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Spółdzielnie budują lepszy świat

To będzie
wyjątkowy

fot. Franciszek Grzywacz

rok!

❄
realizujemy
wnioski
mieszkańców

❄
Jesienne
przeglądy
zasobów lsm

❄
Co słychać
w Agatce
i Koperniku

Komunikaty, informacje, ogłoszenia...
Czas pracy LSM i jej służb
Biura Spółdzielni są czynne w poniedziałki i środy w godz. 7-15,
wtorki w godz. 7-17, czwartki
i piątki w godz. 8-15. Kasy Spółdzielni są czynne od poniedziałku
do piątku w godz. 8-17. Sekcja
Czynszów obsługuje mieszkańców we wtorki w godz. 7-17,
w piątki w godz. 8-15. Pogotowie Techniczne Spółdzielni pracuje od poniedziałku do
piątku w godz. 6-22. Przyjmuje
zgłoszenia we wszystkich sprawach. W soboty, niedziele oraz
dni świąteczne pracuje tylko
w przypadkach awarii. Spółdzielczy Dom Kultury „Kopernik” ul.
Koziorożca 9 pracuje od poniedziałku do piątku, w godz. 8-20,
a Klub Mieszkańców „Agatka” ul.
Artyleryjska 40f (pawilon) – od
poniedziałku do piątku, w godz.
12-20. W pozostałe dni placówki
kulturalno-oświatowe LSM mogą
organizować różne formy działalności, wg odrębnych planów.
W dniu 24.12.2019 r.
(Wigilia) Spółdzielnia będzie
nieczynna.
Dzień ten został
odpracowany w wolną
sobotę 7.12.2019 r.
Przyjmowanie wniosków,
skarg i interwencji
Członkowie Zarządu przyjmują skargi i wnioski w każdy wtorek w godz. 13-17. Członkowie
Rady Nadzorczej przyjmują skargi i wnioski w siedzibie Spółdzielni w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 15-17. Członkowie RN LSM będą przyjmowali
skargi i wnioski w następujących
dniach: 7.01.2020 r.; 4.02.2020 r.;
3.03.2020 r.; 7.04.2020 r.
Kontakt z członkami Rad Osiedli
jest możliwy, po uzgodnieniu telefonicznym, za pośrednictwem
administratorów poszczególnych
osiedli.
Strona internetowa, adres
elektroniczny Spółdzielni
i eBOK
Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ma stronę internetową
pod adresem www.legnickasm.
pl. Można tam znaleźć informacje
o historii i władzach Spółdzielni,
regulacje wewnętrzne, przetargi oraz wiadomości z życia LSM,
z uwzględnieniem działalności
kulturalno-oświatowej.

Na e-mail Spółdzielni lsm@legnickasm.pl można zgłaszać
usterki i awarie oraz inne sprawy
nurtujące mieszkańców.
Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa uruchomiła dla swoich
mieszkańców nowy internetowy serwis eBOK (dawniej eSM)
umożliwiający zdalny dostęp
do wybranych danych o lokalu.
Dotychczasowi użytkownicy systemu eSM logują się do serwisu
eBOK, korzystając z posiadanych
haseł. Nowych zainteresowanych użytkowników zapraszamy
do pokoju nr 103 po dodatkowe informacje. Uprawnienia do
serwisu będzie można uzyskać
w Biurze Obsługi Mieszkańca.
Szczegóły na stronie internetowej Spółdzielni: www.legnickasm.pl.
Zgłaszanie awarii
Zaistniałe awarie można zgłaszać
do Pogotowia Technicznego LSM
codziennie, w godz: 6-22, nr tel.
76 72-30-999.
W godzinach nocnych należy
zgłaszać je do służb miejskich:
☑ pogotowie wodno-kanalizacyjne
– tel. 994, 76 855-48-00
☑ pogotowie gazownicze – tel. 992
☑ pogotowie energetyczne – tel. 991.
Płatności w formie
bezgotówkowej
Przypominamy, że w kasach LSM
można regulować płatności za:
mieszkanie, wodę i odpady komunalne również w formie bezgotówkowej, tj. kartą płatniczą,
blikiem. Zapraszamy do korzystania z tej formy regulowania
zobowiązań.
Jubileusz 60-lecia
działalności Spółdzielni
W 2020 r. LSM będzie obchodziła jubileusz 60-lecia działalności.
Z tej okazji przewiduje się organizację wielu uroczystości.
Prosimy mieszkańców, by w miarę możliwości, przekazywali do
Spółdzielni archiwalne materiały związane z rozwojem osiedli
i funkcjonowaniem Spółdzielni. Zdjęcia sprzed lat, stare dokumenty, dawne wydawnictwa,
często zapomniane leżą w naszych szufladach. A mogą być
wykorzystane w ramach wystaw
i prezentacji w roku jubileuszu.
Lustracja w LSM
Od 1.09.2019 r. do 15.11.2019
r. Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych

w Zielonej Górze przeprowadził w LSM lustrację pełną za lata
2015-2018.
Zakresem lustracji były objęte
następujące zagadnienia:
☑ stan organizacyjno-prawny,
☑ organizacja i funkcjonowanie
organów samorządowych,
☑ struktura organizacyjna służb
pracowniczych,
☑ stan prawny gruntów,
☑ sprawy członkowsko-mieszkaniowe,
☑ gospodarka zasobami mieszkaniowymi,
☑ gospodarka remontowa, gospodarka finansowa, realizacja
wniosków z poprzedniej lustracji.
Lustracja nie wykazała nieprawidłowości w Spółdzielni w kontrolowanym zakresie.
Lustracja określiła wnioski doskonalące, wskazujące na kontynuowanie podjętych już działań
związanych z windykacją należności od lokali, czy koniecznością
równoważenia kosztów i przychodów w gospodarce zasobami
mieszkaniowymi.
Z listem polustracyjnym zapoznała się Rada Nadzorcza LSM na
posiedzeniu w dniu 26.11.2019 r.
Członkowie LSM mogą zapoznać
się z protokołem z lustracji w siedzibie LSM w Dziale Organizacyjno-Samorządowym
Lokale użytkowe
do wynajęcia
Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Legnicy wynajmie lokale
użytkowe:
☑ ul. Gwiezdna 8, pok. 219
o pow. 22,63 m²
☑ ul. Gwiezdna 8, pok. 218
o pow. 22,65 m²
☑ ul. Gwiezdna 8, pok. 224
o pow. 14 m²
☑ ul. Daszyńskiego 30 o pow. 8,6 m²
☑ ul. Złotoryjska 10B o pow. 49 m²
☑ ul. Złotoryjska 4 o pow. 12 m²
☑ ul. Mirandy 6 o pow. 22 m²
☑ ul. Chojnowska 15 o pow. 131 m²
☑ ul. Chojnowka 13 o pow. 32,7 m².
Dodatkowe informacje w tej
sprawie można uzyskać w Dziale Eksploatacji LSM, w siedzibie
Spółdzielni przy ul. Gwiezdnej 8
(pok. nr 25, tel. 76-72-30-990,
wewn. 126.
Rozkład jazdy w telefonie
Ze strony internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Legnicy (www.mpk.
legnica.pl) można pobrać bez-

płatną aplikację MyBus Usługi na
swój telefon komórkowy. Aplikacja ta jest częścią Systemu Informacji Pasażerskiej i umożliwia
dostęp do rozkładu jazdy autobusów, również tych kursujących
w Legnicy.
Wyjaśnienie: do redakcji napływają wnioski mieszkańców
o opublikowanie w „Nowym
Lokatorze LSM” rozkładu jazdy
autobusów miejskich dla rejonu
osiedla „Kopernik”. Osiedle połączone jest kilkunastoma liniami autobusowymi, tak od strony
al. Piłsudskiego, jak i od ul. Wrocławskiej. Rozkłady jazdy poszczególnych linii są obszerne,
ich publikacja wypełniłaby niemal
całe wydanie kwartalnika. Nie
jest zatem możliwe opublikowanie tej informacji w formie kompletnej i czytelnej. Proponujemy
korzystać z aplikacji w telefonach
komórkowych lub zapoznać się
z rozkładami jazdy poszczególnych linii autobusowych na stronie internetowej MPK w Legnicy.
Uwaga Mieszkańcy
– Ostrzeżenie
W związku z zaistniałymi w zasobach Legnickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej przypadkami wywieszania ogłoszeń na klatkach
schodowych bez zgody LSM,
a dotyczących różnego rodzaju
usług rzekomo „refundowanych”
przez Spółdzielnię, np. uszczelniania okien, itp., ostrzegamy
Państwa przed coraz bardziej pomysłowymi oszustami.
Informujemy że o planowanych do wykonania w budynku
i w mieszkaniach przeglądach
technicznych, np. instalacji gazowej, instalacji elektrycznej oraz
kontroli przewodów kominowych, każdorazowo zawiadamiamy Państwa poprzez wywieszanie na klatkach schodowych odpowiednich ogłoszeń, opatrzonych pieczęcią LSM i podpisem
upoważnionego przedstawiciela
Zarządu Spółdzielni, natomiast
osoby dokonujące takich przeglądów maja obowiązek posiadać
pisemne upoważnienie podpisane przez członka Zarządu LSM.
Apelujemy, aby w razie jakichkolwiek wątpliwości – zanim wpuścimy nieznaną osobę do mieszkania jako „rzekomego” pracownika Spółdzielni – zadzwonić
do administracji LSM i upewnić
się, czy nie mamy do czynienia
z oszustem.

słowo
prezesa
...................................................................................................................................................

60 lat
minęło...
Szanowni Państwo,
kończy się kolejny rok naszej
współpracy nad rozwojem Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dla nas, pracowników Spółdzielni, był to rok poświęcony
realizacji obowiązków, dbania
o komfort życia mieszkańców,
ale także podsumowań związanych ze zbliżającym się jubileuszem LSM. A jest czym się
chwalić! Zrealizowaliśmy bowiem wszystkie zaplanowane na
2019 r. przedsięwzięcia, m.in.
wymieniliśmy ponad 50 węzłów
cieplnych, rozpoczęliśmy montaż instalacji ciepłej wody i likwidację junkersów. Oprócz tego
na bieżąco były prowadzone remonty dachów i klatek schodowych, a dodatkowo – z czego
również jesteśmy bardzo dumni
– oddaliśmy do Państwa dyspozycji zmodernizowany budynek
przy ul. Gwiezdnej 8. Zachęcam
Państwa – szczególnie wieloletnich mieszańców LSM – abyście,
spacerując po naszych zasobach,
zechcieli zwrócić uwagę chociażby na ich estetyczną przemianę,
która dokonała się w ostatnich latach. A było nad czym pracować!

Historia Spółdzielni sięga 1960
roku. To właśnie na przełomie lat
50. i 60. dynamicznie rozwijał się
przemysł, rosła także liczba legniczan, których główną potrzebą były mieszkania. Gdy 4 stycznia Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa została zarejestrowana
w Sądzie Powiatowym w Legnicy, brakowało jeszcze jasnych zasad funkcjonowania tego rodzaju
przedsięwzięć. Jednak przekonanie założycieli o słuszności obranej drogi pomogło w podjęciu
decyzji o budowie LSM.
Kolejne dekady to rozwój Spółdzielni, która musiała wyjść poza
dotychczasowe ramy. Pierwsi mieszkańcy nieruchomości
na dzisiejszym osiedlu Kopernika wciąż pamiętają rumiankowe
łąki czy puste zabłocone tereny,
które otaczały ich bloki. Z sentymentem wspominają targowisko przy ul. Wrocławskiej, gdzie
mogli nabyć nawet m.in. krowę
czy konia. Mijały lata, miasto się
zmieniało, podobnie jak prawo
spółdzielcze, co stawiało wciąż
nowe wyzwania przed władzami
LSM. Dziś, dzięki ponad 30-letniemu stażowi pracy na rzecz

Spółdzielni, potrafię spojrzeć na
te wydarzenia z perspektywy
czasu i przyznam, że mam przy
tym poczucie dobrze wykonanego zadania.
Tworzymy jedną z największych
spółdzielni
mieszkaniowych
w regionie. Kładziemy nacisk na
modernizację, unowocześnianie
rozwiązań stosowanych w eksploatacji zasobów, dbamy o tereny zielone i działalność kulturalno-oświatową. Liczę więc, że
skorzystacie Państwo z naszej
propozycji wspólnego świętowania jubileuszu LSM, o którym będziemy na bieżąco informować
na tablicach ogłoszeń i na stronie
internetowej.
Zanim jednak rozpoczniemy jubileuszowy rok, czeka nas wyjątkowy czas Bożego Narodze-

nia. Życzę nam wszystkim, abyśmy w tej świątecznej krzątaninie
znaleźli choć chwilę na celebrowanie tego, co najważniejsze –
czasu spędzonego z najbliższymi. Zatrzymajmy się na moment,
przerwijmy codzienną gonitwę,
i po prostu – cieszmy się sobą
nawzajem. Niechaj zapach choinki i dziecięca radość z przeżywania kolejnego Bożego Narodzenia będzie w nas przez cały
okres świąt. Natomiast na Nowy
Rok życzę Państwu zdrowia, które pozwoli realizować wszystkie
noworoczne postanowienia i plany. Do siego roku!
Jan Szynalski
Prezes Zarządu
Legnickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej

Mieszkańcom
naszej Spółdzielni
rodzinnych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i zdrowia
w Nowym 2020 Roku
życzą
Rada Nadzorcza i Zarząd
LSM w Legnicy
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Nasze sprawy
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Wybory do organów
statutowych Spółdzielni
Za kilka miesięcy kończy się kadencja 2017-2020 organów samorządowych Spółdzielni. W przyszłym roku będą przeprowadzone wybory do organów statutowych LSM na kolejną kadencję 2020-2023.
Na Zebraniach Osiedlowych LSM w marcu
i w kwietniu 2020 r. będą wybrane Rady Osiedli w następujących rejonach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

„Kopernik IA” – w 5 osobowym składzie
„Kopernik IB” – w 5 osobowym składzie
„Kopernik II” – w 5 osobowym składzie
„Śródmieście” – w 5 osobowym składzie
„Asnyka” – w 3 osobowym składzie
„Zosinek” – w 3 osobowym składzie.

Rady Osiedli są organem opiniodawczym
i wnioskodawczym w stosunku do Zarządu
i Rady Nadzorczej Spółdzielni.
Do Rady Osiedla mogą być wybrane osoby
będące członkami Spółdzielni i zamieszkujące
w danym osiedlu.
Nie może być wybrana osoba sprawująca
mandat członka Rady Nadzorczej.
W terminie późniejszym, bo na przełomie
maja i czerwca 2020 r. odbędą się wybory

do Rady Nadzorczej LSM na kadencję 20202023. Wybory będą przeprowadzone w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia LSM podzielonego na części.
Rada Nadzorcza LSM składa się z 15 członków wybranych z grona członków Spółdzielni
zgodnie z wcześniej uchwalonym parytetem
zapewniającym reprezentację członków ze
wszystkich osiedli w Radzie.
Rada Nadzorcza jest organem nadzorczo
-kontrolnym w stosunku do Zarządu Spółdzielni oraz uchwałodawczym w ramach zakresu kompetencji statutowych.
Do Rady Nadzorczej mogą być wybrane osoby będące członkami Spółdzielni, które nie
sprawowały funkcji członka Rady Nadzorczej
przez dwie ostatnie kadencje.
Do Rady Nadzorczej nie mogą być wybrane
osoby będące członkami Zarządu lub pełnomocnikami Zarządu lub członkami rodzin

członków Zarządu i pełnomocników
Zarządu, osoby prowadzące działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni, członkowie
Rad Osiedli i pracownicy Spółdzielni.
Szczegółowe zasady wyborów do Rad Osiedli i do Rady Nadzorczej zawiera Statut LSM,
który jest opublikowany na stronie internetowej LSM – www.legnickasm.pl.

Zdrowych, Spokojnych Świąt
Bożego Narodzenia
oraz
Szczęśliwego Nowego Roku 2020
życzą
Radni Klubu Radnych
KWW Tadeusza Krzakowskiego
Ignacy Bochenek
Wojciech Cichoń
Ewa Czeszejko-Sochacka
Elżbieta Dybek
Marek Filipek

Ryszard Kępa
Grażyna Pichla
Bogumiła Słomczyńska
Piotr Żabicki

warto
wiedzieć
...................................................................................................................................................

BIO
wyrzucaMY:
☑ odpadki warzywne
i owocowe
☑ resztki jedzenia
☑ gałęzie drzew i krzewów
☑ skoszoną trawę, liście,
kwiaty
Nie wyrzucaMY:
☑ ziemi i kamieni
☑ kości zwierząt i odchodów zwierząt
☑ popiołu z węgla kamiennego
☑ leków
☑ drewna
impregnowanego
☑ płyt wiórowych i pilśniowych MDF

METALE
PAPIER
I tworzywa wyrzucaMY:
☑ o pakowania z papieru,
sztuczne
wyrzucaMY:
☑ butelki plastikowe
☑ n akrętki, kapsle, zakrętki
do słoików
☑ p lastikowe opak., torby,
worki foliowe
☑ k artony po mleku i sokach
☑ p uszki po żywności,
alufolia
☑ o pakowania po środkach
czystości
Nie wyrzucaMY:
☑ opakowań po lekach
☑ z użytych baterii i akumulatorów
☑ p uszek po farbach i lakierach

tekturę
☑ g azety, czasopisma,
ulotki
☑ zeszyty i papier biurowy
Nie wyrzucaMY:
☑ o dpadów higienicznych,
np. ręczników papierowych, zużytych chusteczek
☑ k artonów po mleku i napojach
☑ p apieru lakierowanego
i powleczonego folią
☑ papieru zatłuszczonego
☑ pap. worków
☑ p ieluch jednorazowych
i materiałów hig.

SZKŁO

Zmieszane

wyrzucaMY:
☑ butelki i słoiki po napojach i żywności
☑ szklane opakowania po
kosmetykach

wyrzucaMY:
☑ wszystko, czego nie
można wyrzucić do
pozaostałych pojemników, a co nie jest
odpadem niebezpiecznym

Nie wyrzucaMY:
☑ c eramiki, doniczek, porcelany
☑ s zkła okularowego i żaroodpornego
☑ z niczy z zawartością
wosku
☑ ż arówek, świetlówek
i reflektorów
☑ o pakowań po lekach,
rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
☑ luster i szyb

Nowe zasady
segregacji śmieci
Jak już wspominaliśmy w poprzednim numerze „Nowego Lokatora LSM”, dużymi krokami zbliża się do nas rozszerzona segregacja odpadów komunalnych, co wynika z zapisów znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach Dz.U. 2018
poz. 1454. Zacznie obowiązywać zacznie od
1 stycznia 2020 r. Odpady będą segregowane
już nie na 2 frakcje, tj. zmieszane i surowcowe, ale na 5 frakcji: bio, metale i tworzywa
sztuczne, papier, szkło i zmieszane.
Wprowadzane zmiany związane z nowelizacją przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oznaczają tak naprawdę
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zastosowanie odpowiedzialności zbiorowej
wobec mieszkańców nieruchomości. Może
bowiem zdarzyć się tak, że kilku z nich nie
będzie segregować odpadów, notorycznie umieszczając w pojemnikach na odpady
zmieszane odpady, które powinny być gromadzone selektywnie w pojemnikach na papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz
odpady ulegające biodegradacji. Niestety za
ich zachowanie konsekwencje poniosą wszyscy mieszkańcy korzystający z danego miejsca do składowania odpadów komunalnych,
płacąc wyższe stawki za odbiór niesegregowanych odpadów. Zwiększona stawka bę-

Nie wyrzucaMY:
☑ przeterminowanych
leków i chemikaliów
☑ sprzętu AGD
☑ baterii i akumulatorów
☑ mebli i odpadów
wielkogabarytowych
☑ odpadów
budowlanych
☑ opon

dzie zwiększona od dwóch do czterech razy
więcej od stawki przypadającej na jednego
mieszkańca. O szczegółach związanych z rozszerzoną segregacją będziemy Państwa informować w odrębnych materiałach umieszczanych w euroskrzynkach, na tablicach ogłoszeń
oraz na stronie internetowej LSM. Informację
o sposobie sortowania śmieci, harmonogramach odbiorów odpadów komunalnych można także uzyskać z nowej aplikacji mobilnej
„Legnica segreguje” do pobrania w sklepach
AppStore (dla systemu IOS), Google Play (dla
systemu Android) oraz Windows Phone Store
(dla systemu Windows Phone). Opr. K.K.

Nasze sprawy
6 ...................................................................................................................................................
Informacja o przebiegu jesiennych przeglądów zasobów oraz
o podstawowym zakresie planu remontów LSM na 2020 r
W dniach od 23 września do 11 października
2019 roku zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem w Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyły się jesienne przeglądy zasobów,
stanowiące okresową kontrolę stanu technicznego obiektu budowlanego zgodnie z Art. 62,
ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz kontrolę estetyki obiektów
i ich otoczenia.
Przeglądy obejmowały sprawdzenie stanu technicznego obiektów, w tym: elewacje, wiatrołapy, dachy, piwnice, klatki schodowe, pomieszczenia gospodarcze, opaski, elementy małej architektury (place zabaw, ogródki dziecięce, tereny zielone, chodniki itp), instalacje c.o i c.w,
instalacje wodno-kanalizacyjne oraz instalacje
gazowe w tzw. częściach wspólnych oraz kontrolę estetyki obiektów i ich otoczenia.
O terminach przeglądów w poszczególnych budynkach mieszkańcy byli informowani poprzez
ogłoszenia na tablicach w klatkach schodowych.
Przeglądy zostały przeprowadzane przez pracowników pionu techniczno-eksploatacyjnego
Spółdzielni przy współudziale członków Rady
Nadzorczej oraz Rad Osiedli LSM.

Jesienne przeglądy zasobów LSM przebiegały
bez zastrzeżeń i nieprzewidzianych zdarzeń.
Na podstawie jesiennych przeglądów zasobów LSM stwierdzono, że stan techniczny
obiektów LSM nie budzi zastrzeżeń – obiekty
nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia
ludzi, bezpieczeństwa mienia oraz środowiska i mogą być użytkowane w sposób bezpieczny.
Wyniki przeglądów stanowią dla służb technicznych LSM podstawę do ustalania potrzeb
remontowych oraz planów remontów na kolejne lata.
Na tej podstawie, jak co roku, ustalono zakres
potrzeb remontowych oraz sporządzono propozycje planu remontów na 2020 rok. Plan
remontów został zatwierdzony przez Radzę
Nadzorczą LSM.
Główne pozycje planu to remonty: dachów, klatek schodowych, wymiana okien na klatkach
schodowych, wykonywanie opasek wokół budynków, chodników, cokołów, dźwigów, instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji c.o. i c.w.,
instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach i roboty nieprzewidziane.

Realizujemy
wnioski
mieszkańców
Wiata
przy ul.
Artyleryjskiej

Jednokrotne krycie dachów jest już wykonane
na całych zasobach. Obecnie wykonuje się drugie krycie papą termozgrzewalną, co w znacznym stopniu zapobiega przeciekom, a zatem
zalewaniu mieszkań.
Pragniemy poinformować, że w ramach funduszu dociepleniowego wykonano już większość
wiatrołapów, wymian okienek piwnicznych i
okien na klatkach schodowych, co obniża koszty ogrzewania budynków w okresie zimowym.
		
Biorąc pod uwagę
roboty główne na 2020
rok zaplanowano:
1. Remonty dachów – zaplanowana
kwota to 310 tys. zł uwzględniono: Asnyka 11;
Asnyka 18; Kosmiczna 5-8; Rzemieślnicza 15;
Rolnicza 16-18
2. Remont klatek schodowych – zaplanowana kwota to 609,5 tys. zł uwzględniono: Daszyńskiego 28-30; Mirandy 10; Marsa 5;
Wlk. Niedźwiedzicy 26; Galileusza 11, 13; Fredry 18, 20, 22, 24, 26, 28 – piwnice
3. Wykonanie i naprawa opasek,
chodników i cokołów – zaplanowana

Przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 15-27 wykonano nowe dojścia do wiatrołapów, nawierzchnia asfaltowa i betonowa została zastąpiona betonową kostką brukową.
We wnętrzu blokowym ul. Artyleryjskiej 5,7
i Lotniczej 14,16,18 wyremontowana została część wiaty po pożarze, gdzie usytuowane
jest miejsce do składowania odpadów komunalnych.
Kontynuowana jest wymiana węzłów cieplnych. Obecnie zamontowano nowoczesne
węzły cieplne w 56 budynkach. Przy okazji wymiany węzłów remontowane są także komory
techniczne, w których znajdują się węzły.
Niedawno został zakończony remont chodnika od strony wejść do budynków przy
ul. Jaworzyńskiej 31/35 A-E.
We wnętrzu podwórzowym ulic Wjazdowej
i Złotoryjskiej został zamontowany szlaban
do strefy parkowania.
Opr. K.K.

Szlaban
do wntrza
podwórzowego ulic
Wjazdowej
i Złotoryjskiej

kwota 332 tys. zł uwzględniono: Daszyńskiego 28-30 – remont schodów; Neptuna 1-14
– dojścia do klatek schodowych; Młynarska 2
chodnik; Młynarska 4 parking +chodnik; Młynarska 6 parking + chodnik; Piekarska 9-17
chodnik; Lotnicza 14 opaski; Lotnicza 38/39
opaski; Kazimierza Wlk. 29 dojście do klatki
schodowej
4. Remont dźwigów i maszynowni
– zaplanowana kwota 518 tys. zł
5. Remont instalacji wodno-kanalizacyjnych – zaplanowana kwota 362 tys. zł
6. Remont instalacji c.o. i c.w. – zaplanowana kwota 195 tys. zł
7. Remont instalacji odgromowych
– zaplanowana kwota 3 tys. zł
8. Remont instalacji elektrycznych
– zaplanowana kwota 129 tys. zł
9. Remont instalacji gazowych – zaplanowana kwota 80 tys. zł
10. Czyszczenie i malowanie elewacji – zaplanowana kwota 40 tys. zł
11. Likwidacja junkersów – zaplanowana kwota 2 050 tys. zł
Opr. M.Ch-R.

Chodnik przy
ul. Jaworzyńskiej
31-35

Dojścia do wiatrołapów
w budynku przy
ul. W. Nidźwiedzicy 15-27
Nowoczesny węzeł
cieplny

Likwidacja junkersów – instawarto
wiedzieć
lacja c.w. mon...................................................................................................................................................
towana w przewodzie spalinowym, wodomierz
w szachcie.
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Likwidacja junkersów
Informujemy, że w roku 2016 rozpoczęliśmy prace związane z likwidacją „junkersów”
i montażem ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Fredry 14-16 i Artyleryjskiej
5. W ramach tych prac zostały wybudowane nowe węzły cieplne. Prace przebiegały
bez zakłóceń za zgodą wszystkich mieszkańców. Piony instalacji ciepłej wody użytkowej
prowadzone są w przewodach spalinowych.
Miejsce usytuowania otworu umożliwiającego montaż wodomierza było uzgadniane na
bieżąco z użytkownikiem mieszkania. Jeśli istniała możliwość instalacja ciepłej wody użytkowej była prowadzona w szachtach.
W 2018 roku dokonaliśmy likwidacji „junkersów” i przeprowadziliśmy montaż ciepłej
wody oraz montaż węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Torowej 38-52 i Marynarskiej 54-60.
W roku bieżącym wykonaliśmy prace związane z demontażem „junkersów” i montażem
ciepłej wody w budynkach przy ul. Torowej
20-24, Torowej 26-30 i Lotniczej 38/39 oraz
rozpoczęliśmy prace w budynkach ul. Artyleryjskiej 7 i Lotniczej 14, 16 i 18.
Wszystkie węzły, które zostały wymienione
są węzłami dwufunkcyjnymi umożliwiającymi
wyposażenie budynku w ciepłą wodę.
Proces modernizacji będzie kontynuowany.
W pierwszej kolejności prace będą wykonywane w pionach mieszkań, których użytkownicy zgłoszą taką wolę w Dziale Eksploatacji
LSM (u administratora osiedla).
Ze względu na bezpieczeństwo będziemy namawiali osoby, które nie są przekonane do rezygnacji z „junkersów” do ich likwidacji. Obawa mieszkańców o większe koszty centralnej

ciepłej wody nie jest uzasadniona. Likwidacja
„junkersów” oprócz polepszenia wentylacji
ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników mieszkań. Odpowiednio wyregulowany system instalacji ciepłej wody zapewnia stałą jej temperaturę. Montaż centralnej
ciepłej wody jest jedynym właściwym rozwiązaniem, które zapewni spokojne i bezpieczne
zamieszkiwanie w budynkach liczących już po
kilkadziesiąt lat.
Co roku w Polsce około 90 osób umiera
wskutek zatrucia tlenkiem węgla (popularnie zwanym czadem), a ponad 2000 doznaje
trwałych uszkodzeń organizmu. Słyszymy co

Likwidacja junkersów – instalacja c.w. i wodomierz
montowane w przewodzie
spalinowym

jakiś czas o tragediach związanych z korzystaniem z „junkersów” i drżymy o życie swoje
i swoich dzieci, szczególnie w sytuacji problemów z prawidłową wentylacją nawiewną.
Tego ryzyka nie możemy dalej tolerować.
Z „junkersami” bywa różnie. Im starszy, tym
częściej się psuje, tym więcej spala gazu, tym
większe ryzyko zaczadzenia. O stan instalacji
ciepłej wody nie trzeba się martwić, ponieważ zajmie się tym Spółdzielnia, a sama instalacja wykonywana jest w trwałej i niezawodnej technologii.
Poniżej przedstawiamy porównanie kosztów
podgrzania 1 m³ ciepłej wody z sieci miejskiej, podgrzewaczy gazowych starego i nowego typu oraz elektrycznego podgrzewacza
wody, z którego wynika, że podgrzanie wody
z sieci miejskiej jest w tym przypadku najbardziej korzystne.
Opr. D.D.

Porównanie kosztów podgrzANIA c.w.u.
Lp

Koszt ciepła na wytworzenie
1 m³ ciepłej wody
– system c.w.u. zasilany
z sieci miejskiej

Koszt ciepła na wytworzenie
1 m³ ciepłej wody
– przepływowy podgrzewacz
gazu starego typu

Koszt ciepła na wytworzenie
1 m³ ciepłej wody
– przepływowy podgrzewacz
gazu nowego typu

Koszt ciepła na wytworzenie
1 m³ ciepłej wody
– elektryczny przepływowy
podgrzewacz wody.

1

11,43 (zł/m³)
– koszt 1 m³ zimnej wody

11,43 (zł/m³)
– koszt 1 m³ zimnej wody

11,43 (zł/m³)
– koszt 1 m³ zimnej wody

11,43 (zł/m³)
– koszt 1 m³ zimnej wody

2

3

C = 2,25 (zł/m³) – zmienne kosz- C = 2,25 (zł/m³) – zmienne koszC = 0,64 (zł/kWh) – zmienne
C = 55,59 (zł/GJ)
g
e
c
g
ty gazu
koszty energii elektrycznej
– zmienne koszty ciepła
ty gazu
V = 34,5 (kWh/m³ - rzeczywista
V = 14,79 (m³/1m³) - rzeczywista V = 12,70 (m³/1m³) - rzeczywista
Q = 0,40 (GJ/m³)
c
- rzeczywista ilość ciepła potrzeb- ilość gazu potrzebnego na podgrza- ilość gazu potrzebnego na podgrza- ilość prądu potrzebnego na podnego na podgrzanie 1 m³ wody
nie 1 m³ wody
nie 1 m³ wody
grzanie 1 m³ wody
K = Q x C = 0,40 x 55,59 =
g c c
22,23 (zł/m³)
– koszt podgrzania 1 m³ wody

K = V x C = 14,79 x 2,25 =
g
33,28 (zł/m³)
– koszt podgrzania 1 m³ wody

K = V x C = 12,70 x 2,25 =
g
28,57 (zł/m³)
– koszt podgrzania 1 m³ wody

K = V x C = 34,5 x 0,64 =
e
22,08 (zł/m³)
– koszt podgrzania 1 m³ wody

33,66 (zł/m³)
– koszt 1 m³ ciepłej wody

44,71 (zł/m³)
– koszt 1 m³ ciepłej wody

40,00 (zł/m³)
– koszt 1 m³ ciepłej wody

33,51 (zł/m³)
– koszt 1 m³ ciepłej wody
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Mistrz ringo nadal wygrywa
W poprzednich latach w „Nowym Lokatorze LSM” przedstawialiśmy sylwetkę Władysława

Kolanowskiego – kilkukrotnego
mistrza Polski i Europy w ringo.
Władysław Kolanowski jest mieszkańcem osiedla „Zosinek”, aktywnym członkiem Spółdzielni, społecznie zaangażowanym. W minionych latach pracował w organach samorządowych LSM – w Radzie Nadzorczej i Radzie Osiedla
„Zosinek”, był także przedstawicielem na Zebrania Przedstawicieli w kilku kadencjach.
Czas biegnie, pan Władysław Kolanowski ma dzisiaj 73 lata, ale to
nie znaczy, że przestał udzielać
się sportowo.

Wciąż osiąga sukcesy w ringo
w swojej kategorii wiekowej. Jest
propagatorem ringo i twierdzi,
że ta dyscyplina sportu ma bardzo korzystny wpływ na utrzymanie dobrej kondycji fizycznej
i psychicznej człowieka. On
sam jest tego przykładem.
W ostatnim czasie zdobył następujące trofea:
– w sierpniu 2019 r.
– IV miejsce w Mistrzostwach Polski
w Ringo Wetera-

nów
w Niepołomicach
koło Krakowa,
– we wrześniu 2019 r. – I miejsce w Memoriale Włodzimierza
Strzyżewskiego w Ringo w Warszawie,
– także we wrześniu 2019 r. –
I miejsce w XVIII Mistrzostwach
Polski Lekarzy i Innych Profesji Ochrony Zdrowia w Ringo
w Warszawie. Są to znaczące
sukcesy sportowe.

Władysław Kolanowski najbardziej ceni sobie zdobycie I miejsca w Memoriale Włodzimierza
Strzyżewskiego, twórcy tej dyscypliny sportu.
Pan Władysław ubolewa, że
prowadzona niegdyś sekcja
ringo w Legnicy podupadła
i przestała funkcjonować ze
względu na brak pomocy finansowej. Chęci społecznych
zwolenników i prywatne środki nie wystarczyły, by utrzymać
sekcję.
A ringo jest dyscypliną sportu,
która nie wymaga dużych nakładów, nie wymaga budowy i utrzymywania
drogich obiektów.
Ringo można uprawiać praktycznie
niemal w każdym
miejscu np. na
kawałku trawnika. Jest to dyscyplina wszechstronnie rozwijająca ruchowo bez
nadmiernych obciążeń.
Dyscyplina ta powinna cieszyć się zainteresowaniem wychowawców dzieci
i młodzieży oraz zainteresowaniem młodzieży i dorosłych.
Życzymy panu Władysławowi
Kolanowskiemu dalszych sukcesów w ringo i nadal tak dobrej
kondycji, by zdobywał kolejne
trofea.
Jeśli będą następne medale i dyplomy na pewno Państwa o tym
poinformujemy.
Opr. M.A.

Coraz
bliżej
święta...

Wielkimi krokami zbliża się
Boże Narodzenie. To piękny, magiczny czas, jednak nie
dla wszystkich. Nie każdemu
dane będzie spędzić te święta
wśród bliskich. Nie każdy ma
rodzinę z którą może usiąść do
suto zastawianego stołu. Wśród
nas jest wielu samotnych ludzi.
Być może mieszkają blisko nas,
może codziennie spotykamy
się z nimi na klatce schodowej,
w windzie, na bazarku. Zastanówmy się czy nie znamy nikogo takiego? Może warto zaprosić na wieczerzę wigilijną kogoś
samotnego. Może sąsiada, samotną koleżankę z pracy? Aby
piękny, polski zwyczaj dodatkowego nakrycia na stole nie był
tylko pustą, nic nie znaczącą
tradycją.
Warto również pomyśleć o podzieleniu się posiłkiem z potrzebującymi. W wielu miastach
znajdują się specjalne miejsca,
gdzie możemy się podzielić tym
co przygotowaliśmy. Na święta
szykujemy znacznie więcej niż
nam potrzeba, warto się podzielić z człowiekiem potrzebującym. Sprawmy, żeby święta
były wyjątkowe nie tylko z racji
prezentów i pięknie ustrojonej
choinki.
Pamiętajmy szczególnie o tych,
którzy w tym roku straciły bliską osobę. Ci ludzie szczególnie potrzebują naszej obecności
choć nie zawsze o tym mówią.
Dla nich te święta będą zapewne bardzo trudne.
Pamiętajmy także o naszych
pupilach, kupmy im jakiś pyszny smakołyk, zabawkę. One
na pewno się ucieszą z takiego
prezentu. A może akurat przemówią do nas w Wigilię ludzkim głosem? Na pewno chcielibyśmy usłyszeć od nich coś
dobrego.
Spróbujmy spędzić ten czas
w sposób mniej komercyjny.
Bądźmy bliżej siebie. Nie potrzeba wiele, wystarczy serce.
ANNA KRUPA
– legniczanka,
poetka, dziennikarka,
autorka bloga

Nasze
sprawy
...................................................................................................................................................
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Załącznik do Uchwały Nr 10/2019
Rady Nadzorczej LSM
z dnia 28.05.2019 r.

REGULAMIN
ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
w LEGNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w LEGNICY
I. Podstawy prawne.
1. U
 stawa o spółdzielniach mieszkaniowych
z dnia 15.12.2000 r., jednolity tekst Dz.U.
2018 poz. 845.
2. U
 stawa „Prawo o miarach” z dnia
11.05.2001 r., jednolity tekst Dz.U. 2019
poz. 541.
3. U
 stawa o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 12.04.2002 r., jednolity tekst
Dz.U. 2018 poz. 1152.
4. R
 ozporządzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 r., jednolity tekst
Dz.U. 2015 poz. 1422.
5. U
 chwała Nr XLII/449/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30.01.2006 r. – Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
6. A
 ktualna taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków, zatwierdzona przez Prezydenta
Miasta Legnicy.
7. S tatut Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
(tekst jednolity) z dnia 2.08.2018 r.
II. Określenia i nazewnictwo.
§1
1. U
 żyte w regulaminie określenia oznaczają:
1.1 Spółdzielnia – Legnicka Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Legnicy,
1.2 nieruchomość – budynek (budynki) wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną i urządzenie (urządzenia) pomiarowe
(wodomierz główny, wodomierze indywidualne),
1.3 u
 żytkownik lokalu – posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu, właściciel lokalu, najemca lub osoba zajmująca lokal
bez tytułu prawnego,
1.4 d
 ostawca – Legnickie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji,
1.5 w
 odomierz – urządzenie pomiarowe
mierzące ilość pobranej wody,
1.6 w
 odomierz indywidualny – wodomierz
zamontowany w lokalu lub poza lokalem,
mierzący pobór wody w tym lokalu,
1.7 w
 odomierz główny – wodomierz zamontowany na przyłączu wodociągowym
mierzący całkowity pobór wody dla nieruchomości lub jej części,
1.8 k
 oszty zaopatrzenia nieruchomości
w wodę wodociągową oraz odprowadzenia ścieków – koszty poniesione
przez Spółdzielnię za pobraną wodę i odprowadzone ścieki wg faktur wystawionych przez dostawcę,

1.9 okres rozliczeniowy – obejmuje 12 miesięcy, przy czym w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość jego skrócenia lub wydłużenia,
1.10 woda niezbilansowana – różnica pomiędzy wskazaniem wodomierza (wodomierzy) głównego w nieruchomości,
według którego Spółdzielnia rozlicza
się z dostawcą, a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych zamontowanych
w lokalach włączając w to wodomierze
w opomiarowanych pralniach i innych
punktach, pomniejszona o zużycie w
okresie niesprawności wodomierza, o
którym mowa w § 5 niniejszego regulaminu,
1.11 opłata prognozowana – kwota, którą ustala się indywidualnie dla każdego
lokalu w danej nieruchomości w wysokości średniego miesięcznego zużycia
wody z poprzedniego okresu rozliczeniowego,
1.12 dopłata na pokrycie kosztów wody
niezbilansowanej – opłata za niezbilansowaną wodę w danej nieruchomości, w
poprzednim okresie rozliczeniowym,
1.13 cena wody – opłata za jeden metr sześcienny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, ustalona w taryfie
obowiązującej na terenie miasta Legnicy,
1.14 zdalny odczyt – automatyczne pobieranie danych (bez potrzeby wejścia do lokalu) i przesyłanie ich do głównej bazy w
celu analizy i dokonania rozliczeń.
III. Postanowienia ogólne.
§2
1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają
zastosowanie do wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych w nieruchomościach,
posiadających oddzielne przyłącze wodociągowe stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni, wyposażonych w instalację wodno-kanalizacyjną, jak również
ciepłej wody. Postanowienia regulaminu
nie mają zastosowania do lokali użytkowych będących oddzielną nieruchomością.
2. Koszty dostarczenia wody i odprowadzania ścieków dla danej nieruchomości muszą
być w całości pokryte opłatami przez użytkowników lokali z danej nieruchomości.
3. Wysokość opłaty za zużycie wody i odprowadzanie ścieków dla lokali posiadających
zalegalizowany wodomierz, ustala się w
formie miesięcznej opłaty prognozowanej
na okres 12 miesięcy.

4. Opłata prognozowana stanowi iloczyn
średniego miesięcznego zużycia wody i aktualnej ceny wody oraz podgrzania (dotyczy mieszkań z ciepłą wodą).
5. Średnie miesięczne zużycie wody, o którym mowa w pkt. 4 ustala się na podstawie
zużycia wody z ostatniego okresu rozliczeniowego na podstawie wskazań wodomierzy danego lokalu.
6. W przypadku, gdy średnie zużycie z ostatniego okresu rozliczeniowego w lokalu jest
niższe niż 1 m3/miesiąc, do wyliczenia wysokości miesięcznej prognozy przyjmuje
się zużycie w wysokości 1 m3/lokal.
7. W przypadku zmiany użytkownika lokalu
wskutek jego zbycia (tj. sprzedaż, zamiana,
itp.) miesięczną opłatę prognozowaną za
wodę ustala się na podstawie złożonej deklaracji zużycia wody. Zadeklarowana zaliczka będzie obowiązywać do czasu ustalenia średniego miesięcznego zużycia wody
w danym lokalu.
8. W przypadku zmiany ceny zakupu wody
dokonuje się dodatkowych odczytów wodomierzy na koniec dnia przed planowaną
zmianą ceny urzędowej.
IV. Zasady rozliczania i kontroli wody
zużytej w lokalach.
§3
1. Rozliczanie kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków dokonuje się w następujący sposób:
1) poprzez wnoszenie opłat prognozowanych, rozliczanych na podstawie odczytów wodomierzy indywidualnych w
danym lokalu pomnożonych przez aktualną cenę wody,
a) różnica powstała w wyniku rozliczenia
wody a zaliczkami wpłacanymi przez
użytkowników regulowana będzie następująco:
– nadpłata zostanie zaliczona na poczet
najbliższych wymagalnych miesięcznych prognoz za wodę. Na pisemny
wniosek właściciela lokalu, nie posiadającego zadłużeń w opłatach, nadpłata może być wypłacona w kasie LSM
lub przelewem na wskazane konto
bankowe. W przypadku lokatorów zadłużonych wobec Spółdzielni zalicza
się w pierwszej kolejności na poczet
zadłużenia z tytułu należności za używanie lokalu.
– niedopłatę użytkownik jest zobowiązany uregulować w terminie 14 dni od
daty otrzymania rozliczenia.

10

warto wiedzieć
...................................................................................................................................................

b) w przypadku braku możliwości ustalenia odczytu wodomierza (licznik nie zgłasza się),
w sposób przewidziany w pkt.
1, zużycie wody ustala się jako
średnie zużycie z ostatniego
okresu rozliczeniowego poprzedzającego zdarzenie.
2) w
 noszenie opłaty ryczałtowej, w przypadkach określonych w § 7 ust. 1 i 2 ustala się wartość ryczałtu według
wzoru = 6,5 m3 x ilość osób
zamieszkałych x aktualna
cena wody,
3) w
 noszenie opłaty za wodę
niezbilansowaną:
– 50 % ilości wody niezbilansowanej w danej nieruchomości
przyporządkowane będzie w
równej ilości do każdego lokalu
w nieruchomości,
– 50% ilości wody niezbilansowanej rozliczone będzie proporcjonalnie do zużycia w poszczególnych lokalach danej
nieruchomości.
2. W przypadku, jeśli ponad 50 %
użytkowników lokali w danej
nieruchomości złoży pisemne
żądanie zmiany sposobu rozliczania wody niezbilansowanej
wskazując jeden z poniższych
sposobów:
a) na osoby zamieszkujące w
lokalu, przy czym ilość osób
ustala się na podstawie danych na koniec okresu rozliczeniowego w trakcie, którego złożono żądanie,
b) n a lokal,
c) na powierzchnię użytkową
lokalu,
Zarząd wprowadzi zmianę sposobu rozliczenia w tej nieruchomości w następnym okresie rozliczeniowym.
3. K
 oszty dostarczenia wody i
odprowadzania ścieków przypadające na utrzymanie części
wspólnych (pralnie, suszarnie
i inne pomieszczenia) wraz
z przypadającą częścią wody
niezbilansowanej
obciążają
koszty eksploatacji.
4. Koszty wody niezbilansowanej w części przypadającej na
lokale użytkowe obciążają lokale użytkowe w danej nieruchomości.
5. Opłata za wodę niezbilansowaną jest wnoszona w ratach
lub może być spłacona jednorazowo.
6. Odstępuje się od rozliczania
nieruchomości gdzie udział
wody niezbilansowanej wynosi
mniej niż 1%.

7. W nieruchomościach w których występuje woda niezbilansowana poniżej 1 % wartość ta zostanie przeniesiona
do rozliczenia wody na rok następny i stanowić będzie bilans
otwarcia dla tej nieruchomości. Korekty wynikające z błędów odczytowych będą analogicznie również zaliczane do
bilansu otwarcia.
8. W przypadku zbycia lokalu
mieszkalnego (tj. sprzedaż,
zamiana, itp.) wydane zaświadczenie o niezaleganiu
w opłatach zawiera kwotę
wpłaconych
miesięcznych
opłat prognozowanych. Rzeczywiste rozliczenie kosztów nastąpi po dostarczeniu
protokołu zdawczo-odbiorczego zbywanego lokalu. W
przeciwnym razie wszelkie
niedopłaty z tytułu rozliczenia wody przejmuje na siebie
nabywca.
§4
1. Za lokale wyposażone w wodomierze uważa się lokale
mieszkalne, użytkowe lub inne
pomieszczenia, w których zamontowane są przyrządy pomiarowe w rozumieniu ustawy z dnia 11.05.2001 r. Prawo o miarach (jednolity tekst
Dz.U. 2019 poz. 541), to znaczy posiadają:
a) ważną legalizację Urzędu
Miar, okres ważności dla
wodomierzy wody zimnej i
ciepłej wynosi pięć lat,
b) nienaruszone plomby Spółdzielni na połączeniach śrubunkowych wodomierza z
przyłączem wodnym, zabezpieczającymi przed nieuprawnionym
zdjęciem
wodomierza,
c) moduł do zdalnego odczytu
kompatybilny z systemem
funkcjonującym w Spółdzielni.
2. Wodomierz jest własnością
użytkownika lokalu. Usuwanie usterek i wymianę wodomierzy dokonuje Spółdzielnia
na koszt użytkownika lokalu.
Przed upływem okresu legalizacji wodomierza Spółdzielnia
zobowiązana jest dokonać ponownej legalizacji lub wymiany
na nowy z opłaty wnoszonej
przez użytkownika lokalu w
stawce eksploatacyjnej.
§5
W przypadku nie zawinionego
przez użytkownika lokalu uszko-

dzenia wodomierza, podstawę
do rozliczenia zużycia wody za
okres między ostatnim odczytem
wskazań, a wymianą wodomierza na nowy, stanowi średniodobowe zużycie w poprzednim
okresie rozliczeniowym. Przy
czym takie rozliczenie obejmuje okres od ostatniego odczytu
kontrolnego dokonanego przez
upoważnionego pracownika do
wymiany wodomierza.
§6
1. Odczyty wodomierzy wody
zimnej i ciepłej dokonywane są
w terminach ustalonych przez
Zarząd Spółdzielni.
2. Kontrolne odczyty wodomierzy dokonywane są przez
upoważnionych pracowników
Spółdzielni w przypadku braku
modułu do zdalnego odczytu
lub wątpliwości co do prawidłowości odczytu zdalnego.
3. Odczyt kontrolny dokonywany jest w obecności użytkownika lokalu. W przypadku nieobecności głównego lokatora
uznaje się, że osoba przebywająca w jego lokalu jest upoważniona do podpisania odczytu.
4. W przypadku braku możliwości wejścia do lokalu termin
odczytu jest przekazywany
użytkownikowi lokalu na piśmie listem poleconym lub za
doręczeniem.
5. W przypadku nieumożliwienia odczytu w ustalonym terminie, lokal traktuje się jako
nieopomiarowany i rozlicza
ryczałtem do czasu dokonania
odczytu.
6. Zdalne odczyty wskazań wodomierzy wykonywane są
przez przedstawicieli firmy, z
którą zawarto umowę o dokonywanie odczytów lub przez
pracowników Spółdzielni.
7. Zarząd Spółdzielni może zarządzić niezapowiedziane odczyty i kontrolę wodomierzy.

§7
1. W przypadku:
a) braku wodomierza w lokalu,
b) nie udostępnienia lokalu do
odczytu w terminie, o których mowa w § 6 ust. 4,
c) twierdzenia zamierzonego działania użytkownika w
celu zafałszowania wskazań
wodomierza,

d) uszkodzenia plomb montażowych założonych przez
LSM na połączeniach
wodomierza z przyłączem
wody,
e) przestoju, a wody za okres
od ostatniego odczytu do
dnia, w którym ustaną przyczyny, o których mowa wyżej, zostanie dokonane jak
w § 6 ust. 5.
2. W przypadku braku zameldowania lokatorów w mieszkaniu zużycie wody jest naliczane na jedną osobę ryczałtem.
W przypadku posiadania przez
lokatora wodomierza (wodomierzy) niezgodnego ze standardami Spółdzielni (§4 pkt.1)
zostanie on obciążony kosztami oplombowania, fizycznego
odczytu oraz dojazdu. Stawki
za odczyt i dojazd określi Zarząd.
§8
1. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Spółdzielni z pisemnym wnioskiem o dokonanie
ekspertyzy wodomierza.
2. Zgłoszona przez użytkownika reklamacja wskazań wodomierza, który nie posiada zewnętrznych oznak uszkodzenia ani nie uległ zablokowaniu,
podlega wstępnej weryfikacji
przez służby techniczne Spółdzielni.
3. Na okres sprawdzania wodomierza montowany jest nowy
wodomierz.
4. Zdemontowany wodomierz
podlega zbadaniu przez instytucję posiadającą upoważnienie Prezesa Urzędu Miar. W
przypadku, gdy wodomierz
zostanie uznany za nadający
się do użytku, Spółdzielnia obciąży użytkownika kosztami
poniesionymi w związku z badaniem przyrządu, a w szczególności kosztami: ekspertyzy,
wymiany wodomierza, transportu.
5. Uznanie reklamacji za uzasadnioną zwalnia użytkownika z
opłaty za usługę sprawdzania
wodomierza.
§9
1. W przypadku zmiany użytkownika lokalu nowy użytkownik przejmuje wszystkie
zobowiązania.
2. W przypadku przekazania lokalu do Spółdzielni, rozliczenie z użytkownikiem zwalniającym lokal nastąpi we-
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dług stanu zużycia wody z
dnia przejęcia lokalu. W rozliczeniu rocznym Spółdzielnia
uwzględni (zaliczy w koszty
własne) proporcjonalnie ilość
wody niezbilansowanej do
okresu przekazania lokalu innemu użytkownikowi.

IV. Obowiązki Spółdzielni.
§ 10
1. Do obowiązków Spółdzielni
należy:
a) montaż i obsługa zainstalowanych wodomierzy,
b) prowadzenie ewidencji wodomierzy, przestrzeganie
terminów ich legalizacji,
c) obsługa legalizacyjna obejmująca sprawdzanie terminu utraty ważności cechy
legalizacyjnej i wymiana lub legalizacja wodomierza,
d) k ażdorazowe oplombowanie wodomierzy, a w szczególności w przypadku wykonania przez Spółdzielnię
robót, które wymagały zerwania plomb,
e) k ażdorazowe powiadomienie o zmianie cen wody i
odprowadzania
ścieków
przez
zamieszczenie informacji na
tablicach ogłoszeń w poszczególnych nieruchomościach,
f) zorganizowanie odczytów, o
których mowa w § 6,
g) dokonanie rozliczeń kosztów zużycia wody zgodnie
z niniejszym regulaminem,
h) w
 miarę potrzeb ale nie rzadziej niż raz na kwartał kontrolować sprawność wodomierza(y) głównego, będącego własnością dostawcy
wody.
V. Obowiązki użytkownika
lokalu.
§ 11
1. Użytkownik lokalu jest obowiązany udostępnić lokal w
celu dokonania zainstalowania,
konserwacji, wymiany, odczytów kontrolnych wodomierza,
itp.
2. Użytkownik lokalu jest obowiązany:
a) z achować
oplombowanie wodomierza w stanie
nienaruszonym przez cały
okres jego eksploatacji,

b) umożliwić swobodny dostęp do zamontowanego
wodomierza,
c) niezwłocznie zgłosić pisemnie lub osobiście zauważone przypadki uszkodzenia
wodomierza lub plomby
do administracji Spółdzielni. Za samowolne zerwanie
plomby odpowiada użytkownik zgodnie z zapisem
§ 12,
d) co miesiąc wnosić opłaty
z tytułu miesięcznej prognozy za wodę z podaniem
miesiąca i roku, których
opłata dotyczy,
e) przynajmniej raz w miesiącu
sprawdzać prawidłowość
działania wodomierza, a
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego
odczytu bądź zatrzymania wodomierza
niezwłocznie powiadomić służby Spółdzielni.
3. Lokator
nie
może montować ani wymieniać wodomierzy we
własnym zakresie.
4. Lokator nie
może dokonywać
zmiany usytuowania
wodomierza bez
wiedzy Spółdzielni.

VI. Kary umowne.
§ 12
W przypadku stwierdzenia:
a) n ielegalnego poboru wody,
b) samowolnego
naruszenia
plomb lub uszkodzenia wodomierza (wodomierzy),
c) naruszenia lub pozytywnego
wskazania czujnika kontroli ingerencji pola magnetycznego,
d) niepowiadomienie Spółdzielni o nieprawidłowym działaniu lub zatrzymaniu wodomierza.
Użytkownik lokalu ponosi sankcje w postaci nałożonej kary
umownej w wysokości jednorazowej wpłaty równowartości
100 m3 wody wg obowiązującej ceny łącznie z ceną ścieków.
Ponosi również koszty założe-

Teresa Lewandowska
Sekretarz
Rady Nadzorczej LSM
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ków następuje na dzień 31
grudnia danego roku.
2. Wyniki rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków będą
uwzględnione przy wyliczeniu opłat na nowy okres rozliczeniowy.
3. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia i ewentualne roszczenia dotyczące wskazań
wodomierza (wodomierzy) należy składać w formie pisemnej do Spółdzielni do końca danego roku
rozliczeniowego. Po całkowitym rozliczeniu kosztów
zużycia wody reklamacje
nie będą uwzględnione.

nia nowego wodomierza i jego
oplombowania.
Niezależnie od powyższego do
rozliczenia kosztów dostawy
wody przyjmuje się zasady opisane w § 6 ust.4.
Podstawą naliczenia kary, o której mowa wyżej jest protokół
sporządzony przez upoważnioną
osobę dokonującą odczytu kontrolnego i przeprowadzenie wewnątrzspółdzielczej procedury
wyjaśniającej.
VII. Wyniki rozliczenia
rocznego.
§ 13
1. Całkowite rozliczenie kosztów dostawy wody wodociągowej i odprowadzania ście-

VIII. Rozliczenie w systemie
z wykorzystaniem zdalnego
odczytu wodomierzy.
§ 14
1. Zarząd może wprowadzić
inne okresy rozliczeniowe
(półroczne, kwartalne).
2. wprowadzeniu nowego okresu rozliczeniowego Zarząd
poinformuje użytkowników
lokali mieszkalnych poprzez
powiadomienia dostarczone
do euroskrzynek, ogłoszeń na
tablicach i na stronie internetowej (14 dni przed terminem
wprowadzenia ) patrz art. 4
ust. 71 usm.
Niniejszy
regulamin
został
uchwalony przez Radę Nadzorczą LSM w dniu 28.05.2019 r. –
Uchwała Nr 10/2019. Regulamin
obowiązuje od dnia 1.07.2019 r.

Andrzej Andrzejewski
Przewodniczący
Rady Nadzorczej LSM
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6

Donata
Rufina

Wt.

Teofila
Felicji

Agnieszki
Czesława

27

20

Walerii
Ludwika

Anzelma
Konrada

28

21

14

7

28

27

Tomasza
Karola

21

Dzień Babci
Agnieszki

14

7

20

Feliksa
Hilarego

Lucjana
Juliana

Wt.

Święta
Justyny
Wielkanocne Walerii

Wilhelma
Ady

Pn.

Elwiry
Jerzego

6

13

Fabiana
Sebastiana

Bogumiły
Weroniki

Trzech Króli
Kacpra

Pn.

29

Macieja
Martyny

30

23

16

9

2

Włodzimierza
Waldemara

Adriana
Antoniego

Grzegorz
Makarego

Czw.

Jana
Marcelego

8

1

29

22

15

Katarzyny
Bogusława

Kai
Wanesy

Anastazji
Wacława

Dionizego
Apolinarego

Grażyny
Zbigniewa

Śr.

30

23

Mariana
Bartłomieja

Wojciecha
Jerzego

9

2

16

Julii
Benedykta

Marcelego
Mai

Franciszka
Wiktora

Czw.

Aleksego
Grzegorza

Klary
Roberta

Michała
Antoniego

Ryszarda
Sykstusa

Pt.

3

31

24

17

10

3

24

17

10

Franciszka
Mileny

Antoniego
Jana

Jana
Wilhelma

Danuty
Genowefy

Pt.

Kwiecień

Zdzisława
Franciszka

22

15

8

1

Dzień Dziadka Ildefonsa
Wincentego
Rajmunda

Pawła
Izydora

Seweryna
Erharda

Nowy Rok
Mieczysława

Śr.

Styczeń

Marka
Jarosława

25

18

11

4

25

18

Alicji
Apoloniusza

Filipa
Leona

Izydora
Wacława

Sob.

Pawła
Miłosza

4

11

Małgorzaty
Piotra

Honoraty
Matyldy

Anieli
Eugeniusza

Sob.

Dominika
Marzeny

Leona
Tymona

26

19

12

5

26

19

Święta
Wielkanocne

Marii
Ireny

Nd.

Pauli
Tytusa

Henryka
Mariusza

5
12

Arkadiusza
Benedykta

Edwarda
Szymona

Nd.

Magdy
Urbana

Eryka
Feliksa

Igi
Ignacego

Floriana
Moniki

Pn.

Macieja
Marka

Aleksego
Zbigniewa

Elwiry
Jacka

Błażeja
Oskara

Pn.

25

18

11

4

24

17

10

3

Dzień
Matki

26

19

12

5

25

18

Dominika
Pankracego
Piotra
Bernarda

4
11

Ireny
Waldemara

Wt.

Cezarego
Wiktora

Konstancji
Alberta

Bernadety
Marii

Weroniki
Józefa

Wt.

Jana
Magdaleny

27

20

Bazylego
Aleksandry

13

6

26

19

Serwacego
Marii

Jakuba
Judyty

Śr.

5
12

Aleksandra
Mirosława

Konrada
Henryka

Eulalii
Benedykta

Agaty
Agnieszki

Śr.

Augustyna
Justyny

Kryspina
Wiktora

7

28

21

14

Macieja,
Bonifacego

Benedykta
Benedykty

Czw.

27

20

Maj

Anastazji
Gabriela

6
13

TŁUSTY
CZWARTEK

Grzegorza
Katarzyny

Doroty
Amandy

Czw.

Pt.

Teodozji
Urszuli

Heleny
Wiesława

Zofii
Izydora

8

29

22

15

Stanisława
Ilzy

1

28

21

Filipa
Jeremiasza

Pt.

Hilarego
Romana

Eleonory
Piotra

7
14

Walentego
Liliany

Ryszarda
Romana

Luty

30

23

16

9

2

29

22

Ferdynanda
Feliksa

Emilii
Iwony

Jędrzeja
Szymona

Karoliny
Bożydara

Anatola
Zygmunta

Sob.

Antonii
Oswalda

8

1

15

Małgorzaty
Marty

Jowity
Faustyna

Hieronima
Józefiny

Brygidy
Ignacego

Sob.

Anieli
Kamila

Joanny
Zuzanny

9

2

31

24

17

10

3

23

16

Sławomira
Weroniki

Izydora
Symeona

Marii
Marioli

Nd.

Izabeli
Damiana

Danuty
Daniela

Cyryla
Apolonii

Marii
Joanny

Nd.

Piotra
Benedykty

Pauliny
Tomasza

Jolanty
Wita

Maksyma
Medarda

Dzień
Dziecka

Pn.

9

2

29

22

15

8

1

30

23

16

Amelii
Amadeusza

Pelagii
Feliksa

Izabeli
Herberta

Franciszki
Dominika

Heleny
Pawła

Pn.

Emilii
Lucyny

Dzień
Ojca

Aliny
Anety

Felicjana
Pelagii

Marzanny
Piotra

Wt.

Balbiny
Kornelii

Katarzyny
Marka

Patryka
Reginy

3

30

23

16

9

2

31

24

17

10

Aleksandra
Cypriana

Kunegundy
Hieronima

Wt.

Danuty
Jana

Alberta
Laury

3

24

17

10
Bogumiła
Małgorzaty

Karola
Leszka

Śr.

25

18

5

26

19

12

Doroty
Wilhelma

Elżbiety
Marka

Boże
Ciało

Franciszka
Kwiryny

4

25

18

11

Czw.

Teodora
Emanuela

Józefa
Bogdana

Grzegorza
Justyny

Fryderyka
Oliwii

Czw.

Pawła
Dawida

26

19

12

5

27

20

Protazego,
Gerwazego

Onufrego
Janiny

Walerii
Waltera

Pt.

Ernesta
Lidii

6
13

Klaudii
Maurycego

Krystyny
Bożeny

Róży
Wiktora

Pt.

Czerwiec

Marioli
Ireneusza

Cyryla
Edwarda

4

11

Benedykta
Konstantego

Kazimierza
Łucji

Śr.

Marzec

Cyryla
Maryli

Bogny
Bożeny

Lucjana
Hermana

Norberta
Pauliny

Sob.

Jana
Joanny

Lubomiry
Mikołaja

Matyldy
Leona

Tomasza
Felicji

Sob.

27

20

13

6

28

21

14

7

Ireneusza
Leona

Alojzego
Alicji

Elizy
Elwiry

Roberta
Wiesława

28

21

14

7

29

22

Eustachego
Wiktoryna

Nd.

8

1

15

Bogusławy
Bogusława

Klemensa
Ludwiki

Dzień
Kobiet

Antoniny
Radosława

Nd.

20

12

5

27

Brunona
Artura

Wt.

Wiktora
Marceli

Daniela
Wiktora

Kamila
Stelli

Cyryla
Estery

Wt.

26

19

Sabiny
Iwony

Kleopatry
Ireny

Marty
Olafa

Marii
Albina

29

22

15

8

Dawida
Włodzimierza

Eugeniusza
Adrianny

1

Julity
Ludmiły

9

2

30

23

16

Brygidy
Apolinarego

Mariki
Marii

Zenona
Zenony

Jagody
Marii

Czw.

Pt.

Ignacego
Heleny

Kingi
Olgi

Bogdana
Jadwigi

Filipa
Amelii

Anatola
Jacka

Lipiec

31

24

17

10

3

27

20

13

6

Tadeusz
Judy

Hilarego
Urszuli

Kaliksta
Alana

Marka
Mireli

Śr.

28

21

14

7

Felicjana
Wioletty

Filipa
Kordiana

Terasy
Jadwigi

Brygidy
Laurencji

8

1

29

22

15

Igora
Remigiusza

Czw.

30

23

Przemysława
Zenobii

Marleny
Seweryna

9

2

16

Gawła
Ambrożego

Bogdana
Dionizego

Dionizego
Teofila

Pt.

Sob.

Antonina
Augusty

Antoniego
Marcina

Lucyny
Ignacego

Franciszka
Daniela

Józefy
Ewalda

Sob.

Jakuba
Krzysztofa

Szymona
Emiliana

3

25

18

11

4

31

24

17

10

Benedykta
Kaliny

Malwiny
Teodora

Październik

28

21

14

7

Haliny
Mariana

Śr.

Pamiętaj!

Ewarysta
Damiana

Ziemowita
Pawła

Eustachego
Edwarda
Maksymiliana Teofila

Igora
Flawii

Pn.

Julii
Natalii

6

13

Czesława
Małgorzaty

Ernesta
Sary

Dominiki
Teresy

Pn.

4

26

19

Darii
Ingi

Łukasza
Juliana

Aldony
Emila

Andrzeja
Justyny

Adeli
Felicyty

Edmunda
Gertrudy

Genowefy
Teodora

Bohdany
Tobiasza

Pn.

Bohdana
Ramony

3

30

23

16

9

2

31

24

17

10

Bartłomieja
Haliny

Jacka
Anity

Borysa
Filomeny

Lidii
Nikodema

Pn.

Emmy
Jana

Grzegorza
Salomei

Leona
Leny

Huberta
Sylwii

Wt.

Ludwika
Luizy

4

24

17

10

3

25

18

11

Bronisława
Ilony

Klary
Zuzanny

Prokopa
Dominika

Wt.

Katarzyny
Erazma

Karoliny
Ottona

25

18

11

4

13

6

27

20

Konrada
Delfiny

Elżbiety
Maksyma

5

26

19

12

Elżbiety
Sławomira

Czw.

Józefa
Moniki

Samuela
Bernardy

Diany
Hipolita

Sławy
Stefana

Święto
Mateusza
Niepodległości Renaty

Olgierda
Karola

Śr.

26

19

12

5

☑Dzień Dziadka – 22 stycznia

☑Dzień Babci – 21 stycznia

Mieszkaniowej – 4 stycznia

Legnickiej Spółdzielni

6

27

20

13

Wirgiliusza
Angeliki

Anatola
Rafała

Benedykta
Mikołaja

Leonarda
Jacka

Pt.

28

21

Patrycji
Aleksandra

Kazimiery
Emiliana

14

7
Emiliana
Mirona

Alfonsa
Justyna

Sob.

Edyty
Rolanda

Kariny
Gustawa

28

21

14

7

29

22

1

30

Błażeja
Saturnina

Cecylii
Marka

Alberta
Leopolda

8

29

22

15

Klaudiusza
Adriana

Wszystkich
Świętych

Nd.

Feliksa
Tekli

23

Róży
Apolinarego

16

9

2

Antoniego
Teofili

Tomasza
Piotra

Jana
Alfreda

7

28

21

14

7

28

21

14

Ambrożego
Marcina

Pn.

Wacława
Luby

Mateusza
Jonasza

Cypriana
Roksany

Melchiora
Reginy

Pn.

Dominika
Dawida

Honoraty
Zenona

Celiny
Niny

Wirginii
Makarego

Blanki
Natalii

Wt.

Rafała
Michaliny

8

1

29

22

15

8

1

29

22

15

Maurycego
Darii

Marii
Nikodema

Adrianny
Radosława

Bronisławy
Idziego

Wt.

24

Czw.

Gerarda
Marii

17

Pt.

Aurelii
Kleofasa

Stefana
Irmy

Feliksa
Jana

Rozalii
Idy

Pt.

30

23

Sylwestra
Melanii

Adama
Ewy

Floriana
Olimpii

Danieli
Bogdana

31

24

17

10

Ksawerego
Franciszka

3

25

Dariusza
Gabrieli

5

26

19

12

5

26

19

12

Aleksandra
Dagmary

Krystyny
Edyty

Sob.

Justyny
Damiana

Januarego
Konstancji

Gwidona
Radzimira

Wawrzyńca
Teodora

Sob.

Bogumiły
Dominika

Łucji
Otylii

Mikołaja
Nikoli

☑Dzień Budowlańca – 25 września

27

20

13

6

27

20

Wincentego
Wawrzyńca

Nd.

6
13

Mieczysława
Faustyny

Aureliusza
Eugenii

Beaty
Eugeniusza

Nd.

Boże
Boże
Żanety
Narodzenie Narodzenie Cezarego

18
Gracjana
Bogusławy

11
Waldemara
Damazego

Barbary
Krystiana

4

25

18

11

4

☑Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości – 1 lipca

☑Dzień Ojca – 23 czerwca

9

2

16

Eugeniusza
Seweryna

Sławomiry
Wiktorii

Zdzisławy
Adelajdy

Wiesława
Leokadii

Balbiny
Pauliny

Śr.

30

23

3
10

Justyny
Hildegardy

Aldony
Łukasza

Grzegorza
Izabeli

Czw.

Grudzień

Grzegorza
Zofii

9

2

16

Tekli
Boguchwały

Edyty
Kornela

Piotra
Sergiusza

Wilhelma
Juliana

Śr.

Wrzesień

☑Dzień Dziecka – 1 czerwca

☑Dzień Matki – 26 maja

Lesława
Jakuba

Janusza
Oliwiera

Judyty
Damiana

Antoniego
Florentego

Sob.

Sabiny
Beaty

Cezarego
Zygfryda

15

8

1

Nd.

Alfreda
Wniebowzięcie Joachima
Maksymiliana NMP
Rocha

Kajetana
Doroty

Pt.

Listopad

Marii
Sandry

Bolesława
Ludwika

Lecha
Euzebii

Stanisławy
Oswalda

Czw.

Sierpień

Śr.

☑60. rocznica funkcjonowania

25

18

11

Petroneliusza
Franciszka

Nd.

Anny
Mirosławy

5
12

Wincentego
Alfreda

Brunona
Andrzeja

Antoniego
Karoliny

Nd.

14

warto wiedzieć
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Załącznik do Uchwały Nr 14/2019
Rady Nadzorczej LSM w Legnicy
z dnia 27.08.2019 r.

REGULAMIN
ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA OGRZEWANIA LOKALI
i PODGRZEWANIA WODY WODOCIĄGOWEJ
w LEGNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w LEGNICY
Rozdział I.
Podstawy prawne
1. U
 stawa „Prawo energetyczne” z dnia
10.04.1997 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 89 poz.
625) z późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
17.09.2010 r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz
zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz.U.
Nr 194/2010 poz. 1291).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75/2002 poz. 690) z późniejszymi zmianami.
4. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z
dnia 15.12.2000 r. (tekst jednolity – Dz.U.
2018 poz. 845).
5. Statut Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
6. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. (tekst jednolity –
Dz.U. 2017 poz. 328).
7. Polska Norma PN-EN 834 – Podzielniki
kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki. Przyrządy zasilane energią elektryczną.
Rozdział II.
Postanowienia ogólne, określenia
i nazewnictwo
1. P
 ostanowienia niniejszego regulaminu mają
zastosowanie do wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni, wyposażonych w instalacje centralnego ogrzewania, jak również ciepłej wody.
2. Przez użytkownika lokalu rozumie się posiadacza spółdzielczego prawa do lokalu,
właściciela lokalu, najemcę lub osobę zajmującą lokal bez tytułu prawnego.
3. Przez nieruchomość rozumie się budynek
lub część budynku objętą wspólnym urządzeniem pomiarowym bądź zasilaną z własnego źródła ciepła.
4. Użyte w regulaminie określenia oznaczają
odpowiednio:
4.1. rozliczenie indywidualne – podział
kosztów zakupu ciepła lub kosztów wytworzenia ciepła (kotłownie indywidualne) dla nieruchomości pomiędzy użytkowników poszczególnych lokali i rozliczenie tych kosztów z naliczonymi zaliczkami miesięcznymi,

4.2. koszty zakupu ciepła – całkowite koszty za dostarczone ciepło do danej nieruchomości na podstawie wystawionych faktur, zgodnie z cenami i stawkami zawartymi w taryfie lub koszty zakupu
gazu, koszty eksploatacji kotłowni gazowych oraz koszty eksploatacji własnych
węzłów cieplnych,
4.3. koszty stałe – część całkowitych kosztów poniesionych z tytułu zakupu ciepła
dla nieruchomości w okresie rozliczeniowym na potrzeby ogrzewania i podgrzania ciepłej wody obejmujące składniki opłat niezależne od zużycia ciepła.
W przypadku kotłowni gazowych są to
koszty eksploatacji, amortyzacji, energii elektrycznej, serwisu, konserwacji.
W przypadku własnych węzłów cieplnych są to koszty energii elektrycznej,
przeglądy gwarancyjne, bieżąca obsługa i
konserwacja, serwis urządzeń do uzdatniania wody na cele ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz amortyzacja,
4.4. koszty zużycia ciepła – stanowią część
kosztów zakupu ciepła dla nieruchomości
wykorzystanego na potrzeby ogrzewania
i przygotowania ciepłej wody naliczanych
wg wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w okresie rozliczeniowym. Dla
kotłowni gazowych kosztami zużycia ciepła są koszty zakupu gazu.
4.5. koszty wspólne zużycia ciepła – część
kosztów poniesionych za dostarczone
do nieruchomości ciepło zużyte podczas
jego przepływu w instalacji (piony, poziomy, gałązki ), na cyrkulację ciepłej wody
oraz ogrzewanie pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku (pralnie,
suszarnie, klatki schodowe ), a także nieopomiarowanych łazienek i WC,
4.6. koszty indywidualne zużycia ciepła
– część kosztów zużycia ciepła w nieruchomości zużytego bezpośrednio na
ogrzewanie poszczególnych lokali tej nieruchomości,
4.7. k
 oszty przygotowania ciepłej wody
– część kosztów zużycia ciepła w nieruchomości zużytego na podgrzanie wody
od temperatury wody zimnej do temperatury min. 45°C na zaworach czerpalnych. Do kosztów podgrzewu wody zalicza się koszty eksploatacji urządzeń do
uzdatniania ciepłej wody,
4.8. koszty rozliczenia ciepła – koszty
nie związane z kosztami zakupu ciepła

lub gazu a wynikające z nakładów dotyczących indywidualnego ich rozliczenia przez firmę rozliczeniową zgodnie z
umową (inaczej – usługa rozliczeniowa),
4.9. jednostki w systemie rozliczeniowym:
– jednostki odczytane – wskazania podzielników kosztów w danym okresie
rozliczeniowym dla których stanem początkowym jest 0,
– jednostki zużycia – jest to iloczyn
jednostek odczytanych i współczynnika charakteryzującego grzejnik (UF)
uwzględniającego wielkość, konstrukcję i moc cieplną grzejnika oraz typ podzielnika i sposób jego montażu,
– obliczeniowe jednostki zużycia
– jest to iloczyn jednostek zużycia i
współczynnika wyrównawczego lokalu LAF uwzględniającego wyrównanie strat w przeliczeniu na mkw. powierzchni użytkowej (p.u.) lokalu,
4.10. jednostki odczytane, zużycia i obliczeniowe jednostki zużycia są wielkościami niemianowanymi (zgodnie z Polską
Normą PN-EN 834).
Rozdział III.
Fizyczne jednostki rozliczeniowe
1. Fizycznymi jednostkami rozliczeniowymi
przy rozliczaniu energii cieplnej są:
1.1. m2 powierzchni użytkowej lokalu,
l. 2. udział lokalu w części wspólnej nieruchomości,
1.3. m3 zużycia ciepłej wody,
1.4. liczba zameldowanych osób w lokalu,
1.5. obliczeniowa jednostka zużycia, określona na podstawie wskazań podzielników
kosztów c.o.
2. Za powierzchnię ogrzewaną centralnie
uważa się powierzchnię użytkową lokali,
w których zainstalowane są grzejniki c.o.
Powierzchnię pomieszczeń nie posiadających grzejników c.o., a wchodzących w
skład lokali mieszkalnych lub użytkowych i
ogrzewanych pośrednio ciepłem sąsiednich
pomieszczeń traktuje się również jako powierzchnię ogrzewaną.
Nie wlicza się do powierzchni ogrzewanej
centralnie balkonów, loggii (za wyjątkiem powierzchni zabudowanej loggii gdy użytkownik lokalu dokonał wyburzenia ściany pomiędzy mieszkaniem a loggią), tarasów, antresoli.
W odniesieniu do lokali użytkowych za po-

warto
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wierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się
również ciągi komunikacyjne oraz inne pomieszczenia przynależne do lokalu, z wyłączeniem piwnic, chyba, że są one wyposażone w grzejniki.
3. Przez osoby zameldowane w lokalu rozumie się osoby zameldowane na pobyt stały
i czasowy. Osoby faktycznie przebywające
w lokalu traktuje się na równi z osobami
zameldowanymi.
Rozdział IV.
Podzielniki kosztów
ogrzewania
1. Montaż podzielników, ich odczyt i dokonywanie rozliczeń wykonywane jest przez
firmę z którą Spółdzielnia zawarła umowę.
2. P
 odzielniki kosztów ogrzewania montuje się na grzejnikach zainstalowanych w
poszczególnych pomieszczeniach lokalu
mieszkalnego i użytkowego, zgodnie z instrukcją montażową firmy rozliczeniowej,
w połowie długości grzejnika i w 3/4 (75%)
jego wysokości licząc od dołu grzejnika do
środka podzielnika ± 10 mm.
3. N
 ie dokonuje się montażu podzielników
kosztów w łazienkach ze względu na zróżnicowany sposób ich ogrzewania oraz zbliżoną powierzchnię bez względu na wielkość mieszkania.
4. O
 dbiorca zobowiązany jest do:
4.1. u dostępnienia mieszkania oraz lokalu użytkowego dla dokonania montażu,
kontroli, odczytu, konserwacji, naprawy
lub wymiany podzielników kosztów, oraz
zapewnienia swobodnego dostępu do
grzejników,
4.2. o
 chrony urządzeń przed zniszczeniem,
4.3. n iezwłocznego powiadomienia Spółdzielni o wadliwym działaniu, uszkodzeniu
urządzeń lub naruszeniu plomb.
5. O
 dczyt wykonywany jest na zasadzie przekazu zdalnego, bez konieczności wchodzenia do lokali.
6. W
 przypadku braku sygnału z podzielnika przedstawiciel firmy rozliczeniowej na
podstawie upoważnienia Spółdzielni przeprowadzi kontrolę urządzenia i odczytu
bezpośrednio w lokalu. Przedstawiciele
firmy rozliczeniowej muszą okazać dokument identyfikacyjny i nie mają prawa pobierać żadnych opłat.
7. W
 przypadku nie udostępnienia lokalu do
kontroli w dwóch ustalonych terminach,
lokal będzie rozliczany jako nieopomiarowany wg zasad określonych w rozdziale IX
ust. 1 pkt 1.1.
8. Wprowadzenie lokalu mieszkalnego i
użytkowego do systemu indywidualnego
rozliczania może nastąpić z dniem rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego.
9. Montaże brakujących podzielników kosztów ogrzewania przeprowadzane są na pisemny wniosek użytkownika lokalu, przed
rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.

Rozdział V.
Koszty zakupu, wytworzenia ciepła
1. Do kosztów zakupu ciepła zaliczane są
koszty ponoszone przez Spółdzielnię na
rzecz dostawcy ciepła, gazu oraz koszty
związane z utrzymaniem przez LSM kotłowni i węzłów cieplnych. Koszty zakupu
ciepła obejmują sumę ponoszonych przez
Spółdzielnię opłat:
1.l. niezależnych od zużycia energii cieplnej:
1.1.1. za zamówioną moc cieplną w poszczególnych nieruchomościach, pobieraną w okresie 12 miesięcy w roku w zł/
MW,
1.1.2. za usługi przesyłowe, liczone według
mocy zamówionej w okresie 12 miesięcy w roku w zł/MW,
1.1.3. opłatę abonamentową, pobieraną od
każdego przyłącza w okresie 12 miesięcy w roku,
1.1.4. za nośnik ciepła, pobieraną każdorazowo za napełnienie lub uzupełnienie
instalacji odbiorczych, liczone według
wskazań układów pomiarowych w zł/
m3,
1.1.5. za inne usługi lub czynności wykonywane na zlecenie odbiorcy,
1.1.6. dla kotłowni gazowych opłatami niezależnymi od zużycia gazu są koszty eksploatacji.
Koszty te naliczane są na poszczególne nieruchomości zgodnie z fakturami dostawcy
usług.
1.2. zależnych od zużycia energii cieplnej:
1.2.l. za zużytą energię cieplną według wskazań ciepłomierzy zainstalowanych w
węzłach cieplnych oraz komorach technicznych, pobieraną w okresach grzewczych w zł/GJ, a w przypadku ciepłej
wody przez cały rok,
1.2.2. za usługi przesyłowe pobierane w każdym miesiącu, w którym nastąpił pobór
energii cieplnej według ilości zużytego
ciepła w zł/GJ,
1.1.3. za zużycie gazu według wskazań gazomierzy zamontowanych w komorach
technicznych, pobieraną w okresach
grzewczych w zł/m3 z uwzględnieniem
wartości gazu zużytego na podgrzew
wody.
1.2. do kosztów zakupu ciepła zgodnie z prawem energetycznym nie mogą być doliczane inne koszty. Rozliczenie kosztów
dostawy energii cieplnej uwzględnia rozliczenie kosztów usługi rozliczeniowej,
spłaty rat za podzielniki kosztów ciepła
oraz płacone zaliczki miesięczne.
2. Do kosztów wytwarzania ciepła w budynkach posiadających indywidualne kotłownie eksploatowane przez Spółdzielnię zalicza się oddzielnie na każdą nieruchomość:
2.l. koszt czynnika grzewczego (gazu),
2.2. koszt energii elektrycznej dostarczonej
do kotłowni,
2.3. koszt wody na uzupełnienie zładu,
2.4. amortyzację kotłowni i węzłów cieplnych,
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2.5. koszty bieżącej obsługi serwisowej kotłowni,
2.6. koszty napraw i remontów bieżących kotłowni.
3. Do kosztów zakupu bądź wytwarzania ciepła nie mogą być zaliczane koszty utrzymania instalacji wewnętrznych oraz remontów planowych kotłowni lokalnych i węzłów cieplnych w budynkach, które obciążają fundusz remontowy Spółdzielni.
4. Dla poszczególnych nieruchomości punktami pomiarowymi dostawy energii cieplnej
lub gazu są liczniki ciepła lub gazomierze
zamontowane w węzłach cieplnych oraz
komorach technicznych:
4. l. licznik główny, który wskazuje ogólne
zużycie „GJ” na potrzeby centralnego
ogrzewania i podgrzewu wody wodociągowej,
4.2. podlicznik, który wskazuje zużycie „GJ”
na potrzeby ciepłej wody,
4.3. gazomierz, który wskazuje zużycie gazu
„m3” na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody.
5. W budynkach z ciepłą wodą następuje podział kosztów zużycia ciepła na cele centralnego ogrzewania i podgrzewu wody.
Dla rozliczenia kosztów zakupionego ciepła na poszczególne lokale przyjmuje się
zasadę, że wartość kosztów zakupionego
ciepła, które zostało użyte na podgrzanie
wody jest równa sumie wskazań wodomierzy ciepłej wody w lokalach pomnożonej przez umowny koszt podgrzania 1
m3 wody. Umowny koszt podgrzania 1 m3
wody oblicza się w oparciu o wskazania
liczników ciepła i wskazania wodomierzy
w okresie rozliczeniowym i obowiązuje on
przez następny okres rozliczeniowy. Koszty te rozliczane są w opłatach za zużytą
wodę ciepłą i nie podlegają dalszym rozliczeniom.
6. W przypadku nieruchomości zasilanych z
węzłów grupowych, ewentualne różnice
zużycia ciepła pomiędzy wskazaniem licznika głównego a sumą wskazań podliczników na poszczególne nieruchomości rozliczane będą proporcjonalnie do wielkości
powierzchni użytkowej lokali w danej nieruchomości.
Rozdział VI.
Podział kosztów zakupu ciepła
lub kosztów wytworzenia ciepła
(kotłownie indywidualne).
1. Przyjmuje się podział kosztów zakupu ciepła lub kosztów wytworzenia ciepła na:
1.1. koszty stałe niezależne od zużycia ciepła
lub gazu w nieruchomości rozliczane na
poszczególne lokale proporcjonalnie do
powierzchni użytkowej tych lokali,
1.2. koszty zużycia ciepła lub gazu obliczane
wg wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego danej nieruchomości w okresie
rozliczeniowym, a rozliczane na poszczególne lokale zgodnie z niniejszym regulaminem.
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2. Koszty zużycia ciepła lub gazu dzielone są
na:
2.1. koszty wspólne zużycia ciepła lub gazu,
które pokrywają ogrzewanie pomieszczeń wspólnych (klatki schodowe, pralnie, suszarnie itp.) oraz pomieszczeń
sanitarnych, emisję ciepła przez piony i
gałązki, zużycie ciepła przy jego przesyle w nieruchomości i wymianę ciepła pomiędzy pomieszczeniami wewnętrznymi,
na które użytkownicy nie mają wpływu.
Koszty te rozliczane są proporcjonalnie
do powierzchni użytkowej lokali,
2.2 k oszty indywidualne zużycia ciepła lub
gazu przeznaczonego na ogrzewanie pomieszczeń w poszczególnych lokalach
użytkowników,
2.3. k oszty przygotowania ciepłej wody.
3. K
 oszty zużycia ciepła na ogrzewanie stanowią różnicę kosztów zużycia ciepła w nieruchomości oraz kosztów ciepła przeznaczonego na podgrzanie wody obliczonych
wg ustępu 5 rozdział V.

Rozdział VII.
Ustalanie opłat
za ciepło i ciepłą wodę.
1. Koszty zakupu ciepła lub gazu dla nieruchomości pokrywane są w opłatach pobieranych od użytkowników lokali za centralne
ogrzewanie oraz w opłatach za podgrzanie
wody. Wysokość tych opłat powinna być
ustalana w taki sposób, aby zapewniała pokrycie ponoszonych kosztów za zakupione
ciepło dla danej nieruchomości.
2. Z
 a dostarczone ciepło do nieruchomości
na potrzeby centralnego ogrzewania należy
wnosić opłaty miesięczne, które traktowane są jako zaliczki. Podlegają one ostatecznemu rozliczeniu po zakończeniu okresu
rozliczeniowego. Wysokość opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie ustala się na
podstawie planowanych kosztów odniesionych do powierzchni użytkowej lokali.
3. P
 odstawą ustalenia wysokości opłaty miesięcznej (zaliczki) za ogrzewanie lokali
mieszkalnych jest:
3.1. p
 rognozowane zużycie ciepła obliczone na podstawie kosztów w ostatnich 3
okresach rozliczeniowych,
3.2. taryfa dla ciepła,
3.3. b
 ilans otwarcia rozliczenia zużycia ciepła
z poprzedniego okresu rozliczeniowego
wynikający z uwzględnienia uzasadnionych reklamacji i odwołań,
3.4. r ezerwa na nieprzewidziane sytuacje jak
wzrost cen, nietypowe warunki atmosferyczne. Rezerwa ta nie może być wyższa
niż 10%.
4. W
 ysokość opłaty miesięcznej za ogrzewanie oraz za podgrzanie 1 m3 wody ustala się
zaliczkowo na okres rozliczeniowy:
4.1. dla nieruchomości opomiarowanych
(wyposażonych w podzielniki kosztów)
i nieopomiarowanych (bez podzielników
kosztów c.o.), wysokości zaliczek miesięcznych ustala się w jednakowej wyso-

kości dla wszystkich lokali w danej nieruchomości,
4.2. opłatę za ciepło zużyte do przygotowania
ciepłej wody oblicza się jako iloczyn ilości
pobranej wody w lokalu oraz przyjętego
kosztu podgrzania 1 m3 wody. Opłata ta
nie jest zaliczką i stanowi podstawę do
rozliczenia kosztów za zużyte ciepło do
podgrzania wody.
5. Do wyliczenia opłaty za podgrzanie 1 m3
wody przyjmuje się:
5.1. cenę zakupu ciepła za 1 GJ wg obowiązującej taryfy dla ciepła,
5.2. ilość zużytego ciepła w GJ na podgrzanie ciepłej wody wyliczonego w oparciu
o wskazania liczników i podliczników ciepła zamontowanych w węzłach cieplnych
wymienionych w ust. 5 rozdział V,
5.3. sumę wskazań wodomierzy zainstalowanych w węzłach cieplnych przed wymiennikami ciepła do podgrzewu ciepłej
wody,
5.4. koszty eksploatacji urządzeń związanych
z podgrzewaniem i uzdatnieniem wody
ciepłej.
Umowny koszt podgrzania 1 m3 wody wylicza się przez pomnożenie sumy ciepła zużytego na podgrzanie wody w GJ przez cenę zakupu ciepła za 1 GJ w przeliczeniu na 1 m3
wody ciepłej wytworzonej w węzłach cieplnych nieruchomości wyposażonych w instalację ciepłej wody.
Ustalony w powyższy sposób koszt podgrzania 1 m3 wody zatwierdza Rada Nadzorcza
na wniosek Zarządu. Koszt ten przyjmuje się
jako średni i jest jednakowy dla wszystkich
nieruchomości wyposażonych w instalację
ciepłej wody.
6. Ustalenie zużycia wody ciepłej:6.1. Zużycie wody ciepłej ustala się na podstawie odczytów wskazań wodomierzy wody ciepłej
w lokalach. Ustalenie zużycia wody ciepłej
w okresie rozliczeniowym niezbędne do
prawidłowego rozliczenia kosztów zakupu
ciepła dla nieruchomości, należy dokonać
na ostatni dzień okresu rozliczeniowego tj.
31 sierpnia lub 31 grudnia każdego roku.
6.2. Podstawą określenia zużycia ciepłej
wody są wskazania wodomierzy w dniu
odczytu, a za dni pozostające do ustalonego terminu przyjmuje się zużycie
wg średniodobowego zużycia wody od
ostatniego odczytu.
6.3. W przypadku nie udostępnienia lokalu do
odczytu w danym okresie, opłatę za ciepłą wodę nalicza się na podstawie średniego zużycia wody ciepłej z 3 kolejnych
miesięcy, a w przypadku braku wpłat
miesięcznych wg ryczałtu na osobę.
6.4. Użytkownik lokalu jest zobowiązany
wnosić co miesiąc opłatę za ciepłą wodę
w oparciu o prognozę zużycia ciepłej
wody i aktualnej ceny wody.
6.5. Na koniec okresu rozliczeniowego po
dokonanym odczycie wodomierzy przez
Spółdzielnię, użytkownik lokalu zobowiązany jest skorygować swoje opłaty z
dokonanymi odczytami. W przypadku,

kiedy niedopłata wynosi powyżej 100 zł,
od następnego miesiąca po odczycie naliczane są ustawowe odsetki do momentu
uregulowania niedopłaty.
6.6. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do
niezwłocznego powiadomienia Spółdzielni o uszkodzeniach wodomierzy. Jeśli wodomierze były montowane przez
Spółdzielnię, a uszkodzenie nastąpiło bez
winy użytkownika lokalu, wymiana następuje na koszt gwaranta. Jeśli użytkownik
lokalu spowodował uszkodzenie wodomierza, koszty jego naprawy lub wymiany obciążają użytkownika lokalu. Wymiana wodomierza powinna nastąpić w ciągu
3 dni.
6.7. Nie zgłoszenie awarii wodomierza, a
stwierdzenie jej przez Spółdzielnię, spowoduje naliczenie opłat na podstawie
średniego zużycia wody ciepłej z 3 kolejnych miesięcy, a w przypadku braku
wpłat miesięcznych wg ryczałtu na osobę.
6.8. W przypadku nie udostępnienia lokalu celem wymiany wodomierza przez
Spółdzielnię, od następnego miesiąca po
upływie okresu legalizacji zużycie ciepłej
wody będzie naliczane według ryczałtu
na osobę do momentu wymiany wodomierza.
6.9. Płatność za zużycie ciepłej wody określa „Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w
Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w
Legnicy”.

Rozdział VIII.
Rozliczanie kosztów
centralnego ogrzewania
1. W ramach całości kosztów przypadających
na centralne ogrzewanie w poszczególnych
nieruchomościach wyodrębnia się koszty
przypadające na lokale użytkowe nie wyposażone w podzielniki kosztów ogrzewania:
1.1. koszty niezależne od zużycia ciepła – rozliczane proporcjonalnie do powierzchni,
1.2. koszty wynikające ze zużycia ciepła z zastosowaniem wskaźnika 4 w stosunku
do kosztu ogrzewania l m2 powierzchni
użytkowej w danej nieruchomości. Kosztami tymi obciąża się lokale użytkowe na
zasadzie refaktur. Nie podlegają one indywidualnemu systemowi rozliczeń.
2. Koszty dotyczące lokali zajmowanych na
potrzeby własne Spółdzielni obciążają poszczególne rodzaje działalności według
rzeczywistych kosztów w danej nieruchomości.
3. Rozliczanie w lokalach mieszkalnych za
ciepło zużyte na ogrzewanie i podgrzanie
wody wodociągowej jest prowadzone, jeżeli w nieruchomości są zainstalowane:
3.1. ciepłomierze mierzące ilość ciepła dostarczonego do węzła lub komory technicznej budynku,
3.2. przygrzejnikowe zawory termostatyczne,
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3.3. urządzenia niezbędne do indywidualnego
rozliczania kosztów ogrzewania na poszczególne lokale tj. podzielniki kosztów,
3.4. wodomierze wody ciepłej w poszczególnych lokalach.
4. Rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania, w oparciu
o odczyty podzielników zamontowane na
grzejnikach w poszczególnych mieszkaniach i lokalach użytkowych, dokonuje firma rozliczeniowa zgodnie z systemem dopuszczonym do stosowania na podstawie
deklaracji zgodności z normą PN-EN 834
oraz umową zawartą ze Spółdzielnią.
5. K
 oszty rozliczenia ponoszą użytkownicy
lokali mieszkalnych i użytkowych przy rozliczeniu rocznym proporcjonalnie do ilości
podzielników w mieszkaniach lub za rozliczenie lokalu bez zamontowanych podzielników, za rozliczenie lokalu gdzie odczyt
podzielników był niemożliwy zgodnie z
umową zawartą z firmą rozliczeniową.
6. W
 budynkach nie posiadających podzielników kosztów w poszczególnych lokalach,
rozliczeń indywidualnych w stosunku do
powierzchni użytkowej lokali dokonuje
Spółdzielnia.
7. K
 oszty zakupu lub wytworzenia ciepła poniesione przez Spółdzielnię w okresie rozliczeniowym na podstawie faktur dostawcy
ciepła, po uwzględnieniu ust. l i 2, podlegają
rozliczeniu na poszczególne nieruchomości
według kosztów poniesionych na węźle
cieplnym.
8. W
 przypadku lokali użytkowych wyposażonych w podzielniki kosztów, koszty zakupu ciepła w danej nieruchomości podlegają
rozliczeniu w całości.
9. W
 celu uwzględnienia wpływu usytuowania
lokali rozliczanych na podstawie podzielników kosztów na wysokość opłat za ogrzewanie firma rozliczeniowa stosuje przy
rozliczaniu kosztów współczynniki redukcyjne „LAF” uwzględniające niekorzystne
położenie lokalu w bryle nieruchomości i
związane z tym różne zapotrzebowanie na
ciepło.
10. W

systemie rozliczeń indywidualnych
opartym na podzielnikach kosztów, stosowane są współczynniki redukcyjne
„LAF” wyliczone indywidualnie dla każdego mieszkania na podstawie faktycznego
zapotrzebowania na ciepło w danym lokalu. Współczynnik ten określa na ile dane
mieszkanie jest mniej korzystnie położone w budynku od mieszkania najcieplejszego, dla którego wartość współczynnika „LAF” wynosi 1,0. W przypadku podziału kosztów zużycia ciepła na podstawie powierzchni użytkowej lokali, współczynniki redukcyjne nie są stosowane.
11. W
 celu uwzględnienia wpływu mocy
grzejnika w lokalach rozliczanych na podstawie podzielników kosztów na wysokość opłat za ogrzewanie firma rozliczeniowa stosuje przy rozliczaniu kosztów
współczynniki redukcyjne „UF”. Współczynnik ten ustala firma rozliczeniowa na

każdy grzejnik w zależności od jego wielkości, kształtu, powierzchni i od metody
montażu podzielnika kosztów na grzejniku oraz od rodzaju podzielnika.
12. Łączne koszty ogrzania lokali mieszkalnych w danej nieruchomości, przy rozliczeniu na poszczególnych użytkowników
dzieli się na:
12.l. koszty stałe niezależne od zużycia ciepła
ustalane są na podstawie zasad określonych w Rozdziale V punkt 1.1 i 2 rozliczane są na poszczególne lokale w nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali,
12.2. koszty wspólne zużycia ciepła jako część
całkowitych kosztów zużycia ciepła rozliczana na podstawie zasad określonych
w Rozdziale VI punkt 2.1. rozliczane
są na poszczególne lokale w nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni
użytkowej lokali,
12.3. koszty indywidualne zużycia ciepła na
ogrzewanie lokali przez grzejniki lokalowe mogą być rozliczane na podstawie:
–w
 skazań podzielników kosztów,
–p
 owierzchni użytkowej lokali.
Przyjmuje się dla całej Spółdzielni, że koszty
wspólne zużycia ciepła w budynkach stanowią
50 % całkowitych kosztów zużycia ciepła w
tej nieruchomości. Tym samym koszty indywidualne zużycia stanowią 50 % tych kosztów.
13. Dla lokali, w których nie można wykonać rozliczenia kosztów na podstawie
urządzeń wymienionych w pkt 3.1 – 3.4
niniejszego rozdziału stosuje się zamienne rozliczenie według powierzchni użytkowej lokali (podstawa: art. 45 ust.11a i
12 ustawy Prawo energetyczne z dnia
10.04.1997 r. z późn. zm.). Koszty zużycia ciepła zarówno wspólne jak i indywidualne dzieli się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali.

Rozdział IX.
Szczególne przypadki rozliczeń
indywidualnych kosztów
centralnego ogrzewania.
1. Przy rozliczeniu okresu rozliczeniowego w
lokalach, w których użytkownik:
1.1. odmówił lub nie skorzystał z montażu uzupełniającego podzielników przed
rozpoczęciem następnego sezonu rozliczeniowego wg zasad określonych w
rozdziale IV punkt 8 i 9, ustala się koszty wskaźnikiem 4 w stosunku do kosztu
ogrzewania 1 m2 w danej nieruchomości,
1.2. samowolnie zwiększył wielkość lub moc
grzejników – wylicza się koszty szacowane z uwzględnieniem faktycznej mocy
grzejnika od początku okresu rozliczeniowego,
1.3. samowolnie zlikwidował grzejnik albo
zmniejszył wielkość lub moc grzejnika –
wylicza się koszty szacowane w oparciu
o pierwotną inwentaryzację grzejników
wyposażonych w podzielniki,

17

1.4. w przypadku stwierdzenia przez Spółdzielnię:
– uszkodzenia plomby podzielnika i nie
zgłoszenie niezwłocznie tego faktu
Spółdzielni,
– zdemontowania (zerwania) podzielnika
i nie zgłoszenie niezwłocznie tego faktu
Spółdzielni,
– zmiany miejsca zamocowania podzielnika bez zgody Spółdzielni – wylicza się
koszty za cały okres rozliczeniowy jak
dla mieszkań nieopomiarowanych (tj.
wskaźnikiem 4 w stosunku do kosztu
ogrzewania 1 m2 w danej nieruchomości) ze zwiększeniem wartości ryczałtu
o 100 %, po przeprowadzeniu postępowania wewnątrzspółdzielczego,
1.5. w przypadku awarii pojedynczego podzielnika przyjmuje się koszty według
średniego zużycia w lokalu wyliczone wg
wskazań pozostałych podzielników,
1.6. w przypadku uszkodzenia podzielnika
z winy użytkownika lokalu jak również
demontażu podzielników bez zgody i
wiedzy Spółdzielni przyjmuje się koszty jak dla mieszkań nieopomiarowanych
tj. wskaźnikiem 4 w stosunku do kosztu
ogrzewania 1 m2 w danej nieruchomości,
1.7. usunięcie skutków oraz powrót do rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie
wskazań podzielników o których mowa
w pkt 1.4. odbywa się tylko i wyłącznie
na pisemny wniosek użytkownika,
1.8. w przypadku uszkodzenia pojedynczego
zaworu termostatycznego koszty ustala
się według odczytu podzielnika.
2. W przypadku dokonania zmian w instalacji c.o. uzgodnionych ze Spółdzielnią ( np.
zmiana grzejników ), firma rozliczeniowa
dokona, stosownych międzyodczytów i
przemontowania podzielników oraz zmian
w inwentaryzacji. Koszty z tym związane
pokrywa użytkownik.
3. W przypadku zamiany lokali w ramach zasobów Spółdzielni, firma rozliczeniowa
dokonuje międzyodczytu podzielników na
dzień zdania i przyjęcia lokali. Odczyty te
będą stanowiły podstawę do rozdzielenia
kosztów między użytkowników lokali.
4. Koszty dodatkowego odczytu obciążają zamieniających się użytkowników lokali.
5. W przypadku zamiany lokali będących w
administracji różnych zarządców, a także
zmiany
Użytkownika lokalu będącej wynikiem darowizny lub transakcji kupna-sprzedaży, sposób
rozliczenia kosztów ogrzewania lokalu, strony uzgadniają między sobą. Rozliczenia lokalu
dokonuje się na użytkownika lokalu zamieszkującego na koniec okresu rozliczeniowego.
6. W przypadku zbycia lokali w trakcie sezonu grzewczego Spółdzielnia dokona odczytu na dzień przejęcia i rozliczy zgodnie ze
wskazaniami podzielników.
7. Koszty ogrzewania pustostanów obciążają
koszty eksploatacyjne Spółdzielni.
8. Przyjmuje się jako ogólną zasadę dobrowolnego przystąpienia większości człon-

18

warto wiedzieć
...................................................................................................................................................

ków Spółdzielni z danej nieruchomości
do jednej z dwóch metod indywidualnego rozliczania kosztów ciepła na potrzeby
ogrzewania lokali tj. za pomocą elektronicznych podzielników z odczytem zdalnym lub według powierzchni lokali, na warunkach określonych niniejszym regulaminem.
9. O skuteczności przystąpienia do jednego z
dwóch metod rozliczania kosztów ogrzewania, o których mowa w ust. 8 decyduje wyrażenie woli „na tak przez 70 %”
uprawnionych użytkowników lokali w danej nieruchomości. W tym przypadku koszty montażu podzielników kosztów ogrzewania zostaną rozliczone jednorazowo.
10. Podjęcie przez użytkowników lokali decyzji o zmianie sposobu rozliczania kosztów
ogrzewania może nastąpić w terminie do
15 września każdego roku ze skutkiem
obowiązywania od początku następnego
okresu rozliczeniowego.
11. Ryczałtowy koszt dostawy ciepła stanowiący zmienne rozliczenie, o którym
mowa w pkt 12 rozdziału VIII wylicza się
według poniższego wzoru:
KCB
KRL=-----------– x PRL x 4,0 + KROZ
PCB

gdzie:
KRL – koszt ryczałtowy danego lokalu za dany
okres rozliczeniowy (zł)
KCB – koszt rzeczywisty całej nieruchomości
za dany okres rozliczeniowy (zł)
PCB – powierzchnia całkowita nieruchomości
(m2)
PRL– powierzchnia ryczałtowa lokalu dla którego wyliczany jest koszt ryczałtowy (m2) 4.0
– współczynnik powiększenia dla lokali (rozliczanych ryczałtem)
K ROZ – koszt wykonania rozliczenia ryczałtowego.
Rozdział X.
Wyniki rozliczenia rocznego.
1. R
 ozliczenie kosztów energii cieplnej dokonywane jest raz w roku w terminie do 4
miesięcy po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
2. O
 kres rozliczeniowy obejmuje 12 miesięcy: l września – 31 sierpnia.
3. P
 o otrzymaniu rozliczenia rocznego dokonanego przez firmę rozliczeniową, Spółdzielnia przekaże użytkownikowi lokalu indywidualne rozliczenie. Rozliczenie będzie
dostarczone użytkownikom lokali przez
osoby upoważnione przez LSM za pisemnym pokwitowaniem. Po dwukrotnej bezskutecznej próbie dostarczenia będzie wysłane pocztą.
4. Jeżeli w wyniku rozliczenia okaże się, iż:

4.1. kwota wniesionych zaliczek jest wyższa
od poniesionych kosztów – to powstała nadpłata (po uwzględnieniu ewentualnych należności Spółdzielni) zostanie
zarachowana na poczet przyszłych opłat
czynszowych lub na pisemny wniosek
użytkownika lokalu wypłacona w kasie
Spółdzielni, nie później niż 30 dni od daty
jego złożenia,
4.2. kwota wniesionych zaliczek jest niższa
od kwoty kosztów wynikających z rozliczenia – to powstała niedopłata podlega
jednorazowej wpłacie na poczet czynszu
w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono
rozliczenie.
5. W indywidualnych przypadkach użytkownik lokalu może wystąpić pisemnie do Zarządu, w ciągu 30 dni od daty otrzymania
rozliczenia, o rozłożenie kwoty niedopłaty
na raty.
6. Niedotrzymanie terminu wniesienia niedopłaty spowoduje naliczanie odsetek ustawowych.
7. Użytkownik lokalu może wnieść reklamację do Zarządu LSM, dotyczącą rozliczenia,
w terminie 30 dni od otrzymania indywidualnego rozliczenia mieszkania. Reklamacje
składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Spółdzielnia udzieli odpowiedzi w
oparciu o opinię merytoryczną firmy rozliczeniowej w terminie do 30 dni.
8. Odmowa przyjęcia rozliczenia przez użytkownika lokalu, jak również jego nieobecność w miejscu zamieszkania nie stanowi
podstawy do przedłużenia terminu składania reklamacji.
9. Wniesienie reklamacji nie wstrzymuje rozliczeń między stronami wymienionych w
ust. 4.

Rozdział XI.
Montaż podzielnika
kosztów ogrzewania
na wymienionym grzejniku.
1. Z wymianą grzejnika w trakcie trwania sezonu grzewczego, na którym był zamontowany podzielnik kosztów wiąże się zmiana współczynnika „UF” oraz inny sposób
rozliczenia tego grzejnika przez firmę rozliczeniową. Wymieniony grzejnik w lokalu
użytkownika lokalu lub użytkownika lokalu
użytkowego firma rozliczeniowa rozliczy w
sposób następujący:
1. o
 d rozpoczęcia okresu rozliczeniowego do dnia w którym nastąpiła wymiana
grzejnika i ponowny montaż podzielnika
na nowy grzejnik, rozliczy w oparciu o
poprzedni współczynnik „UF” i międzyodczyt podzielnika dokonany w trakcie
przełożenia podzielnika,
2. o
 d dnia ponownego montażu podzielnika na nowy grzejnik do końca okresu

Teresa Lewandowska
Sekretarz
Rady Nadzorczej LSM

rozliczeniowego rozliczy w oparciu o
nowy współczynnik „UF” ustalony dla
tego grzejnika i odczyt końcowy podzielnika pomniejszony o wielkość międzyodczytu.

Rozdział XII.
Postanowienia końcowe.
1. Użytkownik lokalu jest zobowiązany do
niezwłocznego powiadomienia Spółdzielni o zaistniałych uszkodzeniach podzielnika kosztów, zaworu termostatycznego,
wodomierza, instalacji c.o. i c.w., a także
uszkodzeniach lub zerwaniu plomb.
2. Samowolna ingerencja w instalacje c.o. i
c.w. stanowi rażące naruszenie obowiązków użytkownika lokalu. Za samowolną ingerencję uważa się :
2.1. montaż dodatkowego grzejnika,
2.2. powiększenie istniejących zestawów lub
ich zmiana bez zgody Spółdzielni,
2.3. spuszczenie wody z instalacji centralnego
ogrzewania,
2.4. demontaż lub likwidacja grzejników,
2.5. zmiana lub montaż zaworów grzejnikowych,
2.6. zmiana usytuowania zamontowanego podzielnika kosztów,
2.7. uszkodzenie lub zerwanie plomb na urządzeniach (grzejniku, podzielniku, wodomierzu),
2.8. każde inne działanie zmierzające do zafałszowania i uniemożliwienia indywidualnego rozliczania kosztów c.o. i c.w.
3. Uszkodzenia wynikłe z przyczyn niezależnych od użytkownika lokalu Spółdzielnia
usuwa nieodpłatnie.
4. Naprawa lub wymiana zaworu termostatycznego po okresie gwarancji obciąża
Spółdzielnię. Czynności te wykonują służby
techniczne Spółdzielni. Grzejniki znajdujące się w lokalu mieszkalnym wymieniane
są przez użytkownika lokalu na jego koszt i
we własnym zakresie za zgodą Spółdzielni.
Natomiast grzejniki, które uległy samoistnemu uszkodzeniu wymieniane będą w ramach funduszu remontowego.
5. W przypadku uszkodzenia podzielnika z
winy użytkownika lokalu, koszty z tym
związane pokrywa użytkownik.
6. W przypadku uszkodzeń wynikłych nie
z winy użytkownika lokalu, koszty z tym
związane pokrywa Spółdzielnia.
7. Decyzje o rozpoczęciu, zakończeniu, przerwaniu lub wznowieniu ogrzewania podejmuje Zarząd Spółdzielni.
8. Zmiany rozstrzygnięć zawartych w niniejszym Regulaminie można wprowadzać wyłącznie od początku okresu rozliczeniowego (za wyjątkiem zmian wynikających ze
zmian przepisów).
9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia
1.09.2019 r.

Andrzej Andrzejewski
Przewodniczący
Rady Nadzorczej LSM
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Co słychać w SDK „Kopernik”?
Andrzejki z efektami
specjalnymi
Tegoroczna zabawa andrzejkowa w
SDK „Kopernik” odbyła się 23 listopada. Był to wieczór niezwykły i to
nie tylko dlatego, że z powodu awarii na kilka chwil całe miasto spowiła
nieprzenikniona ciemność. Sobotnie
spotkanie odbyło się przy dźwiękach
– ulubionego już przez stałych bywalców naszych wieczorków tanecznych – legnickiego zespołu Akcent.
Oprócz gości, którzy postanowili z
nami poświętować andrzejki, tego
dnia przestrzeń u nas znaleźli również goście pewnej trzydziestoletniej
jubilatki, której niniejszym składamy
najlepsze życzenia i mamy nadzieję,
że każdy kolejny rok będzie upływał
jej pod znakiem tak dobrej zabawy,
jak ta, która miała miejsce w przedostatnią sobotę w SDK „Kopernik”.
W świątecznym klimacie
O magii świąt Bożego Narodzenia
napisano już wiele książek i nakręcono mnóstwo filmów. Rozpoznajemy
je na pierwszy rzut oka, bo to czas,
kiedy scenografię tworzą wyjątkowo piękne dekoracje. Tegoroczny
przedświąteczny tydzień w Spółdzielczym Domu Kultury „Kopernik”
poświęcimy właśnie na przygotowywanie dekoracji ze świątecznymi
akcentami. W poniedziałek, środę
i czwartek będzie okazja, by samodzielnie wykonać przedmioty, które
ozdobią nasze domy lub staną się podarunkami dla bliskich w tym wyjątkowym czasie. Serdecznie zapraszamy na spotkanie w przedświątecznej

my piękny pod każdym względem
spektakl pt. Opowieści Hoffmanna. Oprócz muzycznych wrażeń,
we wspomnieniach pozostaną nam
przepiękne kostiumy i wyjątkowa
scenografia. Spędźmy razem ten zimowy wieczór w pięknych wnętrzach Opery Wrocławskiej. Zapisy
do 20. grudnia w SDK „Kopernik”.

atmosferze, przy relaksującej muzyce i rozgrzewającej herbacie.
Jeśli jednak okaże się, że na dobre
zadomowił się w nas leniwiec, warto wybrać się do SDK „Kopernik”,
gdzie podczas kiermaszu w dniach
6-20 grudnia będzie można kupić obrazy, dekoracje, zabawki i smakołyki
wykonane przez uczestników kopernikowych sekcji.
Szczegółowe informacje w SDK „Kopernik”. Zapraszamy.
Święta w nas
Kopernikowy Teatr Seniora przyzwyczaił nas już do tego, że wciąż
dostarcza nam wzruszeń. Tym razem
naszych ulubionych aktorów będziemy mogli zobaczyć w spektaklu familijnym pt. Święta w nas. Będzie to
pełna ciepła opowieść w świątecznym klimacie, która skrada serca
swoją prostotą oraz niezwykle wartościowym przekazem. Zapraszamy

17 grudnia (wtorek) godz. 1730
ul. Koziorożca 9, Legnica
WSTĘP WOLNY
Pełna ciepła i radości opowieść w świątecznej oprawie, skrada serca swoją prostotą oraz przekazem. Poczuj magię świąt
i zapewnij sobie magiczne wspomnienia. W odpowiedni nastrój wprawią nas uczestnicy kopernikowego Teatru Seniora
przy współpracy z Muzyczną Krainą Weroniki Kwaśny.

17 grudnia o godzinie 17.30. Biletem
wstępu będzie otwarte serce i wielki uśmiech
Świąteczne party dla dzieci
Kiedy Święty Mikołaj obdaruje już
wszystkie grzeczne dzieci prezentami, a niegrzeczne postraszy rózgą i
gdy opadnie już kurz z reniferowych
kopyt, warto będzie wybrać się do
SDK „Kopernik” na prawdziwe Świąteczne party. Będziemy się bawić
przy najpopularniejszych świątecznych piosenkach, rywalizować w niezwykłych konkurencjach, a na koniec
czeka nas prawdziwa uczta kulinarna. Spotkanie dla dzieci od 5. roku
życia. Zapisy w SDK „Kopernik”.
Mobilny Dom Kultury
znowu w trasie
Tym razem zapraszamy na wspólny wyjazd do Opery Wrocławskiej,
gdzie 1. lutego 2020 roku obejrzy-

Muzyczne smyki
Już 14. grudnia rozpoczynamy comiesięczny cykl muzycznych spotkań dla dzieci w wieku 2 – 5 lat
i ich rodziców. Są to zajęcia, które
mają na celu rozwijanie predyspozycji muzycznych maluchów poprzez zabawę. To również skarbnica pomysłów na kreatywne spędzanie czasu z dziećmi. W programie znajdą się m. in. ćwiczenia
stymulujące zmysły, nauka dziecięcych piosenek, improwizacje przy
użyciu instrumentarium Orffa oraz
różne formy relaksacji. Zapisy w
SDK „Kopernik”.
Myślimy już o feriach
Jak co roku, w SDK „Kopernik” w
trakcie ferii będą się odbywały półkolonie, na które zapraszamy dzieci
w wieku 7 – 10 lat. Podczas dwóch
tygodniowych turnusów wybierzemy się wspólnie do kina, potańczymy, pośpiewamy, wyjedziemy na wycieczki do pięknych miejsc Dolnego
Śląska oraz odbędziemy wyjątkową
podróż w czasie, biorąc udział w
warsztatach historycznych. Dobra
zabawa gwarantowana, teraz czekamy tylko na śnieg!
Opr. A. Sz-P.
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Z jesiennego archiwum „Agatki”
WIECZÓR OPERETKOWO-MUSICALOWY W „AGATCE”
Podczas nastrojowego wieczoru klubowego
odbył się koncert zespołu “Bella Canzone”.
W partiach najsłynniejszych musicali i operetek wystąpiło trio muzyczne: Aleksandra
Zań i Sergiusz Borysenko (śpiew), Anna
Borysenko (akompaniament).
Uczestnicy koncertu odbyli muzyczną podróż
poprzez różne klimaty i style. Można było
usłyszeć, między innymi, fragmenty z kultowego musicalu „My Fair Lady”, „Cats”, czy
słynne „Money, money” z filmu „Cabaret”.
Dopełnieniem musicalowych klimatów były
kultowe arie z opery „Carmen”, czy też słynne fragmenty z operetki „Wesoła wdówka” F.
Lehara.

Zespół “Bella Canzone” wystąpił w Klubie
„Agatka” w ramach akcji pilotującej ich nowy
program estradowo-koncertowy „Od opery
aż po musical”.
Na uczestników wieczoru czekały również
niespodzianki smakowe - specjalny bankietowy poczęstunek przygotowany przez partnerów klubowego wydarzenia, nową legnicką
restaurację Food Mission Eve & Pablo oraz
piekarnię Korneliusza Okonia.
Młodzi mają talent!
AGATKA SOUNDS ON - nowy klubowy
projekt muzyczny
To już trzecie w ciągu ostatnich trzech lat dokonanie muzyczne Klubu „Agatka” z profesjonalnym zapisem dźwięku. Najnowsza płyta

pt. „Róża wiatrów” łączy różne zainteresowania i kierunki poszukiwań młodych wokalistek, uczestniczek zajęć wokalnych w Klubie „Agatka” pod kierunkiem Barbary Mielnik
-Łozińskiej. Tym razem lokalnemu projektowi
podsumowującemu pewien okres pracy nad
materiałami muzycznymi, towarzyszy sukces
nagrania trzech video klipów. Zgormadzony
materiał nie ma charakteru komercyjnego. To
wyjątkowa szansa na promocję młodych talentów sióstr Anny i Darii Lenar, Karoliny Stachurskiej i Katarzyny Piorun. Projekt stanowi
niezwykłą dokumentację ulotnych chwil na
określonym etapie rozwoju młodych artystek
a wydana limitowana seria płyt promocyjnie
towarzyszy również różnym wydarzeniom
klubowym.
Wspaniałej realizacji dźwięku oraz materiałów video podjął się doświadczony muzyk i
grafik Dariusz Borowiec.Warto dodać iż efekty można również zobaczyć i usłyszeć od niedawna w indywidualnych realizacjach video
na kanale You Toube.
WIECZÓR JAPOŃSKI
W „AGATCE”,
czyli niezwykła klubowa „podróż” do
kraju Kwitnącej Wiśni
Po raz kolejny uczestnicy klubowego wieczoru z kulturą mogli poznawć osobliwości
kraju z rejonu „Ognistego pierścienia Pacyfiku”. Wśród wielu tematów spotkania znalazły się zagadnienia zwiazane z japońska kulturą, sztuką, obyczajami i kuchnią. Ponadto,
przyroda, sztuki walki, Medycyna Wschodu i
współczesne japońskie realia były kierunkami
wyznaoczynymi przez zaproszonych gości.
Partnerami wydarzenia było bowiem znakomite grono specjalistów ekspertów, pasjonatów i kolekcjonerów. Do organizacji imprezy
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zaproszono, między innymi, znanego legnickiego kolekcjonera dzieł sztuki Zbigniewa
Stępnia. Uczestnicy mogli bezpośrednio obcować z unikatowym zbiorem japońskiego
malarstwa na jedwabiu, z wyjatkową kolekcją przedmiotów dekoracyjnych i sztuki użytkowej. Eksponowano wyroby z laki, porcelanę, szkło malowane i miniatury drewniane na
okazjonalnie zorganizowanej wystawie.
Natomiast legnicki trener Klubu Walk „Shodan” Jerzy Łabiński podzielił się z uczestnikami spotkania wspomnieniami z podróży na
japońską wyspę Okinawę. Ilustrowana fotorelacja z podróży to opowieść o specyficznej przyrodzie, kultowych mistrzach karate
z Okinawy i współczesnych tamtejszych realiach. Kolejna odsłonę wieczoru była Medycyna Wschodu i spotkanie z Szymonem Matysem terapeutą i specjalistą w dziedzinie aku-

punktury.
Specjalne miejsce podczas wieczoru zajęły
również smaki serwowane przez lokalnego
eksperta japońskiej kuchni. Dawid Belka wraz
z pracownikami restauracji Koku Sushi wprowadzali w tradycje spożywania japońskich
specjałów z pokazem i degustacją dzieł kulinarnej sztuki sushi.
ŚWIĘTO JESIENI
Po raz kolejny “Junior Biegiem o Złotego Liścia” Klub „Agatka” zainaugurował lokalne
Święto Jesieni na osiedlu Asnyka. Impreza z
roku na rok zyskuje coraz więcej zwolenni-

ków zarówno podczas spotkań klubowych,
organizowanych warsztatów jak i poszerza
się grono zwolenników sportowych atrakcji.
Poza samymi zmaganiami biegowymi w poszczególnych kategoriach wiekowych impreza obfitowała w wydarzenia towarzyszące.
Wraz z zaproszonymi do współpracy partnerami imprezy udało się zorganizować pokaz
mody sportowej „junior”, animacje taneczne
i sportowe dla dzieci, pokazy taneczne i muzyczne, bufet z ciepłym poczęstunkiem, losowanie nagród, strefy zabaw dla dzieci. Impreza w aurze pięknej, słonecznej jesieni odbyła się na terenie zaplecza sportowego SP- 9.
Dzięki współpracy z pobliską szkołą oraz Klubem Sportowym “Feniks” udało się kolejne
klubowe sportowe przedsięwzięcie dla dzieci
i całych rodzin wokół zdrowego i aktywnego
sposobu na wolny czas.
Święto Jesieni w “Agatce” to także warsztaty „100% natury”, tradycyjne kulinaria oraz
kiermasz i edukacja
ekologiczna. Tym razem gościem imprezy
był Paweł Rafałko twórca pierwszej pasieki
miejskiej w Legnicy w
której „powstawanie” i
„Agatka” ma swój wymierny wkład. Pięknie
ozdobiony przez klubowych młodych artystów
ul stał się niewątpliwą
ozdobą całej pasieki.
Warto zaznaczyć, iż
wydarzenie
wspierało wiele lokalnie działających firm i instytucji
oraz osób prywatnych.
W imieniu uczestników
organizatorzy dziękują:
Decathlon Legnica, Firmie „Zumbola”, „Gates” Legnica, „Pierogarnia Wszelacy”, Cheearleaderki Legnica, Jump
Haven oraz Pracownia
Ceramiczna “Anada”.
Opr. M. M-J.
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Ferie 2020
z Klubem
„Agatka”
„Klub Młodych
Odkrywców”
i „Akademia
Kulturalna”

Od 10 do 21 lutego 2020 r. Klub Mieszkańców „Agatka” podczas ferii zimowych organizuje dla dzieci atrakcyjne programy półkolonii
w formie zajęć na terenie Legnicy oraz wycieczek autokarowych.
Uczestnicy programu „Zima 2020 z Klubem
Agatka” odwiedzą różne ciekawe miejsca na
mapie turystycznych, poznawczych i kulturalnych atrakcji Dolnego Śląska. Tematyczne
programy dwóch turnusów półkolonii: Klubu
Młodych Odkrywców oraz Akademii Kulturalnej dopełniać będą dwie w tygodniu wycieczki autokarowe. Tym razem szlaki klubowych wędrówek powiodą przez:
☑ Wrocław („Magiczny zawrót głowy” na terenie Movie Gate – Muzeum Iluzji, warsztaty cukiernicze w Piernikarni Wrocławskiej)
☑ Wałbrzych
(„Naukowa
przygoda”
w Explorapark-Park Nauki i Techniki,
„Porcelanowy szlak” – zajęcia na terenie
Muzeum Porcelany)
☑ Wrocław (spektakl w Teatrze Lalek, „Teatralna przygoda” – zajęcia na terenie Muzeum Teatru)
☑ Bolesławiec (Manufaktura ceramiki - zwiedzanie i warsztaty zdobnicze, „W starej aptece” - zajęcia edukacyjne na terenie Muzeum Miejskiego)
Ponadto, w ramach klubowych propozycji
na czas ferii, Klub „Agatka” zaprasza dzieci
i młodzież do udziału w różnorodnych zajęciach. Wśród wielu propozycji znajdą się
warsztaty: ceramiczne, naukowo-doświadczalne, plastyczne, robotyka, dogoterapia, jak
również zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Dodatkowo planowane są gry,
zabawy i konkursy, wyjścia do kina, palmiarni,
muzeum i parku rozrywki.
Całości programów towarzyszyć będą zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Program współfinansowany jest ze środków Gminy Legnica
i Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Zapisy oraz bliższe informacje uzyskać można w Klubie „Agatka” Legnica ul. Artyleryjska
40 f lub pod numerem telefonu 76-72-30-983
od poniedziałku do piątku w godz.12-20.
Jednakże liczba miejsc dla uczestników jest
ograniczona. Obowiązuje pierwszeństwo
zgłoszenia. 
Opr. M.M-J.
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Nowy Rok
pod

znakiem

sztuki

W Nowy Rok Galeria Sztuki wchodzi nie
zwalniając tempa, z bogatym i różnorodnym
planem wystaw i pomysłami na spędzenie
wolnego czasu ze sztuką. Prezentować będziemy szkło, grafikę, malarstwo i fotografię, ale poszukiwania artystów zdecydowanie
wyjdą poza tradycyjnie rozumiane dziedziny
sztuki.
W styczniu Galeria Sztuki zaprosi na rewelacyjną wystawę szkła „Piękny
i Bestia”. To wiodąca i tytułowa ekspozycja Europejskiego Festiwalu
Szkła „Play with
Glass”, jednej
z
ważniejszych cyklicznych
imprez
pokazujących prace światowej sławy artystów specjalizujących się właśnie w szkle.
Przewrotny tytuł wystawy prowokuje i bawi się
tradycyjnymi skojarzeniami – bo On – piękny, a Ona
– bestia? Przekonać się o tym można w
salach ekspozycyjnych Galerii Sztuki przy Pl.
Katedralnym do 1 lutego.
Także w styczniu Galeria Ring zaprezentuje „Portret ze świata” – wystawę fotografii
Edwarda Funke, cenionego fotografika-reportażysty. Wystawa jest barwnym zbiorem
zdjęć z 6 kontynentów, będących zapisem

podróży autora. Zdjęcia przedstawiają indywidualne i zbiorowe portrety mieszkańców
wielu krajów, które Edward Funke odwiedził jako fotografik. Całość stanowi barwną i o wysokim poziomie artystycznym - panoramę ludzkich typów i osobowości, będących
przedstawicielami wszystkich ras i wielu narodów, kultur i cywilizacji.
Kolejna propozycja Galerii to Pavel Hlavaty –
czeski grafik, kolekcjoner i propagator sztuki, wykładowca i kurator - jeden z najbardziej
znanych i utytułowanych europejskich artystów, a także jeden z najbardziej płodnych.
Od lat’60 XX wieku tworzy w szlachetnej
technice akwaforty i suchej igły. Ze względu na wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej został zaproszony do elitarnej grupy artystów przygotowujących oprawę plastyczną
Olimpiady w Barcelonie. Jego prace zaskakują
precyzją wykonania, delikatnością kreski i ciekawą formą. Odkrywamy w nich inspiracje
dziełami Rubensa i twórczością Szekspira, ale
przede wszystkim jego grafiki to wyraźna fascynacja kobietą, jej ciałem i erotyką. Charakterystyczne dla grafik Hlavatego jest spiętrzenie w jednej pracy wielu motywów i rekwizytów, uteatralnienie ich w niezwykle dramatyczny sposób.
Jerzy Kosałka to wrocławski artysta sięgający
po zróżnicowane technologie i media. Buduje obiekty, makiety, tworzy instalacje i działa
w przestrzeni publicznej. Były członek legendarnej grupy twórczej Luxus, której działania
przez wielu krytyków uznawane są za jedno z najważniejszych zjawisk artystycznych
w polskiej sztuce przełomu lat 80. i 90. Jego
prace, stanowiące – jak mówi – subiektywną
historię sztuki, oglądać będzie można w marcu 2020 r.

Wiosnę powitamy prezentacją prac Martina
Rybackiego – młodego twórcy z miasta partnerskiego Legnicy – Wuppertalu. Jego ekspozycja wpisuje w trend prezentacji będących
wynikiem współpracy kulturalnej Legnicy
z Wuppertalem. Martin Rybacki eksploruje
sztukę współczesną na wielu polach, tworząc
w różnych stylach i używając jako środka wyrazu różnych mediów.
Wszystkie wystawy oglądać można w przestrzeniach Galerii – przy Pl. Katedralnym
lub w Galerii Ring (Rynek 12). Niejednokrotnie towarzyszą im rozmaite wydarzenia,
jak oprowadzania kuratorskie, wykłady czy
warsztaty. Na wszystkie wydarzenia wstęp
wolny.

SUPERKRZYŻÓWKA

relaks
...................................................................................................................................................

Wygraj parasol
z logo lsm
Rozwiązanie krzyżówki
jest bardzo proste. Wystarczy wpisać odgadnięte wyrazy w odpowiednie kratki diagramu. Litery z pól oznaczonych
cyframi czytane kolejno utworzą hasło – rozwiązanie zadania, które należy wysłać pocztą
na adres: Nowy Lokator
LSM, ul. Gwiezdna 8 lub
przesłać je drogą elektroniczną: nowylokatorlsm@gmail.com. Na odpowiedzi czekamy do 20
stycznia.
Prawidłowe hasło krzyżówki
zamieszczonej
w „Nowym Lokatorze
LSM” nr 2/2019 brzmi:
„GNIEW JEST ZACZYNEM
NIEDORZECZNOŚCI”. Wpłynęło 316
rozwiązań.
Nagrodę
– parasol z logo LSM –
wylosowała Pani Wiesława Chybzińska
z Legnicy. Gratulujemy!
Nagroda do odbioru
w siedzibie LSM, pokój
nr 112.
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PRZEPISY MONIKI

Kapusta z grzybami na Wigilię
Składniki
– 1 kg kiszonej kapusty
– ½ kg kapusty surowej (poszatkowanej)
– 3 duże cebule
–1
 5 dkg suszonych grzybów (prawdziwki, podgrzybki)
– 10 łyżek stołowych oleju rzepakowego
– 4-5 liści laurowych
– 1 łyżka stołowa mąki
– pieprz w ziarnach
– sól i pieprz do smaku.

NOWY LOKATOR LSM – kwartalnik
Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Redaguje zespół.
Adres redakcji: „Nowy Lokator LSM”
59-220 Legnica, ul. Gwiezdna 8,
tel. 76 72 30 986
e-mail:nowylokatorlsm@gmail.com

Przygotowanie:
Grzyby dokładnie myjemy. Gdy wyschną, zalewamy je gorącą wodą i odstawiamy na co najmniej 4 godziny. Następnie gotujemy grzyby przez 30 minut w wodzie, w której się moczyły.
Odcedzamy je i drobno kroimy. Zachowujemy wywar.
Kapustę kiszoną należy lekko opłukać w zimnej wodzie i odcisnąć. Zarówno kapustę kiszoną,
jak i szatkowaną dodatkowo siekamy na drobniejsze części i wkładamy do garnka. Zalewamy
przecedzonym wywarem z grzybów, dodajemy liście laurowe i kilka ziarenek pieprzu. Początkowo trzeba gotować całość w odkrytym garnku
na większym ogniu, następnie - już pod przykryciem - na małym,
aż do miękkości, przez około 40-45 minut.
Cebulę kroimy w drobną kostkę, mocno szklimy na oleju i dodajemy wraz z grzybami do kapusty. Następnie
należy całość dobrze wymieszać i gotować przez ok.
20-30 minut. Mieszamy od czasu do czasu i ewentualnie, w razie konieczności, dolewamy przegotowaną wodę. Doprawiamy do smaku solą
i pieprzem.
Do kapusty można zrobić zasmażkę. Na patelni należy rozgrzać olej, dodać łyżkę mąki
i podgrzewać mieszając, aż uzyskamy jasnobrązową zasmażkę, Zasmażkę dodajemy do
kapusty, mieszamy i zagotujemy.
Pyszna wigilijna kapusta z grzybami. Smacznego!
Kolejne przepisy w następnych wydaniach.
Opr. Monika A.

Urodziny już

4 stycznia
Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa została zarejestrowana 4 stycznia
1960 r. w Sądzie Powiatowym w Legnicy pod numerem 560.
Czwarty stycznia jest dniem urodzin
Spółdzielni.
W 2020 roku – czwartego stycznia
minie rocznica 60-tych urodzin Spółdzielni.
Z okazji urodzin Spółdzielni w dniu
10 grudnia przekazano w prezencie mieszkańcom realizującym wpłaty w kasach Spółdzielni jubileuszowy
kalendarz na 2020 r. przedstawiający
zasoby LSM. Kalendarz ten otrzymają również ci mieszkańcy, którzy będą
dokonywali wpłat w kasach Spółdzielni w dniach 17 grudnia 2019 r.
i 07 stycznia 2020 r.
Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
jest jedną z najstarszych spółdzielni
na Dolnym Śląsku.

Obchody jubileuszu 60-lecia
działalności Spółdzielni będą
trwały przez cały 2020 rok.
Kulminacją tych obchodów będzie uroczysta gala jubileuszowa,
która odbędzie się w maju 2020 r.
w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy.
Przewidziane jest wydanie publikacji
książkowej opowiadającej o historii
i rozwoju LSM i zawierającej wspomnienia i refleksje osób blisko związanych ze Spółdzielnią, działaczy samorządowych, aktywnych członków
i wieloletnich pracowników.
Będą organizowane festyny osiedlowe nawiązujące do jubileuszu 60-lecia, najbliższe w maju i w czerwcu
2020 r.
Ponadto przewiduje się organizację
wielu różnorodnych działań związanych z 60-leciem, takich jak wystawy,
konkursy, prezentacje,
występy, prelekcje.
Placówki kulturalno
-oświatowe LSM –
SDK „Kopernik” i KM
„Agatka” w programach swojej działalności mają wiele
propozycji nawiązujących do jubileuszu.
W SDK „Kopernik”
i w KM „Agatka”
będą zorganizowane „Urodziny
Sześćdziesięciolatków”. Te uroczyste imprezy
z tortami urodzinowymi posłużą
wspomnieniom, refleksjom, a także będą sym-

p a tyczną
formą zabawy
służącą integracji.
Na „Urodziny Sześćdziesięciolatków” zostaną zaproszeni członkowie Spółdzielni, którzy urodzili się
w 1960 r.
Prosimy
wszystkich
członków
i mieszkańców budynków LSM urodzonych w 1960 r. o zgłaszanie chęci
udziału w „Urodzinach Sześćdziesięciolatków”.
Zgłoszenia można składać w Biurze Obsługi Mieszkańca w siedzibie Spółdzielni, w Dziale Organizacyjno-Samorządowym, a także
u kierowników SDK „Kopernik”
i KM „Agatka”. Zgłoszenia wymagają podania swoich danych
osobowych – takich jak data urodzenia i adres – dlatego muszą
być przekazane osobiście.
Osoby, które zgłoszą się do udziału w „Urodzinach Sześćdziesięciolatków” będą zaproszone pisemnie
na „Urodziny” z podaniem miejsca
i daty uroczystości.
Szczegółowe informacje
dotyczące obchodów
jubileuszu 60-lecia LSM będą
publikowane w kolejnych
wydaniach „Nowego Lokatora
LSM” a także na stronie
internetowej Spółdzielni –
www.legnickasm.pl

