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NA SKRAJU
Jestem zwolennikiem 
partnerskich zasad 
współpracy
– rozmowa z Markiem Mieszanowskim, 
zastępcą prezesa SM Na Skraju • ( s. 3 )

Czas uregulować odczyt 
liczników • ( s. 5 )

Jak oszczędzać prąd?• ( s. 6 )

Nasadzenie nowych drzew• ( s. 6 )

Woda niezbilansowana 
– kto i dlaczego powinien 
płacić? 
– rozmowa z Iwoną Kuźmą, 
kierownikiem działu księgowości SM 
Na Skraju • ( s. 7 )

„Kto pyta nie błądzi”, 
czyli kilka słów 
na temat ankiety • ( s. 8 )

Dlaczego warto dbać 
o instalację kanalizacyjną? • ( s. 9 )

Nowy system opłat za odpady • ( s. 9 )

Zalane mieszkanie. 
Kto pokrywa koszty? • ( s. 10 )

Plan remontów 
w Spółdzielni • ( s. 11 )

Jak oszczędzać ciepło? • ( s. 12 )

Szanowni Mieszkańcy Spółdzielni 
Mieszkaniowej Na Skraju, w drugim 
wydaniu Biuletynu informacyjnego, 
staramy się zgodnie z zapowiedzią 
przybliżyć Państwu najważniejsze 
i najbardziej aktualne sprawy 
Spółdzielni.

¦

Poprzez wciąż trwającą epidemię Covid 19, 
każdy z nas zmuszony był przewartościo-
wać swoje życie i plany. Ograniczenia, które ( dokończenie na s. 2 )

zostały nam wszystkim narzucone w trosce 
o wspólne bezpieczeństwo, spowodowały, 
że musieliśmy zmienić zasady pracy i ograni-
czyć bezpośredni kontakt. Stworzyliśmy jed-
nak warunki, żeby wszystkie Państwa spra-
wy były załatwiane na bieżąco.

Rok 2022 niesie ze sobą nowe, potrzeb-
ne wyzwania, w tym szeroki zakres prac 
konserwacyjno-remontowych, nad przy-
gotowaniem których toczą się już inten-
sywne prace.

Rok 2022 niesie 
nowe, potrzebne wyzwania

Zdrowych i Radosnych
Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych

w rodzinnej atmosferze wypełnionych miłością
i serdecznością niosących spokój i wypoczynek.

Dla wszystkich członków i mieszkańców
Spółdzielni oraz ich rodzin i bliskich,

Szczęśliwego Nowego Roku, 
spełniającego wszelkie marzenia i plany, 

pełnego szczęścia i powodzenia.
Życzą:

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”
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AWARIA?  
Tu zadzwoń! 
Awarie: (22) 643-22-28
Eksploatacja: (22) 641-55-17
Winda: (22) 643 74 75 

Ogólne telefony alarmowe:
Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego: 112 
Pogotowie ratunkowe: 999
Straż pożarna: 998 
Policja: 997
 
POGOTOWIE 
energetyczne: 991 
gazowe: 992 
ciepłownicze: 993
wodno-kanalizacyjne:  994 

DYŻURY SM  
Na Skraju
PREZES ZARZĄDU 
Poniedziałek 16:00 – 18:00* 
*  spotkanie możliwe  

po wcześniejszym umówieniu

POZOSTAŁE DZIAŁY
Poniedziałek 11:00 – 18:00
Wtorek BEZ PRZYJĘĆ
Środa 11:00 – 16:00
Czwartek 11:00 – 18:00
Piątek 9:00 – 14:00*  
*brak przyjęć przez Dział 
Członkowsko-Lokalowy

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek, czwartek  
9:00 – 18:00
Wtorek, Środa 8:00 – 16:00
Piątek 8:00 – 14:00

Oczekiwania są duże
Ostatni rok to czas pełen prób, 
wprowadzenia koniecznych 
zmian w funkcjonowaniu naszej 
Spółdzielni. Zmiany te nie zawsze 
widać na pierwszy rzut oka i nie 
zawsze są od razu odczuwalne. 
W tych kilku zdaniach nie da się 
przekazać całego ogromu zdarzeń 
jakie miały miejsce w ostatnim 
czasie. Pragnę zapewnić, że Rada 
Nadzorcza, kierując się Państwa 
oczekiwaniami starała się znaleźć 
Zarząd, gotowy podjąć wyzwanie 
uporządkowania wielu spraw 
w naszej Spółdzielni.

¦

Dokonując zmian należy zacząć od podstaw, 
stąd działania Rady Nadzorczej nakierowane 
na ustalanie stanów faktycznych w każdym 
aspekcie funkcjonowania Spółdzielni. Opi-
niując Plan Finansowy na 2021 rok kładliśmy 
nacisk na urealnienie kosztów i przychodów 
oraz zobowiązań długoterminowych. Wszyst-
kim nam przyświecał cel minimalizowania 
strat i maksymalizowania zysków. Czas pan-
demii niestety nie pomagał w tym. Jednak 
regularne weryfikowanie stanu finansowe-
go potwierdziło brak wzrostu poziomu zadłu-
żenia – co pozwala optymistycznie patrzeć 
na bezpieczeństwo finansowe Spółdzielni.

Mijający rok to też czas wielu kontroli, któ-
rych wyniki i zalecenia mają być wskazów-
kami na przyszłość – co i jak robić, a czego 
się wystrzegać. Położony został nacisk 

na rozpoczęcie zmian, które mają ułatwić 
zarządzanie naszym wspólnym majątkiem 
oraz pilnować właściwego sposobu rozliczania. 
Skupiliśmy się na kolejnych trudnych tema-
tach, takich jak sprawy sądowe przeciwko 
Spółdzielni i sposobach ich jak najskutecz-
niejszego wyprowadzenia. Rozpoczęły się kon-
takty z Miastem, na innym poziomie niż jesz-
cze w 2019 roku, gdyż dzięki decyzji Walnego 
Zgromadzenia nie jesteśmy już dłużnikiem 
Miasta. Plan Remontów zatwierdzony na 2021 
rok nie był realizowany bezrefleksyjnie. Część 
jego elementów wymagała korekt związanych 
z oddziaływaniem czynników zewnętrznych, 
takich jak brak zgody dzielnicy na realizację 
niektórych jego elementów oraz zmieniające 
koszty wykonawstwa. Działania Rady Nadzor-
czej spowodowały zwiększenie nadzoru nad 
firmami obsługującymi naszą spółdzielnię, 
co w konsekwencji doprowadziło do koniecz-
ności wymiany części z nich.

Jesteśmy w pełni świadomi, że oczekiwania 
nas wszystkich są duże, a każdy indywidual-
nie może mieć różne priorytety. Celem Rady 
Nadzorczej działającej w Państwa imieniu jest 
pilnowanie by realizowane przez Zarząd dzia-
łania prowadziły nas do wyjścia z wielolet-
nich problemów i zaniedbań. Są także nakie-
rowane na poprawę komfortu mieszkania 
na naszych osiedlach. Zdajemy sobie sprawę, 
że zapoczątkowane zmiany nie będą skutko-
wać od razu odmianą naszej sytuacji, jed-
nak dzięki konsekwentnemu działaniu, jest 
szansa na drogę we właściwym kierunku. 

Piotr Paradowski,  
Sekretarz Rady Nadorczej SM Na Skraju

( dokończenie ze s. 1 )

To także duży zakres prac nad wewnętrz-
na strukturą Spółdzielni, które przyczynią 
się do sprawniejszego i efektywniejszego jej 
funkcjonowania.

O wszystkich naszych poczynaniach 
będziemy Państwa na bieżąco informować. 

Zapraszam Państwa do lektury Biuletynu 
i życzę, aby nadchodzące Święta Bożego Naro-
dzenia oraz Nowy 2022 rok przyniosły w Pań-
stwa domach radość oraz wszelką pomyśl-
ność i życzliwość. 

Rok 2022 niesie  
nowe, potrzebne wyzwania

Małgorzatą Zawodnik, prezes SM  
Na Skraju



MAREK MIESZANOWSKI
Absolwent Politechniki Warszawskiej 
na Wydziale Inżynierii Lądowej. 
Ukończył m.in. studia podyplomowe 
w zakresie Wyceny Nieruchomości 
na Wydziale Architektury PW oraz 
w zakresie Pośrednictwa w Obrocie 
Nieruchomościami na Wyższej Szkole 
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. 
Leona Koźmińskiego w Warszawie. 
Członek Mazowieckiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa 
i Zrzeszenia Audytorów Energetycznych 
w Warszawie. 
Posiada 40-letnie doświadczenie 
zawodowe w przygotowaniu, 
realizacji i eksploatacji w zakresie 
budownictwa kubaturowego (głównie 
mieszkaniowego), z czego 10 lat 
na stanowiskach członka zarządu 
w spółdzielniach mieszkaniowych.
Dysponuje m.in. uprawnieniami 
lustracyjnymi Nr 484/95 Naczelnej 
Rady Spółdzielczej do przeprowadzania 
lustracji w spółdzielniach, 
uprawnieniami rzeczoznawcy 
w zakresie efektywności energetycznej 
Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego 
Audytorów i Certyfikatorów 
Energetycznych „POLONIA” 
w Warszawie, a także uprawnieniami 
budowlanymi.
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Jestem zwolennikiem 
partnerskich zasad 
współpracy
– Realny potencjał Spółdzielni, 
podobnie jak innych tego typu 
jednostek, to merytoryczna 
współpraca wszystkich, którzy 
mają wpływ na jej funkcjonowanie 
– podkreśla Marek Mieszanowski, 
zastępca Prezesa Zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Na Skraju”.

¦

Stanowisko zastępcy Prezesa 
SM Na Skraju objął Pan  
1 grudnia br. Zna Pan nie 
tylko sytuację spółdzielni, 
ale posiada także wieloletnie 
doświadczenie w branży. Jaki 
jest plan działań na najbliższy 
rok, dwa? 
Aby można było w sposób realny przyjąć 
plan działań na okres najbliższego roku 
czy dwóch lat, należy rzetelnie i starannie 
zdiagnozować aktualną sytuację w zakre-
sie zagadnień należących do moich kompe-
tencji i obowiązków. Już pierwsze trzy dni 
pracy potwierdziły, że poza bieżącymi spra-
wami, jest wiele do rozwiązania zagadnień 
„historycznych”.

Bez względu na to, kiedy i z jakiej przy-
czyny powstały, uważam za swój obowią-
zek doprowadzenie ich do korzystnego fina-
łu, w możliwie krótkim czasie. Równolegle 
nie mogę stracić z pola widzenia spraw bie-
żących. To one będą rzutowały w perspekty-
wie najbliższych lat na zarządzanie zagad-
nieniami techniczno-eksploatacyjnymi SM 
„Na Skraju”.

Jakie to sprawy?
Należy stworzyć w pierwszej kolejności 
wewnętrzne podstawy prawne. Pozwolą one 
w sposób sprawny i odpowiedzialny utrzy-
mać obiekty budowlane stanowiące zasoby 
Spółdzielni na wymaganym poziomie tech-
nicznym, a także zagwarantują odpowiedni 
standard obsługi mieszkańców.

Mam nadzieję, że w ciągu najbliższego 
półrocza zdołamy wspólnie z Panią Prezes 

i pracownikami odpowiedzialnymi mery-
torycznie za zagadnienia techniczno-eksplo-
atacyjne oraz finansowo-ekonomiczne, stwo-
rzyć podstawy do przewidywalności działań 
w perspektywie długookresowej.

Gdzie widzi Pan 
potencjał Spółdzielni, 
a co jest wyzwaniem 
w aktualnej sytuacji? 
Realny potencjał Spółdzielni, podobnie jak 
innych tego typu jednostek, to merytoryczna 
współpraca wszystkich, którzy mają wpływ 
na jej funkcjonowanie. Wypracowanie wła-
ściwej płaszczyzny współpracy Zarządu i pra-
cowników z Członkami Spółdzielni, Radą 
Nadzorczą, Radami Osiedli i Radami Domo-
wymi to podstawa.

Wszyscy wymienieni powinni mieć jeden 
cel – dobro Spółdzielni, czyli dobro jej człon-
ków. Z doświadczenia wiem, że nie jest to pro-
ste zadanie. Jednak przy dobrej woli i realnej 
ocenie rzeczywistości w jakiej przychodzi 
nam funkcjonować, nie tylko w kontekście 
spraw spółdzielczych, jest to wykonalne.

Koniec roku to zwykle 
bardzo pracowity czas. 
Które ze spraw muszą być 
sfinalizowane przed 31 
grudnia br.?
Zważywszy, że do końca roku pozostało nie-
wiele czasu, celem numer jeden jest przed-
łożenie Radzie Nadzorczej projektu planu 
remontów na rok 2022 oraz projektu Regu-
laminu udzielania zamówień i przeprowadza-
nia przetargów na wykonanie robót, świad-
czenie usług i zakup towarów.

Na podstawie dotychczasowych rozmów 
z pracownikami wiem, że są prace, których 
wykonanie w roku przyszłym jest niezbędne. 
Dotyczy to między innymi prac nie wykona-
nych z planu na rok 2021 jak i np. wymiany 
wodomierzy, w szczególności w budynkach 
posiadających zgromadzone środki na fun-
duszu remontowym.

Po szczegółowej analizie protokołów z prze-
glądów okresowych kontroli stanu technicz-
nego, książek obiektu budowlanego, resursów 

dźwigów, protokołów z lustracji Spółdzielni, 
Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej itp. 
oraz posiadanych przez każdą z nierucho-
mości środków finansowych na FR możliwe 
będzie opracowanie projektu planu 5-cio let-
niego i korekty planu na rok 2022.

( dokończenie na s. 4 )



4
BIULETYN INFORMACYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA SKRAJU

Co z gruntami spółdzielczymi?
Postępowania związane 
z uregulowaniem sytuacji 
z gruntami spółdzielni 
Mieszkaniowej Na Skraju toczą 
się od wielu lat. Chodzi o osiedla 
zlokalizowane na terenach, 
które są własnością Miasta st. 
Warszawy. To rodzi problemy 
prawne.

¦

Zarząd SM Na Skraju nie poddaje się i tam, 
gdzie to możliwe, sukcesywnie posuwa 
sprawy do przodu., aktualizuje dane, składa 
wnioski. Na jeden z nich Burmistrz Dzielni-
cy Ursynów przekazał Spółdzielni aktualne 
opracowanie graficzne z zaznaczonymi nie-
ruchomościami, wobec których nadal pro-
wadzone są postepowania o zwrot.

Warto dodać, że obszar gruntów obję-
tych postępowaniami znacząco zmniejszył 
się. Nadal jednak około 25-30% gruntów 
na Osiedlach 1, 2 i 5 objętych jest toczącymi 

się postępowaniami. W osiedlu 4 sytuacja 
nie uległa zmianie, nadal trwają postępowa-
nia dotyczące terenu, na którym są budynki 
Szolc-Rogozińskiego 19 i 21. 

Postępuje procedura oddawania w użyt-
kowanie wieczyste nieruchomości, na któ-
rej znajdują się budynki Szolc-Rogozińskiego 
15, 17 w trybie art. 208 ust.2. ugn. Na zlecenie 
Urzędu m.st. Warszawy został sporządzony 
operat szacunkowy tej nieruchomości. Spół-
dzielnia zweryfikowała go i wniosła uwagi 
dotyczące wyceny nieruchomości.

Prezydent Warszawy wydał pozytywne 
postanowienie dotyczące akceptacji wstęp-
nego projektu podziału 18-to budynkowej nie-
ruchomości na Osiedlu 4, na nieruchomości 
jednobudynkowe oraz nieruchomość przezna-
czoną do wspólnego korzystania. Spółdziel-
nia niezwłocznie zleci wykonanie projektu 
technicznego podziału tzw. mapy podziałowej.

W kolejnych numerach Biuletynu będzie-
my na bieżąco informować Państwa o wszyst-
kich kwestiach związanych z nieuregulowa-
nymi dotychczas gruntami. 

 Rada i Zarząd dziekują
Korzystając z faktu,  
że dysponujemy nowym 
medium do komunikacji 
w postaci niniejszego 
biuletynu, chcielibyśmy złożyć 
podziękowania osobom, 
które wykazywały do tej pory 
szczególne zaangażowanie 
i wsparcie w sprawach naszej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Na Skraju”. Zarówno politykom  
jak, i naszym członkom.

¦

W związku z tym w imieniu Rady Nadzorczej 
i Zarządu dziękujemy:
55 za zaangażowanie przy realizacji cią-

gów pieszych przy ul. Grzegorzewskiej 6  
– Pani Barbarze Urbańskiej (członkini 
SM „Na Skraju”) oraz radnemu Piotrowi 
Skubiszewskiemu;
55 za zaangażowanie przy realizacji remontu 

drogi wzdłuż budynków Przybylskiego i Kop-
cińskiego – Pani Kseni Barczyk (członkini SM 
„Na Skraju”) oraz radnym: Pawłowi Lenarczy-
kowi oraz Piotrowi Skubiszewskiemu;
55 za interpelację oraz wsparcie na posiedze-

niu Rady Dzielnicy w sprawie wydatkowania 

na terenie naszej Spółdzielni środków, które 
wcześniej wpłaciliśmy do Urzędu m. st. War-
szawy z tytułu opłat za bezumowne korzysta-
nie z gruntów – radnemu Antoniemu Pomia-
nowskiemu oraz Wojciechowi Zabłockiemu.

Jednocześnie składamy podziękowania 
Burmistrzowi dzielnicy Ursynów m. st. War-
szawy, Robertowi Kempie za przychylność 
przy realizacji wskazanych inwestycji.

Liczymy na dalszy rozwój współpracy w dzia-
łaniu na rzecz członków i mieszkańców SM 
„Na Skraju” przy wzajemnym poszanowaniu 
interesów Spółdzielni jak i dzielnicy Ursynów. 

Z poważaniem
Artur Miśkiewicz, Przewodniczący RN  

SM Na Skraju
Małgorzata Zawodnik, Prezes Zarządu 

Jaki miałby Pan przekaz dla 
mieszkańców i pracowników. 
Czego mogą się spodziewać, 
a co na pewno ulegnie zmianie?
Jestem zwolennikiem partnerskich zasad 
współpracy. Od współpracowników ocze-
kuję przygotowania merytorycznego, 
zaangażowania i należytej staranności 
przy wykonywaniu swoich obowiązków, 
czyli po prostu uczciwości. Tego samego 
wymagam od siebie.

Z doświadczenia wiem, że osiągnięcie 
tego pozwoli na zbudowanie właściwej 
atmosfery oraz zespołu przygotowanego 
do obsługi mieszkańców i zasobów Spół-
dzielni na oczekiwanym przez członków 
SM „Na Skraju” poziomie.

Wymaga to oczywiście czasu i cierpli-
wości, ale podejmując wyzwanie pracy 
na stanowisku Zastępcy Prezesa wierzę, 
że cel ten jest realny oraz oczekiwany 
przez członków Spółdzielni. Każda podej-
mowana decyzja powinna być poparta 
merytorycznym uzasadnieniem tak, aby 
w przypadku negatywnego stanowiska 
mieszkaniec wiedział, że nie jest ono prze-
jawem złej woli.

Wierzę, że przy dobrej woli mieszkań-
ców i nas pracowników, zdołamy wspólnie 
wypracować taką płaszczyznę współpra-
cy, która zagwarantuje właściwy standard 
obsługi i poprawi dotychczasowe relacje. 

Jestem zwolennikiem 
partnerskich zasad 
współpracy
( dokończenie ze s. 3 )
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Czas uregulować odczyt liczników
Stan liczników głównych 
wodomierzy, energii elektrycznej 
i gazu w budynkach mieszkalnych 
spisywany jest co miesiąc. 
Jednak do pełnego obrazu 
zużycia niezbędna jest także 
systematyczna analiza odczytów, 
porównując miesiąc do miesiąca. 
Ułatwia to szybkie wychwycenie 
rozbieżności i ustalenie przyczyny. 
Zarząd SM Na Skraju w celu 
lepszej kontroli od stycznia 
2022 r. zmieni zasady odczytu.

¦

Analiza odczytów liczników głównych – 
wodomierzy w budynkach mieszkalnych 
i podliczników w lokalach użytkowych Spół-
dzielni z ostatnich miesięcy wykazała nie-
wielką rozbieżność. W związku z powyższym 
Zarząd SM Na Skraju podjął decyzję o przyj-
rzeniu się danym, by wyeliminować ewentu-
alne nieścisłości. Analizowane były odczyty 
z kilku miesięcy. Na podstawie pierwszych 
wyników podjęto decyzję o zmianie zasad 
spisywania odczytów i konieczności bardziej 
wnikliwej analizy wyników.

W związku z powyższym Zarząd SM 
Na Skraju postanowił, że raz na trzy miesiące 
liczniki główne będzie odczytywał osobiście 
administrator, w pozostałe miesiące – gospo-
darz budynku. Dodatkowo zadaniem admini-
stratora będzie nadzór nad odczytami, a także 
analiza zużycia dla każdego budynku, nad 
którym sprawuje nadzór. Chodzi o liczniki 
główne wodomierzy, energii elektrycznej czy 
gazu. Dotychczas odczyty dokonywane były 
przez gospodarzy budynków, fi rmy sprząta-
jące i przekazywane do działu księgowości.

Jeżeli zużycia są porównywalne w stosun-
ku do poprzedniego miesiąca, sytuacja nie 
będzie wymagała interwencji. Jeśli odczyt 
będzie zaniżony lub zawyżony, należy wów-
czas sprawdzić, jaka była przyczyna, np. czy 
było dużo awarii o konieczności spuszczania 
wody, błąd w odczycie.

– Chcemy do końca grudnia, po zebraniu 
odczytów stanów licznikowych (głównych) 
i pełnej informacji z poprzednich miesięcy, 
wyjaśnić wszelkie wątpliwości – wyjaśnia 
Dorota Świątek, kierownik ds. eksploata-
cji SM Na Skraju. – Analizując pojedyncze 
przypadki liczników głównych w budynkach 
mieszkalnych zaobserwowaliśmy w niektó-
rych pewne rozbieżności, tj. zdarzyły się nie-
liczne przypadki, że np. liczniki główne – 
wodomierze nie wykazywały zużycia. Takie 
wodomierze zostały natychmiast zgłoszone 
do wymiany do MPWiK i mam już informa-
cje, że terminy wymian zostały ustalone – 
dodaje Świątek.

ODCZYT WODOMIERZY
Ponieważ w ost atnich latach stany wodo-
mierzy lokalowych w Spółdzielni były czę-
sto kilkukrotnie uśredniane lub rozliczenie 
było ryczałtowe, kiedy odczyt nie był poda-
ny, bardzo istotne jest rozliczenie minionego 
roku oraz wyjaśnienie sytuacji. Jest bardzo 
ważne, by różnice między odczytami na licz-
niku głównym, a sumą liczników indywi-
dualnych (lokalowych) były jak najmniej-
sze. W związku z tym Zarząd SM Na Skraju 
chce uszczelnić kontrolę, żeby odczyty były 
jak najbardziej precyzyjne. Do czasu wymia-
ny wodomierzy na takie, które umożliwiają 
odczyt zdalny, stany liczników będą odczy-
tywane wyłącznie przez gospodarzy i upraw-
nionych pracowników Spółdzielni.

Jednakże sytuacja epidemiologiczna spo-
wodowana koronawirusem uniemożliwia 
w miesiącu grudniu br. zebranie danych przez 
pracowników SM Na Skraju, dlatego wyjąt-
kowo zobowiązani będą do tego mieszkańcy 
w terminie 29.12.2021 r. – 5.01.2022 r.

– Termin, w którym należy podać stan wodo-
mierzy może się mieszkańcom wydawać krótki, 
ale w przypadku analizowania i porównywania 
sumy liczników indywidualnych z licznikiem 
głównym budynkowym, jest to okres opty-
malny – mówi Iwona Kuźma, kierownik dzia-
łu księgowości. – Stany wodomierzy na dzień 
31.12.2021 r. będą tworzyły bazę do przyszłych 
analiz i rozliczeń. Dlatego podanie stanu wodo-
mierza jest bardzo ważne. Chcemy też unik-
nąć sytuacji, które miały miejsce po rozlicze-
niu pierwszego półrocza 2021 i faktycznymi 
odczytami wodomierzy, kiedy to mieszkańcy 
dostali rozliczenia z bardzo dużymi niedopła-
tami – dodaje Kuźma. 

UWAGA!
Mając na uwadze obecną sytuację 
epidemiologiczną, która nie pozwala 
na dokonanie odczytów liczników 
w lokalach przez pracowników 
Spółdzielni, zwracamy się 
do mieszkańców z prośbą o dostarczenie 
stanu wodomierzy do siedziby 
Spółdzielni w dniach od 29.12.2021 r. – 
5.01.2022 r. (wyłącznie na formularzu 
dostarczonym do skrzynek pocztowych). 
Wypełniony formularz wraz ze zdjęciem 
odczytu można także przesłać mailem 
na adres: odczyty@naskraju.pl
Po 5.01.2022 r. odczyty nie będą 
przyjmowane.

OGŁOSZENIE
Uprzejmie prosimy o nieustawianie na korytarzach piwnicznych oraz klatkach schodowych mebli i sprzętów (szafki, półki, kartony, rowery etc.). 
Zgodnie z przepisami m.in. rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem Używania Lokali oraz Zasad Porządku Domowego 
z dnia 17 października 2013 r. pkt V zabronione jest składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej w tym w piwnicach. 
Zabronione jest składowanie przedmiotów gabarytowych oraz innych, np. rowerów, wózków i innych, których usytuowanie powodowałoby ograniczenie 
wymaganej szerokości drogi ewakuacyjnej.
Poza względami prawnymi wystawione na klatkach schodowych przedmioty pogarszają walory estetyczne, ale przede wszystkim stwarzają 
dodatkowe utrudnienie m.in. dla służb ratunkowych podczas interwencji czy ratowania zdrowia i życia. 

PRZYPOMINAMY, ŻE KLATKI SCHODOWE SĄ GŁÓWNĄ DROGĄ EWAKUACYJNĄ 
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Jak oszczędzać prąd?
Ceny za energię elektryczną rosną. 
A to oznacza wyższe rachunki 
i mniej pieniędzy w portfelu. Trzeba 
ograniczyć zużycie. Jak szukać 
oszczędności? Podpowiadamy.

¦

Zanim zaczniemy oszczędzanie prądu 
dobrze jest zebrać rachunki z ostatnich kilku 
miesięcy, żeby sprawdzić, jakie jest zużycie 
w mieszkaniu. Na tej podstawie, będziemy 
wiedzieć, jak efektywne są podejmowane 
działania. Poniżej kilka prostych sposobów 
na oszczędzanie energii elektrycznej.

KUCHNIA:
55 gotując korzystaj z pokrywek, przyśpie-

szysz proces,
55 przygotowując potrawy w piekarniku nie 

otwieraj go zbyt często, urządzenie będzie 
musiało nagrzać się ponownie,

55 zagotuj w czajniku tylko tyle wody, ile 
potrzebujesz – im więcej wody do niego wle-
jesz, tym dłużej będzie pracował i pobierał 
energię,
55 korzystaj ze zmywarki tylko wtedy, gdy 

jest pełna, to samo dotyczy pralki,
55 jeżeli masz taką możliwość używaj trybu 

“eko” lub “oszczędzanie energii”
55 nie używaj kuchenki mikrofalowej do roz-

mrażania produktów, wyłóż je wcześniej,
55 rozmiar garnka powinien odpowiadać 

wielkości palnika,
55 przed gotowaniem pokrój warzywa 

w kostkę, to przyspieszy proces gotowania.

OŚWIETLENIE:
55 jak najwięcej korzystaj ze światła dzien-

nego – żeby światło było lepsze, możesz prze-
nieść biurko lub stół bliżej okna,
55 wyłączaj światło, kiedy wychodzisz 

z pomieszczenia,
55 używaj energooszczędnych żarówek

55 korzystaj z kloszy, które nie ograniczają 
dostępu do światła.

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE:
55 kiedy urządzenie jest już w pełni nałado-

wane, odłącz ładowarkę – ładowarka podłą-
czona do kontaktu i do naładowanego urzą-
dzenia dalej zużywa prąd, 
55 w yłączaj sprzęt y, z k tór ych nie 

korzystasz,
55 ogranicz ilość używanych sprzętów jed-

nocześnie, np. telewizor i komputer,
55 nie pozostawiaj sprzętu w trybie stand-by,
55 nie zasypiaj przy włączonym telewizorze 

– ustaw czas, po którym urządzenie wyłączy 
się samoczynnie. 

Nasadzenie nowych drzew 
W drugiej połowie br. przeszły 
nad Warszawą gwałtowne burze. 
W wyniku czego uszkodzone 
zostało kilka drzew na terenie SM 
Na Skraju. W związku z powyższym 
Spółdzielnia złożyła wniosek 
o ich usunięcie. Równocześnie 
zaplanowano nasadzenie 20 – 
tu nowych drzew.

¦

Po wstępnych oględzinach uszkodzone-
go drzewostanu okazało się, że kilka z nich 
wymaga oceny ze względu na zły stan i zagro-
żenie dla bezpieczeństwa osób i mienia 
mieszkańców.

Działając zgodnie z przepisami, Spółdziel-
nia zamieściła na klatkach schodowych 
budynków informacje o zamiarze wycinki 
drzew. Mieszkańcy mają 30 dni na zgłasza-
nie uwag i wniosków do Zarządu Spółdzielni.

Po upływie wymaganego terminu Spół-
dzielnia złoży wniosek do urzędu m.st. War-
szawy o wydanie zezwolenia na usunięcie 
drzew zagrażających bezpieczeństwu osób 
i mienia.

– Komisja, w skład której wchodzą pracow-
nicy urzędu Wydziału Ochrony Środowiska, 
bierze pod uwagę stan zdrowotny drzewa 
np. obecność dużej ilości suchych konarów, 
pęknięcia pnia, wypróchnienie pnia, pochy-
lenie drzewa, widoczne pęknięcia korzeni itp. 
Jednym słowem ocenia stan zdrowotny drze-
wa i na tej podstawie wydaje decyzję – wyja-
śnia Dorota Świątek, kierownik ds. eksploata-
cji SM Na Skraju. – Spółdzielnia zgłosiła pięć 
drzew, które w jej ocenienie zagrażają bez-
pieczeństwu mieszkańców i na które musi 
być wydana decyzja.

Na podstawie ustaleń komisji wydawana 
jest decyzja, której rozstrzygnięcie może 
spowodować:
55 zlecenie zabiegów pielęgnacyjnych 

i zabezpieczeń,
55 w przypadku wątpliwości zlecenie przez 

urząd wykonania opinii dendrologicznej.
55 decyzję o usunięciu.

Spółdzielnia otrzymała już informację 
o terminie pierwszej komisji. Tymczasem 
bez względu na wynik postanowiła nasa-
dzić wiosną 20 sztuk drzew na terenie SM 
Na Skraju.

OGŁOSZENIE
Uprzejmie informujemy,  
iż w celu usprawnienia 
kontaktu z mieszkańcami 
uruchomiono możliwość 
bezpośredniego kontaktowania 
się z administratorami Spółdzielni 
Mieszkaniowej Na Skraju  
pod poniższymi numerami 
telefonów komórkowych:

Osiedle 1 535 088 626
Osiedle 2 730 003 726
Osiedle 3 730 003 425
Osiedle 4 730 003 167
Osiedle 5 730 003 271
Zieleń 663 323 272

Z administratorami można 
kontaktować się w sprawach 
związanych z eksploatacją 
budynków i terenów przyległych 
w godzinach pracy SM Na Skraju, tj:

Poniedziałek, czwartek:  9:00 – 18:00
Wtorek, Środa: 8:00 – 16:00
Piątek: 8:00 – 14:00
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UWAGA!
Informacja  
dotycząca opłat
Zgodnie z §107 Statutu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Na Skraju” opłaty 
za mieszkanie winny być uiszczane 
co miesiąc z góry do 15 dnia 
każdego miesiąca. Za dzień zapłaty 
uznaje się dzień wpływu środków 
pieniężnych na konto Spółdzielni.
W przypadku niedotrzymania 
terminu płatności Spółdzielnia 
ma prawo pobierać odsetki 
w wysokości ustawowej.

Woda niezbilansowana 
– kto i dlaczego powinien płacić?

Rozliczanie zużycia wody 
w budynkach wielorodzinnych 
od lat budzi dyskusje 
w środowisku spółdzielczym. 
Dlaczego tak się dzieje – pytamy 
Iwonę Kuźma, kierownika działu 
księgowości SM Na Skraju.

¦

CO TO JEST WODA 
NIEZBILANSOWANA?
To różnica między wskazaniem wodomie-
rza głównego, a sumą liczników indywidu-
alnych znajdujących się w każdym z lokali 
w danym budynku.

DLACZEGO WARTOŚCI 
WODOMIERZA GŁÓWNEGO 
I SUMA LICZNIKÓW 
INDYWIDUALNYCH NIE JEST 
TAKA SAMA?
Suma liczników indywidulanych nigdy nie 
da takiego wyniku, jak wskazanie na licz-
niku głównym. Przyczyn rozbieżności jest 
wiele, m.in.: minimalne przecieki, np. źle 
zakręcony kran, czy zepsuta spłuczka. 
Wówczas wodomierz lokalowy nie wykry-
je takiego małego ubytku, ale wska-
że go wodomierz główny, bo pobór wody 
będzie. Powodem może być także awaria 
w wewnętrznej instalacji wodociągowej 
i konieczność wymiany odcinków insta-
lacji. Ale także pobór wody przez miesz-
kańca w ilościach poniżej progu rozrucho-
wego wodomierza, czyli momentu, kiedy 
wodomierz zaczyna naliczać zużycie. Może 
są to małe ilości, jednak w skali budynku 
nazbierać może się znaczna ilość.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami 
prosimy mieszkańców o szczególne zwró-
cenie uwagi na szczelność armatury czer-
palnej znajdującej się w mieszkaniach. 
W przypadku zauważenia przecieków 
w instalacji wodnej poza własnym miesz-
kaniem np. w piwnicy, prosimy o zgłoszenie 
tego faktu do Spółdzielni.

Zgodnie z literaturą fachową (wg opraco-
wania dr inż. Wojciecha Koral, pracownika 
naukowego Instytutu Wody i Ścieków Poli-
techniki Śląskiej w Gliwicach pt. „Bilans wody 
w budynkach wielorodzinnych- przyczyny 
oraz sposoby ich redukcji”) należy stwier-
dzić, że suma wszystkich wskazań wodo-
mierzy mieszkaniowych i wskazania wodo-
mierza głównego mają prawo się różnić, 
ponieważ każdy wodomierz obarczony jest 
indywidualnym błędem wskazań mieszczą-
cym się w granicach dopuszczalnych błędów. 
Z wyliczeń teoretycznych, nie uwzględniając 
wpływu warunków instalacyjnych, różnica 
między wskazaniem wodomierza główne-
go i suma wskazań wodomierzy indywidu-
alnych może sięgnąć 10%. Jeżeli jest powyżej 
wówczas należy poszukać przyczyny, dlacze-
go ta różnica powstała.

JAKIE SĄ JESZCZE INNE 
POWODY?
Mogą wynikać z różnicy klasy dokładności 
wskazań wodomierza głównego i wodomie-
rzy indywidualnych. Różnica też jest spowo-
dowana tym, że nie jest możliwe, żeby stan 
z wszystkich wodomierzy był odczytany 
w tym samym czasie w określonym budyn-
ku. Zwykle to się rozciąga w czasie jedne-
go tygodnia, kiedy do spółdzielni spływają 
dane z odczytu wodomierzy indywidualnych. 

Nie mamy możliwości odczytu jednocześnie 
w tym samym czasie wszystkich wodomierzy 
lokalowych i wodomierza głównego

Dlatego Spółdzielnia dąży do wymia-
ny wszystkich wodomierzy, na wodomie-
rze z możliwością odczytu zdalnego. Wów-
czas bardzo zaniżamy próg błędu. Chodzi 
o to, by zoptymalizować odczyty i uniknąć 
dużych różnic.

Spółdzielnia zmienia też zasady odczy-
ty wodomierzy głównych, żeby zmini-
malizować ilość wody niezbilansowanej. 
Wodomierze główne będą odczytywane 
30.06. i 31.12. każdego roku, w tym czasie 
co wodomierze indywidualne, polewaczki 
i inne opomiarowane punkty poboru wody 
w budynku.

CZY TO JEST PROBLEM TYLKO 
SPÓŁDZIELNI NA SKRAJU?
Nie, występuje wszędzie tam, gdzie mieszkań-
cy zbiorowo są zaopatrywani w wodę i przy 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

CZY PŁACENIE 
ZA WODĘ NIEZBILANSOWANĄ 
TO KONIECZNOŚĆ?
Obowiązek rozliczania tzw. „wody niezbi-
lansowanej” nałożony został przez ustawę 
z dnia 7 VI 2001 r. o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. nr 123 poz. 858 j.t. z 2006 r.) 
– art. 26 ust. 3 w związku z art. 6 ust. 6 pkt 
3, który też jednoznacznie wskazuje osobę 
korzystającą z lokalu jako zobowiązaną 
do pokrywania kosztów tzw. wody niezbi-
lansowanej. 



8
BIULETYN INFORMACYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA SKRAJU

„Kto pyta nie błądzi”, 
czyli kilka słów na temat ankiety

Czystość klatek schodowych, 
stan techniczny budynków, altany 
śmietnikowe, bezpieczeństwo, 
komunikacja i czytelność strony 
internetowej. To najczęstsze 
postulaty, które wskazywali 
mieszkańcy SM Na Skraju 
w anonimowej ankiecie. Opinie 
były zbierane na przełomie 
października i listopada 2021 
roku. Wypowiedziały się 23 osoby.

¦

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Na Skraju 
przygotował ankietę dla mieszkańców, któ-
rej celem było uzyskanie informacji na temat 
funkcjonowania SM. Można ją było wypełnić 
online i przesłać mailem lub uzupełnić osobi-
ście w siedzibie Spółdzielni. Udzielone odpo-
wiedzi mają pomóc w usprawnieniu działań 
na rzecz mieszkańców.

Niektórzy respondenci bardzo szczegóło-
wo opisywali, co należy zrobić w budynkach. 
Zdecydowana większość wskazuje na wie-
loletnie zaniedbania lub fakt, że wykony-
wane prace miały „niski poziom dokładno-
ści”. Dość często wskazywany jest zły stan 
budynków, których wiek w niektórych przy-
padkach to 40 lat. Respondenci podkreślają, 
że wiążą z nowym zarządem spore nadzieję, 
liczą na realną zmianę i odczuwalny więk-
szy komfort na co dzień. Niekiedy zdania 
w tym samym obszarze były skrajnie różne, 
jak np. kontakt z pracownikami Spółdziel-
ni. Ograniczenie bezpośrednich kontaktów 
ze względu na koronawirusa z pewnością nie 

ułatwia komunikacji, zwłaszcza w trudnych 
tematach.

Zdaniem mieszkańców wśród spraw, które 
działają prawidłowo jest regulowanie opłat. 
Docenili także fakt pojawienia się ankiety 
i otwartość Zarządu do zasięgnięcia opinii 
mieszkańców. Doceniają sprawnie działają-
cy sekretariat, rzetelność księgowości, rozli-
czanie opłat, dział członkowski i samorządo-
wo organizacyjny, czy obsługę mieszkańców, 
a przede wszystkim fakt, że do spółdziel-
ni można się dodzwonić. Z ankiet wynika, 
że niektóre obszary działające na jednym 
osiedlu, pozostawiają wiele do życzenia 
na innych.

W OBSZARACH, KTÓRE NALEŻY 
NIEZWŁOCZNIE POPRAWIĆ, 
WSKAZANO:
55 przeprowadzenie niezbędnych remon-

tów, przywrócenie funkcjonalności i estety-
ki budynków (zwłaszcza w środku),
55 wprowadzenie systemu monitorowania 

zgłoszeń,
55 rozliczanie pracowników z rozwiązywa-

nia zgłoszeń,
55 niezadłużanie spółdzielni i znalezienie 

nowych źródeł finansowania,
55 remonty placów zabaw, nawierzchni, 

ogrodzeń etc.,
55 przestrzeganie terminów odpisywania 

na pisma,
55 usprawnienie komunikacji pomiędzy 

komórkami,
55 konieczność remontu balkonów
55 zamieszczanie informacji nt. prac 

w budynku z wyprzedzeniem,

55 wytyczenie miejsc do wyprowadzania 
psów,
55 udogodnienia dla osób z niepełno- 

sprawnością,
55 czystość na klatkach schodowych 

(zwłaszcza okna),
55 brak żarówek, kompletnie zastawione 

ciągi komunikacyjne w piwnicy, zalewania 
węzła,
55 uporządkowanie zieleni,
55Większa sprawczość i skuteczność egze-

kwowania prac gospodarza domu.
W ankietach wzięli udział mieszkań-

cy m.in. z ulic: Kulczyńskiego, Szolc – Rogo-
zińskiego, Polinezyjskiej, Kopcińskiego, 
Przybylskiego, Polaka, Strzeleckiego, Grze-
gorzewskiej, Magellana.

Bardzo dziękujemy za Państwa opinie, choć 
tak nieliczne. Angażując się w sposób kon-
struktywny i rozmawiając w atmosferze wza-
jemnego szacunku, możemy wspólnie szukać 
i znajdować rozwiązania.  

Dzieje się!

Więcej światła
Mieszkańcy budynku 
Polinezyska 1 zwrócili się 
do SM Na Skraju z prośbą 
o wykonanie przycięcia 
drzew. W okresie letnim 
ich mieszkania pozbawione 
są bezpośredniego dostępu 
do światła dziennego.

Spółdzielnia zleciła profesjonalnej firmie 
wykonanie cięć pielęgnacyjnych koron 
drzew w obrębie budynków Polinezyj-
ska 1, 3 i 6, a także drzew znajdujących 
się na placu zabaw. Prace zostały wyko-
nane w grudniu 2021 r.
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Dlaczego trzeba dbać 
o instalację kanalizacyjną?
W ciągu ostatnich kilku miesięcy 
w dwunastu budynkach należących 
do Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Na Skraju” przeprowadzono prace 
w zakresie instalacji sanitarnych 
dotyczące pionów i poziomów 
kanalizacyjnych. Wyjaśniamy, 
czego nie należy robić?

¦

Z pewnością instalacji kanalizacyjnej nie 
służy nadmierne używanie środków che-
micznych (pranie, zmywanie etc.). Trzeba 
pamiętać, że wprowadzając je oraz więcej 
tłuszczów organicznych i nieorganicznych 
przy mniejszym natężeniu wody, powodu-
jemy nadmierne osadzanie się elementów 
obcych na ściankach instalacji.

KOSZTY I ZALANE MIESZKANIA
Trwają jeszcze prace polegające na czyszcze-
niu mechanicznym i hydrodynamicznym 
instalacji. Będą prowadzone sukcesywnie 
w pierwszej kolejności (z uwagi na możli-
wości techniczne i finansowe w sytuacjach 
awaryjnych).

– Niestety coraz częściej mamy do czy-
nienia z zatykaniem się kanalizacji pionów 
i poziomów. W wyniku awarii powsta-
ją zalania mieszkań czy części wspólnych 
w budynkach, a co za tym idzie koszty, liczne 
straty materialne – wyjaśnia Jerzy Płochoc-
ki, inspektor ds. sanitarnych SM Na Skraju. 

– Mieszkańcy w wyniku oszczędności coraz 
rzadziej używają ciepłej wody. To z kolei 
powoduje odkładanie się różnych tłuszczy 
i detergentów na ściankach przewodów, 
co prowadzi do ich zwężenia i niedrożności.

TEGO NIGDY NIE RÓB!
Dlatego warto przypomnieć, że instalacja 
kanalizacyjna nie może pełnić funkcji domo-
wego śmietnika. W krótkim czasie prowadzi 
to do zatoru w instalacji, a w niedługim czasie 
do wylewania się ścieków do lokali.

Najczęstsze przyczyny zatorów to wrzuca-
nie do kanalizacji:
55 elementów wykorzystywanych podczas 

remontu, takich jak gips czy klej.
55 tzw. mokrych chusteczek, zielonych chu-

steczek z przeznaczeniem do suszenia rąk, 
które nie rozpuszczają się w wodzie i powo-
dują zatory w poziomych instalacjach kana-
lizacji zazwyczaj na kolanach. Efekt? Wylew-
ka ścieków w najniższych punktach budynku 
(piwnice i partery mieszkań). Warto pamię-
tać, że instalacja ma średnio 10 – 30 lat.
55 resztek żywności – co prowadzi do spro-

wadzenia do instalacji kanalizacji sanitarnej 
różnego rodzaju insektów, zwłaszcza gryzo-
ni. W przypadku szczurów gryzoń zawsze 
będzie powracał do miejsca z łatwo dostęp-
nym pożywieniem. Dość często zdarzały 
się sytuacje, gdzie w przypadku kanaliza-
cji żeliwnej gryzonie potrafiły wspinać się 
po wewnętrznych ściankach kanalizacji sani-
tarnej i wejść do muszli klozetowej.

GORSET, ŚRUBOKRĘT I GRUZ
Wszystkie te sytuacje powodują dodatko-
we koszty, które mogłyby być przeznaczone 
na inne cele remontowe. Dlatego do insta-
lacji powinny trafiać nieczystości do tego 
przeznaczone.

Tymczasem firmy, które czyszczą kana-
lizację, wyjmowały już stamtąd wszyst-
ko. Zaczynając od butelek małpek, puszek 
po piwie, plastikowych butelek, przez dam-
ski gorset, śrubokręty, nawet gruz po remon-
cie, płytki, peruki, a na prześcieradle 2m x 
2 m kończąc.

O TYM PAMIĘTAJ!
Warto przypomnieć, że każdy z mieszkań-
ców jest odpowiedzialny za to, by właściwie 
użytkować i dbać zarówno o mieszkania, jak 
i instalacje wspólne.

Co robić, aby zapobiegać awariom?
55 Używać gorącej wody do spłukiwania,
55 Nie wyrzucać do sedesu resztek jedzenia, 

piasku oraz drobnych kamyków,
55 Nie wlewać do zlewu oleju, bo osiada 

na powierzchni rur i tym samym skutecz-
nie je zatyka,
55 Nie spłukiwać włosów do odpływów, 

tylko sprzątać i wrzucać do kosza,
55 Nie wyrzucać do sedesu zużytych arty-

kułów higienicznych,
Po stronie Spółdzielni leży natomiast 

regularne udrażnianie rur oraz kontrolowa-
nie stanu elementów wchodzących w skład 
instalacji sanitarnej. Niestety w ciągu ostat-
nich kilku lat prace takie były wykonywa-
ne zbyt rzadko. Trzeba je przeprowadzać 
cyklicznie, aby usunąć złogi tłuszczów, 
które są wewnątrz instalacji i nie są zauwa-
żalne. Ale przede wszystkim kanaliza-
cji sanitarnej nie traktujmy jak drugiego 
śmietnika. 

NOWY SYSTEM OPŁAT ZA ODPADY
Z dniem 1 stycznia 2022 roku zmieni się system naliczania opłat za 
wywóz śmieci w Warszawie. Stawka będzie uzależniona od powierzchni 
mieszkania, a nie jak dotąd zużycia wody. 
Przewidziano pięć różnych stawek, tj. dla mieszkań:

o powierzchni do 30 m² 52,00 zł
od 30,01 do 40 m² 77,00 zł
od 40,01 do 60 m² 88,00 zł
od 60,01 do 80 m² 94,00 zł
gospodarstwa powyżej 80 m² 99,00 zł

Są to stawki dla osób, które segregują odpady. Dla tych, którzy będą 
to robić nieprawidłowo albo unikać segregacji, opłata wyniesie 
dwukrotność stawki ustalonej dla osób segregujących śmieci.

W naszej Spółdzielni największą grupę stanowią mieszkańcy, którzy 
zajmują  lokale o powierzchni od 40,01 do 60 m². W chwili obecnej 
przygotowywane są powiadomienia dla mieszkańców o zmianie 
wysokości opłat w związku we zmianą wysokości stawki.

OGŁOSZENIE
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Zalane mieszkanie 
Kto pokrywa koszty?

Awaria pralki, zmywarki czy 
wyciek z instalacji są najczęstszą 
przyczyną zalania w mieszkaniu. 
W jakim zakresie odpowiada 
spółdzielnia, a w jakim 
mieszkaniec? Do kogo powinni 
występować mieszkańcy 
o pokrycie kosztów naprawy?

¦

W sytuacji, kiedy mieszkanie jest ubezpieczo-
ne sytuacja jest prosta. Poszkodowany zgłasza 
zdarzenie do swojego ubezpieczyciela i roz-
poczyna się proces likwidacji.

Natomiast jeżeli lokal nie posiada poli-
sy ubezpieczeniowej, a szkoda powstała 
np. w wyniku niedostatecznego stanu tech-
nicznego instalacji, nieszczelności dachu, 
należy zgłosić zdarzenie do administratora 
budynku. Ten ma za zadanie na miejscu spi-
sać protokół ze szkody. Wówczas likwidacja 
następuje z polisy spółdzielni.

W przypadku „sąsiedzkiego zalania” w któ-
rym najczęstszą przyczyną jest pęknięcie 
wężyka doprowadzającego i odprowadzają-
cego wodę do urządzeń domowych, poszko-
dowany i sprawca dochodzą do porozumie-
nia między sobą. Spółdzielnia w tym nie 
uczestniczy.

Zalane mieszkanie to jedna z najczęściej 
zgłaszanych szkód do firm ubezpieczenio-
wych. Woda na podłodze czy zalany sufit 
to niemiła niespodzianka, ale może się przy-
trafić każdemu.

Warto pamiętać, że w takiej sytuacji pierw-
szym krokiem jest wykonanie zdjęcia powsta-
łych szkód, a dopiero później doprowadze-
nie mieszkania do porządku i zgłoszenie 
szkody. 

Dzieje się!

W okresie od kwietnia 
do grudnia 2021 r. wykonany 
został remont 190 balkonów 
i loggii w wyznaczonych 
budynkach na terenie 
wszystkich osiedli Spółdzielni 
Mieszkaniowej  
„Na Skraju”. 

¦

Balkony został y w yremontowane 
w budynkach przy ulicach: Polinezyj-
ska 1, Magellana 11, Strzeleckiego 8, Pola-
ka 5, Kulczyńskiego 24, Grzegorzewskiej 
1, Szolc Rogozińskiego 21, Gutta 2, Kop-
cińskiego 12, Kopcińskiego 16, Nugat 8, 
Przybylskiego 3, Przybylskiego 7, Przy-
bylskiego 11.

Zakres prac obejmował, m.in. rozbiórkę 
i skucie starych warstw i okładzin, prace 
naprawcze, wykonanie nowej wylewki, 
położenie nowych izolacji, wykonanie 
nowych barierek, malowanie etc. Powyż-
sze prace będą miały znaczący wpływ 
na zmniejszenie zgłoszeń od naszych 
mieszkańców dotyczących zawilgoco-
nych lokali.

Ogólna wartość zrealizowanych prac 
ze środków funduszu remontowego 
to kwota 2 252 879,49 zł brutto. 

Balkony po remontach 
wyglądają jak nowe

Podjazd dla osób  
z niepełnosprawnością 
gotowy!

Prace zostały wykonane zgodnie 
z planem. Inwestycja służy 
także seniorom i opiekunom 
z dziecięcymi wózkami.

¦

Koszt całości wyniósł ok. 180 tys. zł, z czego 
50 tys. zł zostało dofinansowane z PFRON 
(Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych).

Koszt budynku przy ul. Szolc – Rogoziń-
skiego 15 to 130 000 zł.  

Dzieje się!
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Plan remontów 
w Spółdzielni
Koniec roku to czas planowania 
i zatwierdzania remontów 
w zasobach Spółdzielni. Dział 
techniczny od kilku miesięcy 
intensywnie pracuje nad 
przygotowaniem planu robót 
koniecznych do realizacji w roku 
2022.

¦

Podstawowa rola funduszu remontowe-
go, który mieszkańcy są zobowiązani pła-
cić, wynika z zapisów ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych. Zgodnie z art. 6 ust 
3 „spółdzielnia tworzy fundusz na remon-
ty zasobów mieszkaniowych”. Obecna 
stawka odpisu na fundusz wynosi 1,62 zł/
m2 na budynki plus 0,10 zł/m2 na tereny 
wspólne Spółdzielni od powierzchni użyt-
kowej mieszkania.

Wykaz niezbędnych remontów, które 
trzeba zrealizować sporządzono: na pod-
stawie własnych przeglądów pracowni-
ków działu technicznego, które wynikają 
z codziennej ich pracy oraz na bazie zgło-
szeń od mieszkańców a także na podsta-
wie okresowych przeglądów budynków 
wynikających z przepisów ustawy prawo 
budowlane.

– Plan remontów będzie obejmował 
w podziale na pięć osiedli remonty mienia 
wspólnego w budynkach mieszkalnych, 
remonty lokali użytkowych, pawilonów 
a także terenów wspólnych – wymienia 
Mariusz Kierszulis, kierownik technicz-
ny SM Na Skraju. – W nadchodzącym roku 
zakładamy m.in. wymianę znacznej licz-
by wodomierzy, pomimo trudności formal-
nych remonty śmietników, remonty kolejnej 
partii balkonów czy remonty naczyń prze-
ponowych w węzłach cieplnych.

We wrześniu przekazano zapytania do Rad 
Domowych i Rad Osiedlowych z prośbą 
o przedstawienie propozycji, które chcieliby 
uwzględnić w planie remontów. Na podsta-
wie wszystkich zebranych informacji przy-
gotowano projekt planu.

Zarząd po dokonaniu korekt, przekazał pro-
jekt planu do zaopiniowania przez rady domo-
we i osiedlowe z prośbą o uwagi i komenta-
rze. Po poprawkach zostanie przedstawiony 
Radzie Nadzorczej i poddany głosowaniu, 
które odbędzie się w grudniu 2021 r.*

Zwykle lista potrzeb i oczekiwań mieszkań-
ców przekracza budżet funduszu remontowe-
go. Dlatego do realizacji wybierane są najpil-
niejsze prace, najbardziej oczekiwane oraz 
wszystkie wymagane przepisami prawa i słu-
żące poprawie bezpieczeństwa. 

*w momencie druku Biuletynu plan remontów nie był jeszcze 
zatwierdzony
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Jak zmniejszyć rachunek  
za ciepło? 
Zasady racjonalnego gospodarowania ciepłem

Jednym ze znaczących składników 
opłat za mieszkanie wnoszonych 
do Spółdzielni to zaliczki 
na poczet kosztów zużytego 
ciepła, które podlegają rozliczeniu. 
Warto pamiętać, że w lokalach 
mieszkaniowych znajdujących 
się w zasobach Spółdzielni nie 
ma podzielników ciepła, opłata 
za centralne ogrzewanie pobierana 
jest od metra kwadratowego 
powierzchni użytkowej lokalu.

¦

Jeżeli nawet kilu mieszkańców zbagateli-
zuje sprawę i nie zacznie racjonalnie korzy-
stać z ciepła, rachunki za centralne ogrzewa-
nie wzrosną wszystkim, ponieważ budynek 

obciążany jest na podstawie odczytu liczni-
ka głównego. Dlatego tak ważna jest zbiorowa 
odpowiedzialność wszystkich mieszkańców. 
W związku z tym nawet niewielka zmiana 
przyzwyczajeń może się przełożyć na zna-
czące oszczędności.

ABY OGRANICZYĆ WYDATKI 
NA CIEPŁO NALEŻY STOSOWAĆ 
PONIŻSZE WSKAZÓWKI:
55 nie blokuj dopływu ciepła grzejników, 

np. zasłaniając je kanapą, zasłoną, obudo-
wą. Odpowiednia odległość mebli od kalo-
ryfera to 1 metr. Jeżeli grzejniki przysłonimy 
gęstymi zasłonami, to większość ogrzanego 
powietrza pozostaje niewykorzystana (powie-
trze wędruje w kierunku okna), a reszta tylko 
w niewielkiej części ogrzewa pomieszczenie. 
Powoduje to znacznie większe zużycie ciepła.

55 gdy wyjeżdżasz – wyjeżdżając na kilka 
dni, nie wyłączaj ogrzewania całkowicie, 
a jedynie zmniejsz je o kilka stopni, pozostaw 
wszystkie drzwi wewnętrzne otwarte, aby 
zapewnić równomierną temperaturę wszyst-
kich pomieszczeń. Dzięki temu nie wychło-
dzisz całkowicie mieszkania i ponowne jego 
nagrzanie nie pochłonie zbyt wiele energii,
55 nie korzystasz z pomieszczenia – ustaw 

termostat na mniejszą moc,
55 jeśli wietrzysz pokój i otwierasz okno, 

zamknij wcześniej grzejnik. Przed przystą-
pieniem do wietrzenia powinno się obniżyć 
temperaturę grzania w danym pokoju, czyli 
zakręcić zawory grzejników. Następnie trzeba 
odczekać 5–10 minut i dopiero wtedy otwo-
rzyć okno. Lepiej wietrzyć mieszkanie dwa 
razy dziennie przez 5 minut zamiast raz 
dziennie przez 10 minut. Zbyt wychłodzo-
ne pomieszczenia potrzebują długiego czasu 
i dużej ilości ciepła do ogrzania, ponieważ nie 
tylko powietrze, ale również ściany i meble 
muszą zostać ogrzane.
55 w nocy zasłaniaj okna roletami, 

żaluzjami, zasłonami (nie zasłaniaj grzej-
nika) co pozwoli utrzymać więcej ciepła 
w pomieszczeniu,
55 zadbaj o odpowiednie uszczelnienie 

okien, sprawdź szczelność drzwi,
55 w dzień odsłaniaj okna, by do wnętrza 

trafiło jak najwięcej ciepła,
55 zamykaj drzwi do klatek schodowych 

oraz okienka piwniczne – w okresie grzew-
czym zwróć uwagę na drzwi wejściowe 
do klatek schodowych, wiatrołapów oraz 
na okienka piwniczne. Otwarte powodują 
nawet 15% strat ciepła w budynku za które 
płacą wszyscy mieszkańcy. 

Na klatkach schodowych budynków 
należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Na 
Skraju pojawiają się ogłoszenia dotyczące 
świadczenia różnych usług (np. zapisy na 
wymianę drzwi, okien etc.), które mogą 

UWAGA 
MIESZKAŃCY!

wprowadzić mieszkańców w błąd. Sugerują 
bowiem, że inicjatorem podejmowanych prac 
jest SM Na Skraju.

Uprzejmie informujemy, że wszystkie ogłoszenia 
i informacje związane z pracami remontowymi 
są zamieszczane na stronie internetowej 
www.naskraju.pl, w Biuletynie i tablicach 
ogłoszeniowych na papierze firmowym 
Spółdzielni.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo bardzo 
prosimy o sprawdzanie źródła informacji. 
W tym celu można także skontaktować się 
z sekretariatem SM Na Skraju, Działem 
Technicznym lub Eksploatacji bądź 
bezpośrednio z administratorem osiedla  
– mailowo bądź telefonicznie.

Zarząd
SM Na Skraju


