i wody w ramach portalu ISTA connect.

Decyzja ta związana była z okresową wymianą
wodomierzy, dla których upłynął 5-letni okres legaliza-
cji. Jak zaznaczono powyżej, zmienione przepisy unijnej
dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej naka-
zują zarządcom nieruchomości okresowe przekazywa-
nie wielkości zużycia ciepła i wody – początkowo 2 razy
w roku, następnie 1 raz na kwartał, a ostatecznie
w każdym miesiącu. Przy ok. 2 500 lokali w SMB „Osiedle
Kabaty” konieczne jest rozwiązanie systemowe, takie
jak ISTA connect.

Dyrektywa unijna nie jest bezpośrednim źródłem
prawa dla państwa członkowskiego lecz jej przepisy
muszą być wprowadzone do polskiego systemu
prawnego w sposób zapewniający realizację celów
dyrektywy. Implementacja przedmiotowej dyrektywy
powinna nastąpić do 25 października 2020 roku,
jednakże pandemia koronawirusa w całej Europie
sprawia, że termin ten ulegnie przesunięciu.

Praktyka implementacji innych dyrektyw UE
wskazuje, że polskie przepisy mogą różnić się od
zapisów dyrektywy w sprawie efektywności energetycz-
nej, tak więc zmianie mogą również ulec powyżej
podane terminy.

W końcu września przesłaliśmy mieszkańcom
budynków wyposażonych w system ISTA connect
informację o możliwości dostępu do zużyć ciepła i wody
(budynki wyposażone w podzielniki kosztów ciepła).
W innych budynkach tego rodzaju funkcjonalność
będzie wdrażana w latach przyszłych wraz z wymianą
urządzień do pomiaru zużycia mediów.
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Przystępujemy do opracowania

Planu Remontów na 2021 rok.

Wykonanie Planu remontów na 2020 rok dobiega
końca. Pomimo przeciwności losu, uzyskano

bardzo wysoki poziom kontraktacji zadań remontowych,
dlatego przystępujemy do opracowania Planu remon-
tów na 2021 r.

Jak co roku priorytetem w kwalifikacji najważniej-
szych zadań remontowych będzie stan techniczny bu-
dynku oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Kontynuując
przyjętą od kilku lat formę konsultcji z mieszkańcami,
zachęcamy do wskazywania w formie pisemnej (listo-
wnie lub mailowo) propozycji zadań, które winny być
uwzględnione w przyszłym planie remontów. Wybór

i ostateczny kształt planu remontów uzależniony bę-
dzie od zgromadzonych na funduszu remontowym
danej nieruchomości środków, ale Państwa opinia
i wnioski powstające na skutek „innego punktu widze-
nia” są dla nas bardzo cenne.

Prosimy o przesyłanie Państwa sugestii na adres:
do dnia:

lub skierowanie ich na
adres Spółdzielni:

18 października 2020 r.

ul. Bronikowskiego 9, 02-796

Warszawa.

info@osiedlekabaty.com.pl

Przekształcenia własnościowe

spowolnione przez stan epidemii

W czerwcowym wydaniu biuletynu informowali-
śmy o stanie przekształceń prawa użytkowania

wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów.
Sprawa jest niezwykle istotna dla Spółdzielni i jej człon-
ków, trudno więc ją pominąć w październikowym
numerze. Krótko mówiąc stan tych przekształceń jest
wysoce niezadowalający. Pomimo deklaracji Wice-
prezydenta Warszawy Roberta Soszyńskiego, że
wszystkie zaświadczenia zostaną wydane do końca
2020 roku (a więc rok po terminie określonym ustawą)
nie wydaje się to realne, patrząc na tempo w jakim są
one przygotowywane dla SMB „Osiedle Kabaty”.

W czerwcu informowaliśmy o otrzymaniu kilku
zaświadczeń dla 4 lokali użytkowych będących własno-
ścią Spółdzielni. Od tego czasu otrzymaliśmy zaświad-
czenia dla budynków: Bronikowskiego 1, Wańkowicza 4,
Wańkowicza 4A, Dembego 17A, Dembego 19
i Dembego 28, przy czym decyzję o wysokości jednora-
zowej opłaty przekształceniowej z 98% bonifikatą
jedynie dla nieruchomości Wańkowicza 4 i 4A. Przy 30
nieruchomościach Spółdzielni to naprawdę niewiele.

Podkreślić należy, że w stanie epidemii komunikacja
z Urzędem jest utrudniona, a pisma i maile w sprawie
przekształceń pozostają bez odpowiedzi.

Dobrą wiadomością jest fakt wszczęcia prac nad
kolejną nowelizacją Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
własności tych gruntów, która dotyczyć będzie m.in.
przekształcenia gruntów niezabudowanych związa-
nych z funkcją mieszkaniową. Grunty te to tereny
zieleni, place zabaw, drogi wewnętrzne, chodniki, które
obecne przepisy pozostawiły w użytkowaniu wie-
czystym. W naszej Spółdzielni takich terenów jest dużo,
zajmują bowiem powierzchnię około 4 hektarów,
a roczna opłata za ich wieczyste użytkowanie wynosi
obecnie 300 tys. zł, przy czym liczona jest od starej ceny
gruntu. Nowa opłata zaproponowana przez Miasto od
2015 roku wynosi 450 tys. zł, a ostateczne ustalenie jej
wysokości jest przedmiotem toczącego się postępowa-
nia sądowego. Jeśli taka nowelizacja wejdzie w życie
i można będzie skorzystać z 98% bonifikaty przy
jednorazowej zapłacie opłaty przekształceniowej
koszty Spółdzielni zmniejszyłyby się o kilkaset tysięcy
złotych rocznie.



9

INFORMATOR SMB „OSIEDLE KABATY” / październik 2020 r.NR 13

Rozpoczęła się lustracja SMB „Osiedle Kabaty”

Kwiestię lustracji reguluje ustawa Prawo spółdziel-
cze. Zgodnie z nim każda spółdzielnia ma obowią-

zek przynajmniej raz na trzy lata poddać się lustracji,
a co roku – te, które inwestują lub są w stanie likwidacji.
Może być ona jednak przeprowadzona w każdym czasie
na żądanie walnego zgromadzenia, rady nadzorczej lub
1/5 członków spółdzielni.

Celem lustracji jest sprawdzenie m.in., czy władze
spółdzielni prawidłowo gospodarują środkami spół-
dzielców.

Lustrację przeprowadza związek rewizyjny, w którym
spółdzielnia jest zrzeszona, a w wypadku spółdzielni
nienależącej do tego typu związku – wybrany przez nią
związek rewizyjny lub Krajowa Rada Spółdzielcza.
Związek lub KRS wyznaczają następnie konkretnego
lustratora, który zajmie się daną spółdzielnią.

Z czynności lustracyjnych lustrator sporządza
protokół, który składa radzie nadzorczej i zarządowi
spółdzielni. Na jego podstawie przeprowadzający
lustrację związek rewizyjny lub KRS opracowuje wnioski
polustracyjne, przekazywane władzom spółdzielni.

Tyle mówią przepisy. SMB „Osiedle Kabaty” regular-
nie poddaje się lustracjom, które od czasu zakończenia
ostatniej inwestycji przeprowadzane są w okresach
3-letnich. Z końcem 2019 roku upłynął kolejny okres,
obejmujący lata 2017 – 2019, tak więc Zarząd podjął
działania dla przeprowadzenia lustracji. Lustrację
można rozpocząć po sporządzeniu sprawozdania
finansowego za ostatni rok okresu, który jej podlega,
gdyż gospodarka finansowa jest jednym z najważniej-
szych obszarów poddawanych kontroli.

Ponieważ SMB „Osiedle Kabaty” nie jest zrzeszona
w żadnym związku rewizyjnym Zarząd przeprowadził
konkurs ofert na wyłonienie podmiotu lustracyjnego.
Rada Nadzorcza przeanalizowała złożone oferty
i podjęła uchwałę, zgodnie z którą lustracja pełna
Spółdzielni powierzona została Krajowemu Związkowi
Rewizyjnemu Spółdzielni Mieszkaniowych, oferujące-
mu najniższą cenę, który wyznaczył lustratora do jej
realizacji. Zgodnie z zawartą umową lustracja będzie
prowadzona w okresie wrzesień – październik br. Koszt
lustracji wynosi ok. 20 tys. zł brutto. Badane będą
następujące obszary funkcjonowania Spółdzielni oraz
ich dokumentacja:

Zagadnienia organizacyjno-prawne.
2. Stan prawny gruntów będących we władaniu

Spółdzielni.
3. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.
4. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
5. Gospodarka remontowa.
6. Gospodarka finansowa.

Wyniki lustracji, a w szczególności list polustarcyjny
zawierajacy wnioski polustracyjne, zostanie przedsta-
wiony członkom SMB „Osiedle Kabaty” podczas
Walnego Zgromadzenia, którego terminu nie jesteśmy
w stanie obecnie podać – piszemy o tym szerzej
w innym artykule.

1.

Jakie zmiany może przynieść 2021 rok?

Czas płynie nieubłaganie, do końca roku pozostało
niespełna 3 miesiące, więc w Spółdzielni pracuje-

my już nad planami na 2021 rok. Jaki będzie ten rok i jak
wpłynie na gospodarkę Spółdzielni nie do końca
wiadomo. W stanie epidemii przewidywania i prognozy
bardzo często się nie sprawdzają. Jednego, czego bez
wątpienia bardzo oczekujemy, to końca koronawirusa
i powrotu do zupełnej normalności. Kiedy to może
nastąpić nie wiadomo, zastanawiają się nad tym
wszyscy, ale pytanie nadal pozostaje bez odpowiedzi.

Pozostaje nam robić swoje zachowując należytą
ostrożność, bo statystyki zarażeń wirusem rosną
błyskawicznie, co wskazuje że jeszcze jakiś czas będzie-
my musieli funkcjonować w stanie epidemii.

Planom na każdy następny rok towarzyszą zawsze
pytania o ceny robót i materiałów budowlanych oraz
usług świadczonych na rzecz Spółdzielni. Niemniej
ważne są ceny mediów, tj. ciepła, wody, energii elektrycz-
nej i gazu. Koszty mediów wyniosły w 2019 roku prawie
7 mln złotych.
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W 2020 roku w całej Polsce wzrosły ogromnie opłaty
za śmieci komunalne. Zmienił się też sposób ich
naliczania z ilości osób na 65 złotowy ryczałt, taki sam
dla każdego lokalu mieszkalnego niezależnie od jego
powierzchni i ilości mieszkańców. Wcześniej 2 osoby
płaciły 19 zł miesięcznie, tak więc opłata za śmieci
wzrosła dla nich o prawie 350%. To dużo, a już słyszymy
z warszawskiego Ratusza że wpływy z nowych opłat nie
pokrywają kosztów gospodarowania odpadami
komunalnymi. Rozważana jest też kolejna zmiana
systemu naliczania opłat za śmieci, gdyż obecny jest
krzywdzący, zwłaszcza dla jedno i dwuosobowych
gospodarstw domowych. Analizy przeprowadzone
w Spółdzielni wskazują, że naliczanie opłat za śmieci od
zużycia wody oznacza dla większości mieszkań znaczną
podwyżkę.

Wzrosły już maksymalne stawki podatku od nie-
ruchomości, które podaje w obwieszczeniu minister
finansów, a które podwyższono w stosunku do 2020
roku o 5%. Dla Warszawy stawki ustala Rada Miasta –
może przyjąć niższe niż maksymalne, ale od wielu lat to
się nie zdarzało.

W przyszłym roku należy liczyć się z możliwością
wzrostu cen wody i odprowadzenia ścieków, gdyż
obecne taryfy dla warszawskiego MPWiK obowiązują
do 2 czerwca 2021 r.

Wzrosną też zapewne ceny ciepła, gdy jego
dostawca VEOLIA Energia Warszawa podnosi je
systematycznie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy miały
miejsce 3 podwyżki, w sumie ok. 11 %. Ze względu na
stosunkowo niewysoki wzrost i ciepłą zimę nie było
potrzeby podwyższania zaliczek na ciepło w opłatach
za lokale, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że koszty
ciepła w okresie rozliczeniowym 2019/2020 wzrosły, co
obniżyło nadpłaty i zwiększyło niedopłaty w indywidu-
alnych rozliczeniach lokali.

W energetyce warszawskiej, opartej na węglu
kamiennym, koszty wytwarzania ciepła rosną, więc
wzrost cen dla odbiorców wydaje się przesądzony.

Nie grozi nam natomiast podwyżka cen energii
elektrycznej, gdyż Dział Techniczny zakontraktował ją
na lata 2020 – 2022 w korzystnej i stałej cenie.

Nie jest jeszcze wyjaśniona sprawa wprowadzenia
tzw. podatku od deszczu dotyczącego posesji, które
w znacznej części zostały pokryte materiałami nie-
przepuszczalnymi, typu asfalt, beton czy nieprzepu-
szczalna kostka brukowa czy płyty chodnikowe, na
skutek czego powierzchnia naturalnej retencji jest
niewielka. Dotychczas dotyczył on dużych powierzchni
handlowych i sklepów wielkopowierzchniowych oraz
terenów przemysłowych i magazynów.

Zgodnie z projektem ustawy z 12 sierpnia 2020
o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom
suszy (w ustawie Prawo wodne) planowane są zmiany,
które sprawią że również mniejsze nieruchomości
zostaną objęte tym podatkiem. Może to spowodować,
że nasza Spółdzielnia zostanie włączona do grupy jego
płatników, jednakże nie jest to przesądzone.

Koszty mediów i podatki to koszty niezależne od
Spółdzielni, co oznacza że ich wzrost obciąży mieszkań-
ców, miejmy więc nadzieję że rządzący wykażą w tym
zakresie umiar i rozsądek biorąc pod uwagę pandemię
koronawirusa i jego wpływ na sytuację finansową wielu
osób.

Znamy już wysokość minimalnego wynagrodzenia
za pracę, które wzrosło z kwoty 2 600 zł do kwoty 2 800
zł, a więc o blisko 8%. Spowoduje to wzrost kosztów
części usług świadczonych na rzecz Spółdzielni.
Będziemy musieli więcej zapłacić za ochronę, sprząta-
nie, prace ogrodnicze, konserwacje, ale wzrost tych
kosztów powinien być umiarkowany.

Rozpoczynając prace nad Planem gospodarczo-
finansowym na przyszły rok Zarząd przyjął założenie, że
w 2021 roku nie będzie podwyżek opłat za lokale
zależnych od Spółdzielni. Stawki opłat za lokale zostały
zmienione z dniem 1 października br. i to musi wy-
starczyć na pokrycie zwiększonych kosztów w 2021 r.,
pod warunkiem, że nie zajdą jakieś nadzwyczajne
okoliczności, których na dzisiaj nie widać. Podkreślamy,
że nie dotyczy to kosztów mediów, śmieci i podatków,
które od Spółdzielni nie zależą.

Klub Osiedlowy wznowił działalność

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego
z dniem 17.09.2020 r. w Klubie Osiedlowym

uruchomione zostały zajęcia kulturalno-edukacyjne dla
dzieci i młodzieży. W ramach zajęć prowadzonych
z zachowaniem reżimu sanitarnego odbywają się:

-

-

-

-

nauka gry na gitarze dla młodzieży,
nauka podstaw śpiewu solowego oraz zespołowego
dla dzieci i młodzieży,
zajęcia plastyczne dla dzieci młodszych,
zajęcia plastyczne dla dzieci starszych,
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-

-

warsztaty modelarskie dla dzieci młodszych,
warsztaty modelarskie dla młodzieży.
Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z obowią-

zującymi rozporządzeniami i zaleceniami epidemicz-
nymi m.in. rodzice lub opiekunowie dzieci przedsta-
wiają oświadczenia o braku kontaktu w ostatnim czasie
z osobą zakażoną koronawirusem, każda osoba wcho-
dząca do siedziby Klubu ma mierzoną temperaturę
elektronicznym termometrem bezdotykowym oraz
zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, instruktorzy

prowadzą zajęcia w maseczkach lub przyłbicach,
uczestnicy zajęć mają indywidualne stanowiska pracy
ustawione z zachowaniem odległości 1,5 m, co 30
minut pomieszczenie jest dezynfekowane i wietrzone,
a w zajęciach uczestniczy maksymalnie 6 – 7 osób.

W miarę znoszenia obostrzeń rozważa się urucho-
mienie kolejnych zajęć dla innych grup wiekowych.
Informacje w tej kwestji będą pojawiały się na stronie
internetowej Spółdzielni oraz w gablocie Klubu
Osiedlowego.

Podziemne pojemniki na śmieci uruchomione

Zabudowa pojemników podziemnych na rondzie
przy budynku Wąwozowa 2 oraz na patio budynku

Wąwozowa 6 prowadzona była od drugiej połowy lipca
br. Planowano ją znacznie wcześniej jednak korona-
wirus wydłużył bardzo czas wydawania decyzji o po-
zwoleniu na budowę.

W przypadku lokalizacji przy budynku Wąwozowa 2,
w trakcie realizacji prac ziemnych zaistniały utrudnienia
w postaci instalacji i sieci w wykopie, które nie były
zinwentaryzowane na mapach geodezyjnych. Wiązało
się to z koniecznością realizacji dużej części robót
ziemnych ręcznie.

W przypadku pojemników podziemnych usytuowa-
nych na patio budynku Wąwozowa 6, było jeszcze
trudniej, gdyż pod podsypką piaskowo-cementową
stanowiącą podbudowę kostki, znajdowała się 20 cm
warstwa betonu. Wykonawca musiał ją skuć, zutylizo-
wać odpad oraz odtworzyć warstwę betonu. Kolejnym
problemem było pojawienie się zwierciadła wody już na
głębokości 2,5 metra poniżej poziomu terenu (wykon-
ane badanie geologiczne wskazywało, że zwierciadło

wody znajdować się będzie poniżej dna wykopu i nie
będzie wpływać na realizację prac).

Wszystkie prace są już jednak za nami, a organ nad-
zoru budowlanego zezwolił na eksploatację podziem-
nych pojemników na śmieci, które są pierwszymi takimi
obiektami w Warszawie. Zostały przeznaczone na
odpady zmieszane, co przy objętości każdego z nich
równej 6 pojemnikom typu BÓBR – 1,1 m , znacznie
zwiększy retencję tej kategorii odpadów. Pozwoli to
z kolei ustawić w istniejących altanach śmietnikowych
większą ilość pojemników na odpady segregowane.

Firma SUEZ, odbierająca śmieci z terenu Osiedla
Kabaty, wyposażyła się w odpowiedni sprzęt i gotowa
jest do obsługi pojemników podziemnych. Odbyły się
też pierwsze próby ich podnoszenia.

Pojeminiki wyposażone są w system pomiaru
zapełnienia, można więc precyzyjnie ustalać terminy ich
opróżniania, co ma jednak drugorzędne znaczenie,
gdyż harmonogram wywozu ustalony został w regula-
minie przez M. St. Warszawy.

3

Ubezpieczam mieszkanie – zabezpieczam siebie

Dla każdego jedną z największych wartości jest
bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich. Warto

o nie zadbać ubezpieczając mieszkanie i siebie na
wypadek niespodziewanych zdarzeń. Ubezpieczenie
mieszkania może mieć bardzo szeroki zakres.

Przezorny zawsze ubezpieczony – tak brzmiał kiedyś
slogan reklamowy największej polskiej firmy w sektorze
ubezpieczeń. Wybór wariantu i firmy ubezpieczeniowej
należy oczywiście do właściciela mieszkania.

Zwiększając wachlarz dostępnych możliwości
ubezpieczeniowych informujemy Państwa, że Spół-
dzielnia wraz z Towarzystwem Ubezpieczeniowym
UNIQA prowadzi tzw. ubezpieczenia przy czynszu.
Niewielka składka, płacona wraz z comiesięczną opłatą
za lokal zapewni Państwu szeroki zakres ubezpieczeń
i spokojny sen. Szczegóły oferty i wniosek o zawarcie
polisy został zamieszczony na stronie internetowej
Spółdzielni.
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Jak zmniejszyć rachunki za ciepło

nawet o 1 500 zł rocznie,

czyli zasady racjonalnego

gospodarowania ciepłem

Jednym ze znaczących składników opłat za mieszkanie wnoszonych do Spółdzielni to
zaliczki na poczet kosztów zużytego ciepła, podlegające rozliczeniu po zakończeniu

okresu rozliczeniowego, który w SMB „Osiedle Kabaty” trwa 12 miesięcy od 1 lipca do 30
czerwca. Wysokie zużycie ciepła wiąże się z koniecznością uregulowania dopłaty. W tym
artykule chcielibyśmy przypomnieć najważniejsze zachowania, których wdrożenie może
wpłynąć na ograniczenie wydatków na ciepło. Aby uzmysłowić Państwu jak dużo można
na tym zaoszczędzić wystarczy wspomnieć, że rocznie płacimy za ciepło około ,
co stanowi 13% wszystkich wydatków w Spółdzielni. W związku z tym nawet niewielka
zmiana przyzwyczajeń może się przełożyć na znaczące oszczędności, które pozostaną
w portfelach.

2,8 mln zł

1. Mieszkanie należy wietrzyć krótko, ale intensywnie

2. Zastawianie meblami, obudowywanie grzejników lub suszenie na nich ręczników, utrudnia odda-

wanie przez nie ciepła.

3. Temperaturę w pomieszczeniu należy ustalić w zależności od swoich potrzeb.

4. Opuszczając mieszkanie na dłuższy okres czasu zawory termostatyczne przy grzejnikach należy

ustawić na minimalny przepływ oraz pozostawić wszystkie drzwi wewnętrzne otwarte

5. Zużyte ciepło można cyklicznie kontrolować za pomocą bezpośrednich odczytów z ciepłomierzy

lub podzielników kosztów

ISTA connect

– najlepiej przeciągiem. Dzięki temu powietrze jest
świeże, a temperatura pomieszczeń zostaje utrzymana. Zbyt wychłodzone pomieszczenia potrzebują
długiego czasu i dużej ilości ciepła do ogrzania, ponieważ nie tylko powietrze, ale również ściany i meble
muszą zostać ogrzane.

Jeżeli grzejniki przysłonimy gęstymi zasłonami, to większość ogrzanego po-
wietrza pozostaje niewykorzystana (powietrze wędruje w kierunku okna), a reszta tylko w niewielkiej części
ogrzewa pomieszczenie. Powoduje to znacznie większe zużycie ciepła.

Zawory termostatyczne
powinny być używane zgodnie z instrukcją producenta, a każdy przypadek podejrzenia ich wadliwej pracy
należy zgłosić do służb technicznych Spółdzielni.

, aby zapewnić
równomierną temperaturę wszystkich pomieszczeń. W razie potrzeby nagłego ogrzania, należy maksy-
malnie odkręcić zawory termostatyczne grzejników, aż do uzyskania żądanej temperatury pomieszczeń.
Następnie ustawić termostat zaworu w położeniu gwarantującym utrzymanie żądanej temperatury.

, co pozwoli wyłapać sytuacje lub zachowania, które wpływają na zwiększony
pobór ciepła. Dla właścicieli mieszkań wyposażonych w podzielniki ciepła warto cyklicznie weryfikować
zużycie poprzez dedykowany portal internetowy (szczegóły w siedzibie Spółdzielni).

Aby ograniczyć wydatki na ciepło należy stosować poniższe wskazówki:
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Sposób nagrzewania pomieszczeń

Nagrzewanie pomieszczenia odbywa się poprzez intensywne, szerokokątne promieniowanie cieplne
z przedniej pofalowanej powierzchni grzejnika oraz w drodze konwekcji: powietrze, zasysane od dołu grzejnika,
przepływając przez jego wewnętrzną część ogrzewa się, po czym wypływa w górnej części grzejnika. Ten podwójny
sposób emisji ciepła powoduje równomierne ogrzanie powietrza w całym pomieszczeniu.

1.

2.

3.

4.

Przesłonienie grzejnika meblami, firankami lub zasłonami

Jest ciepło i duszno – muszę uchylić okno...

Czas na papieroska na balkonie.

Zrobię cieplej na święta...

ogranicza proces promieniowania cieplne-
go kaloryfera. W takiej sytuacji efektywność wykorzystania energii cieplnej drastycznie spada. Ogrzewanie
pomieszczenia wyłącznie poprzez konwekcję (powietrze zasysane od dołu grzejnika przepływając przez
jego wewnętrzną część ogrzewa się, po czym wypływa w górnej części grzejnika.) generuje wysokie
zapotrzebowanie na ciepło w mieszkaniu oraz niską efektywność ogrzewania. Aby w pełni wykorzystać
dostarczane do mieszkania ciepło (opłacane przez Państwa) należy umożliwić pełne wykorzystanie
powierzchni grzejnej urządzeń. Sugerujemy rozważenie zmiany położenia mebli w taki sposób, aby
zwiększyć wpływ procesu promieniowania ciepła na ogrzewane mieszkanie oraz odsłonięcie grzejnika
poprzez zawieszenie krótszych firan i zasłon.

Otwarcie okna powinno być poprzedzone zamknięciem
dopływu ciepła do grzejników przez zakręcenie zaworów termostatycznych. Wietrzenie powinno być
intensywne i krótkotrwałe. Długotrwałe uchylenie okna w celu przewietrzenia powoduje, że opłacone
przez Państwa ciepło ucieka na zewnątrz. Nie wpływa to w sposób istotny na temperaturę na zewnątrz, ale
na pewno „podnosi temperaturę”, gdy patrzymy na rachunek za sezon grzewczy.

Nie będziemy w tym miejscu tłumaczyć, że palenie (w szczególności na
balkonie) szkodzi zdrowiu, jest uciążliwe dla sąsiadów i niezgodne z obowiązującym w Spółdzielni regula-
minem, ale ponad wszystkie te argumenty uchylenie drzwi balkonowych powoduje bardzo szybkie
wychłodzenie przestrzeni przy grzejniku zlokalizowanym na ogół w pobliżu drzwi balkonowych.
W przypadku spadku temperatury wokół głowicy termostatycznej poniżej temperatury założonej przez
producenta (np.: 16 stopni Celsjusza) zawór termostatyczny – pomimo mechanicznego zakręcenia
(ustawienia na minimum) – , aby nie dopuścić do
zamarznięcia instalacji i jej awarii. Kilkukrotne wyjście na balkon w ciągu dnia i pozostawianie uchylonych
drzwi balkonowych, może przełożyć się na wzrost kosztów ogrzewania nawet o 1 – 1,5 tys. zł w skali roku.
Uchylone drzwi balkonowe skutecznie opróżnią pomieszczenie z opłaconego ciepła. Sumarycznie
kilkuminutowe przerwy na papierosa mogą nas naprawę sporo kosztować.

Odkręcenie zaworów termostatycznych, w założeniu (bo uruchamiają
grzanie i nie chcę mieć zapowietrzonych grzejników, bo rodzina przyjeżdża na święta, bo wnuczęta
przyjadą i będzie im zimno) musi wiązać się z zakręceniem zaworów w sytuacji, gdy nadmiaru ciepła już nie
potrzebujemy. Nie regulujemy zaworów codziennie i dlatego możemy o nich zapomnieć. Otwarte na
początku sezonu grzewczego i nie zakręcone we właściwym momencie – wpłyną na podwyższony rachu-
nek za centralne ogrzewanie.

rozpoczyna procedurę pełnego puszczenia ciepła

na chwilę

Wiele z tych sytuacji można by ograniczyć lub całkowicie wyeliminować. Często nie zwracamy uwagi na nasze
zachowania i przyzwyczajenia. Sprawę utrudnia fakt, że ciepło jako niewidoczne medium ucieka nam – nie wiadomo
w jaki sposób. Jeśli chcesz porozmawiać o tym w jaki sposób ograniczać zużycie ciepła zachęcamy do pogłębionej
rozmowy ze specjalistą w siedzibie Spółdzielni, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Czego nie robić? Jakie zachowania zwiększają nam zużycie ciepła?


