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Kibicuj Miedzi w PKO BP Ekstraklasie!
Miedź po raz drugi w swej już ponad 50-letniej historii rywalizuje w piłkarskiej 
elicie. Spotkania legniczan w PKO Bank Polski Ekstraklasie są sportowym świętem 
dla całego miasta. Kibice w trakcie meczów zielono-niebiesko-czerwonych tworzą 
na trybunach kolorowe widowisko, wprowadzając tym znakomitą atmosferę.

Przy okazji każdego meczu, stadion im. Orła 
Białego w legnickim Parku Miejskim zapeł-
nia się legniczanami, chcącymi przeżywać 
prawdziwe sportowe emocje. Sympatycy 
Miedzi bez wątpienia są przysłowiowym 
„12 zawodnikiem” swojej ukochanej dru-
żyny. Warto przeżywać z nami jeden z naj-
lepszych momentów w dziejach legnic-
kiego futbolu. Fani, którzy po raz pierwszy 
wybierają się na mecz, mogą skorzystać 
z kilku wskazówek.

Sprzedaż biletów na spotkania Miedzi 
prowadzona jest w serwisie bilety.miedz-
legnica.eu oraz w klubowym sklepie 
Strefa Miedzi przy ul. Wrocławskiej 43/1. 
Tam kibice Miedzianki zaopatrzą się rów-
nież w klubowe szaliki, koszulki oraz inne 
pamiątki i gadżety. Należy pamiętać,
że przy zakupie biletu w Strefi e Miedzi 
trzeba okazać dokument ze zdjęciem i nu-
merem PESEL, np. dowód osobisty. Dzieci 
do lat 7 wchodzą na stadion za darmo, 
pod warunkiem, że nie zajmują miejsca 
siedzącego. Dzieci do lat 13 wejdą na sta-
dion tylko wraz z rodzicem/pełnoletnim 
opiekunem. Karnet lub bilet na Sektor Rodzin-
ny uprawnia do wejścia maksymalnie 5 osób: 

2 dorosłych opiekunów + 3 dzieci. Sprze-
daż biletów rodzinnych prowadzona jest 
wyłącznie w Strefi e Miedzi.
Kasy na Stadionie im. Orła Białego 
w Legnicy, otwierane są na dwie godziny 
przed rozpoczęciem spotkania. Warto wy-
brać się na mecz wcześniej, aby uniknąć 
kolejek podczas wchodzenia na stadion 
i spokojnie zająć swoje miejsce na trybu-
nach. Piłkarze pojawiają się na murawie na 
około godzinę przed meczem, wychodząc 
na rozgrzewkę. Wówczas kibice witają ich 
brawami i głośnym dopingiem, dodając 
otuchy przed pojedynkiem z ekstraklaso-
wym rywalem.
 
Także w dniu meczu trzeba pamiętać, 
aby zabrać ze sobą dokument potwier-
dzający tożsamość oraz zakupiony bilet 

lub karnet. Aby przejść przez kołowrotek, 
należy najpierw przyłożyć karnet/bilet 
do czytnika. Dochodząc do stadionu war-
to od razu skierować się do właściwego 
wejścia. Na trybunę A prowadzą wejścia 
przy kasach nr 1 i 2, a wejścia na trybunę B 
(w tym Sektor Rodzinny) znajdują się przy 
kasie nr 4. Fani, posiadający karnety i bilety 
na trybunę C wchodzą wejściami przy kasie 
nr 3. Goście z karnetami i biletami VIP wcho-
dzą przez kołowrotki przy kasie nr 1.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc 
parkingowych, prosimy kibiców z Legnicy 
o pozostawienie samochodów w domach. 
Jeśli ktoś wybiera się na mecz autem,
miejsca parkingowe nieopodal stadionu 
może znaleźć m.in. na ul. Zielonej, części Al. 
Orła Białego, ul. Mickiewicza i przyległych. 
Przypominamy, że nie ma możliwości parko-
wania samochodów w Parku Miejskim. Do-
datkowo polecamy parkingi przy ul. Bielań-
skiej, gdzie można spokojnie pozostawić auto
i spacerem dojść do stadionu.
 
Idąc na mecz, dobrze jest ubrać się na nie-
biesko, zakładając szalik Miedzi, aby okazać 
jeszcze mocniejsze wsparcie naszej druży-
nie. W napoje oraz jedzenie fani zaopatrzą 
się w strefach gastronomicznych usytu-
owanych w narożnikach trybun. Warto się 
posilić, by nie stracić energii dopingując 
naszych piłkarzy przez całe spotkanie. Każ-
dy kibic jest częścią widowiska sportowego, 
więc wszyscy razem zadbajmy o atmosferę 
piłkarskiego święta na trybunach! 

HEJ, MIEDŹ!

foto. B. Hamanowicz
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Od dłuższego czasu na rynku trwa seria podwyżek cen: 
węgla, gazu i energii elektrycznej. Dodatkowo, z powo-
du bardzo wysokiej in� acji, wzrost cen jest widoczny 
w naszym koszyku zakupów. Czynniki te wpływają 
na zwiększenie kosztu utrzymania mieszkań. Spółdzielnie 
i wspólnoty mieszkaniowe zmuszone są do podnoszenia 
opłat czynszowych. Jest to w dużej mierze spowodowa-
ne wyższymi opłatami za ogrzewanie i oświetlenie części 
wspólnych, czy pracę wind. W przypadku mediów Zarząd 
nie ma możliwości hamowania wzrostu cen, gdyż są one 
zależne od decyzji Urzędu Regulacji Energetyki (URE) 
i wynikają z regulacji ustawowej. To � rmy energetyczne 
składają wnioski do URE o zmianę taryf. Warto przypo-
mnieć, że od października 2021 r. do lipca 2022 r. cena 
ciepła systemowego dla LSM wzrosła już o 40%. Tegorocz-
ne oferty cen prądu są również dużo wyższe w stosunku 
do taryf obowiązujących w poprzednich latach. W najbliż-
szym czasie czynniki te przełożą się na kolejną podwyż-
kę czynszów mieszkaniowych. Wszystko wskazuje na to, 
że wzrost cen mediów może trwać w dalszym ciągu. Zda-
niem specjalistów to jeszcze nie koniec podwyżek, jakie 
nas czekają. Pamiętajmy, że do końca grudnia 2022 r. 
obniżono VAT na energię do 5%. Jeśli tymczasowe obniże-
nie stawki nie zostanie przedłużone, to 1 GJ energii zdroże-
je o 18%. Analogicznie dochodzi do podnoszenia cen przez 
przedsiębiorstwa świadczące inne usługi na rzecz spół-
dzielni.  Właściciele � rm budowlanych, konserwujących
i sprzątających nieruchomości już w tej chwili zwracają 
się o podwyżki w wysokości 5-15%.

Znaczny odsetek mieszkańców zasobów LSM stanowią 
osoby na emeryturze. Zarząd zauważa, że coraz większa 
liczba właścicieli i użytkowników mieszkań ma problemy 
z płatnościami czynszowymi. Spółdzielnia może mieć 
trudności z egzekwowaniem zobowiązań od mieszkań-
ców, a co za tym idzie, z regulacją należności dostawcom 
energii. Zarząd bardzo kontroluje wydatki Spółdzielni, 
na które ma wpływ. Mamy nadzieję, że zmniejszenie 
przede wszystkim kosztów eksploatacji, pozwoli nam 
utrzymać wysokość opłaty eksploatacyjnej na niezmien-
nym poziomie do końca pierwszego kwartału 2023 r.

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP opu-
blikował dnia 11.07.2022 r. ważną informację odnośnie 
zmian wprowadzonych w tzw. ustawie covidowej. 
W ocenie ZRSM RP spółdzielnia mieszkaniowa może 
zwołać Walne Zgromadzenie nie później niż do 30 czerwca 
2023 r. (zgodnie z art. 83 ust. 2 Ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych). Z pełną treścią informacji możecie 
Państwo zapoznać się na kolejnych stronach ni-
nejszego numeru Elesemki. LSM zleciła niezwią-
zanej z nią kancelarii prawnej specjalizującej się 

Podwyżki niezależne od spółdzielni

WSTĘPNIAK

w prawie spółdzielczym sporządzenie opinii, czy 
w związku z uchyleniem art. 90 i 90a ustawy covido-
wej istnieje konieczność zatwierdzenia sprawozdania 
� nansowego LSM do 30.09.2022 r. Opinia wydana 
przez niezależnego radcę prawnego jest zgodna
ze stanowiskiem ZRSM RP. Żaden przepis nie wprowa-
dza aktualnie konieczności zatwierdzenia sprawozdania
� nansowego spółdzielni do 30.09.2022 r., natomiast 
termin zwołania Walnego Zgromadzenia przypada 
do końca czerwca 2023 r.

Rada Nadzorcza uchwaliła nowy Regulamin rozliczeń 
kosztów ogrzewania i podgrzewania wody wodociągo-
wej w Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wprowadza 
on poprawki dotyczące m.in. sposobu naliczania odszko-
dowania dla nieopomiarowanych lokali. Najistotniejsze 
zmiany wprowadzone Regulaminem, obowiązującym 
od nadchodzącego sezonu grzewczego, znajdziecie Pań-
stwo na stronie 10 i 11 tego numeru. Jego pełna treść do-
stępna jest w serwisie eBOK oraz na stronie internetowej 
www.legnickasm.pl, na której publikujemy komunikaty
i informacje istotne dla naszych mieszkańców.

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 
życzę wielu sukcesów nauczycielom oraz uczniom. 
Natomiast rodzicom i opiekunom satysfakcji z osiągnięć 
Państwa podopiecznych.

Pozostaję z szacunkiem

Jan Szynalski 
Prezes Zarządu LSM
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Informacja ZRSM RP w sprawie uchylenia 
art. 90 i art. 90a

Informacja Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w sprawie uchylenia 
art. 90 i art. 90a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw, które wydłużyły m.in. termin na zwołanie walnego zgromadzenia 
o 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego 
oraz kadencje rad nadzorczych wobec uchwalenia ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. 
o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu fi nansowania programów mieszkaniowych.

W dniu 26 kwietnia 2022 r. opublikowany 
został druk sejmowy nr 2187 – sprawozda-
nie sejmowej  Komisji Infrastruktury obej-
mujące nową wersję rządowego projektu 
ustawy.  W art. 25 tego projektu ustawy 
przewidziano, iż w ustawie z dnia 31 mar-
ca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw uchyla się art. 90
i art. 90a. W dniu 9 czerwca 2022 r. na po-
siedzenia Sejmu uchwalono ustawę o zmia-
nie niektórych ustaw w zakresie sposobu 
fi nansowania programów mieszkaniowych 
uwzględniającą treść art. 25, 42 i 45. Tekst 
ustawy został przekazany do Senatu zgod-
nie z art. 52 regulaminu Sejmu. W dniu 
7 lipca 2022 r. Sejm odrzucił poprawki 
Senatu skreślające uchylenie art. 90 i art. 
90a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmia-
nie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem Covid-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw. Ustawa została przekazana 
Prezydentowi do podpisu. Zostanie ona 
następnie ogłoszona w Dzienniku Usta-
wi i wejdzie w życie po upływie 6 tygodni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

W świetle art. 42 ww. ustawy zmieniającej 
przewiduje się, iż kadencja rady nadzor-
czej lub zarządu spółdzielni, która uległa 
przedłużeniu na podstawie art. 90a usta-
wy zmienianej w art. 25, upływa w dniu 
zwołania pierwszego walnego zgroma-
dzenia po dniu wejścia w życie niniej-
szego przepisu. Ustawa zakłada również, 
iż art. 25 i art. 42 wejdą w życie po upły-
wie 6 tygodni od dnia ogłoszenia ustawy 

w Dzienniku Ustaw (vide: art. 45 pkt 2 ustawy 
zmieniającej).

Zgodnie natomiast z obowiązującymi jesz-
cze przepisami art. 90 i art. 90a ustawy
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  
jeżeli ustawowy termin zwołania walnego 
zgromadzenia spółdzielni albo zebrania 
właścicieli lokali przypada w okresie obo-
wiązywania stanu zagrożenia epidemicz-
nego albo stanu epidemii, trwającego
w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy 
lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie 
trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej 
ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni 
od dnia odwołania tego stanu, a w przypad-
ku gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu 

spółdzielni upływa w okresie obowiązywa-
nia stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia 
w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego 
bezpośrednio po okresie trwającym w dniu 
wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega ona 
przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego 
walnego zgromadzenia spółdzielni w termi-
nie, o którym mowa w art. 90.

Z chwilą wejścia w życie ww. zmian w prze-
pisach prawa uchylony zostanie przepis 
art. 90, który przewidywał termin 6 tygodni 
na zwołanie walnego zgromadzenia w przy-
padku odwołania stanu epidemii albo stanu 
zagrożenia epidemicznego. Tym samym 
ponownie znajdzie zastosowanie prze-
pis art. 83 ust. 2 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych, zgodnie z którym zarząd 
zwołuje walne zgromadzenie przy-
najmniej raz w roku w ciągu 6 miesię-
cy po upływie roku obrachunkowego. 

www.legnickasm.pl

PRAWO



5MAGAZYN LEGNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W sytuacji wejścia w życie ustawy zmieniają-
cej po 30 czerwca 2022 r. oznaczać to będzie 
co do zasady obowiązek zwołania walnego 
zgromadzenia nie później niż do 30 czerwca 
2023 r. Natomiast w przypadku korzystania 
przez radę nadzorczą spółdzielni mieszka-
niowej z przedłużonej kadencji na mocy 
ww. przepisu art. 90a kadencja ta upłynie  
w dniu zwołania (odbycia) pierwszego wal-
nego zgromadzenia po dniu wejścia w życie  
art. 42 ustawy o zmianie niektórych ustaw  
w zakresie sposobu finansowania progra-
mów mieszkaniowych, co może też nastąpić 
przed ww. okresem 6 miesięcy po upływie 
roku obrachunkowego.

Wejście w życie ww. zmian w przepisach 
prawa nie uchyla natomiast obowiązują-
cego w okresie epidemii oraz stanu zagro-
żenia epidemicznego przepisu art. 36 § 
9-13 ustawy – Prawo spółdzielcze (stoso-
wanego do spółdzielni mieszkaniowych,  
z uwagi na brzmienie art. 1 ust. 7 ustawy  
o spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie  
z którym w zakresie nieuregulowanym  
ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych 
stosuje się przepisy ustawy – Prawo spół-
dzielcze), który dopuszcza podejmowa-
nie przez walne zgromadzenie uchwał  
na piśmie lub przy wykorzystaniu środ-
ków bezpośredniego porozumiewania  
się na odległość. W sytuacji, w której 
spółdzielnia mieszkaniowa zdecyduje  
się np. na zarządzenie podjęcia przez wal-
ne zgromadzenie uchwał na piśmie w celu 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
nie będzie to oznaczało zwołania walnego 
zgromadzenia (w formule stacjonarnej),  
o którym stanowi art. 42, a tym samym  
w takim wypadku nie upłynie (korzystająca 
nadal z ustawowego przedłużenia) kadencja 
rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej.

Wskazać również należy, iż niezależnie  
od uchylenia art. 90 i 90a nadal obowiązuje 
przepis art. 15 zzh ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem,  
przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-
VID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 
zgodnie z którym w przypadku ogłoszenia 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu  
epidemii, minister właściwy do spraw finan-
sów publicznych, w drodze rozporządze-
nia, może określić inne terminy wypełnia-
nia obowiązków w zakresie ewidencji oraz  
w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, 
udostępnienia i przekazania do właściwego 
rejestru, jednostki lub organu sprawozdań 
lub informacji, o których mowa w:

1) ustawie z dnia 29 września 1994 r.  
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) 
oraz w aktach wykonawczych wydanych  
na podstawie tej ustawy,
2) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych oraz w aktach wykonaw-
czych wydanych na podstawie tej ustawy,
3) art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób  
fizycznych – biorąc pod uwagę konieczność 
zapewnienia prawidłowej realizacji tych 
obowiązków (art. 15 zzh ust. 1).

W przypadku natomiast gdy terminy  
posiedzeń organów zatwierdzających 
określone w przepisach szczególnych 
przypadają przed terminem zatwierdzenia 
sprawozdań finansowych określonym w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 15 zzh  
ust. 1, posiedzenia organów zatwierdzają-
cych odbywają się w terminie określonym 
w przepisach wydanych na podstawie  
art. 15 zzh ust. 1 (art. 15 zzh ust. 2). Wska-
zać zatem należy na obowiązujący jeszcze  
§ 3b rozporządzenia Ministra Finansów  
z 31 marca 2020 r. w sprawie określenia  
innych terminów wypełniania obowiązków 
w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporzą-
dzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i prze-
kazania do właściwego rejestru, jednostki 
lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 561), zgodnie z którym  ter-
min określony w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  
29 września 1994 r. o rachunkowości (ter-
min na zatwierdzenie sprawozdania finan-
sowego), w przypadku spółdzielni mieszka-
niowych, o których mowa w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach miesz-
kaniowych, w których ustawowy termin 
zwołania walnego zgromadzenia przypadał 
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii, trwa-
jącego w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw lub ogłoszo-
nego bezpośrednio po okresie trwającym  
w dniu wejścia w życie tej ustawy – przedłu-
ża się do dnia odbycia walnego zgromadze-
nia, o którym mowa w art. 90 tej ustawy.

W przypadku wejścia w życie przepisów 
uchylających art. 90 znajdą zastosowanie  
pozostałe przepisy tego rozporządze-
nia, przy czym pod pojęciem terminów  
posiedzeń organów zatwierdzających okre-
ślonych w przepisach szczególnych przy-
padających przed terminem zatwierdze-
nia sprawozdań finansowych określonym  

w przepisach wydanych na podstawie  
art. 15 zzh ust. 1 nie sposób uznać terminów, 
które już upłynęły i które korzystały z usta-
wowego przedłużenia w okresie obowiązy-
wania przepisu art. 90. Tym samym termin 
określony przepisem art. 83 ust. 2 ustawy  
o spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie  
z którym zarząd zwołuje walne zgroma-
dzenie przynajmniej raz w roku w ciągu  
6 miesięcy po upływie roku obrachunkowe-
go będzie np. terminem późniejszym aniżeli 
ten określony w § 3a pkt 5 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 
r. w sprawie określenia innych terminów  
wypełniania obowiązków w zakresie  
ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, 
zatwierdzenia, udostępnienia i przeka-
zania do właściwego rejestru, jednostki  
lub organu sprawozdań lub informacji,  
tj. na zatwierdzenie sprawozdania finanso-
wego nie później niż do końca września br. 
na posiedzeniu organu zatwierdzającego.

Zwrócić należy także uwagę, iż zatwier-
dzenie sprawozdania finansowego przez  
walne zgromadzenie np. w trybie  
głosowania na piśmie zrealizuje obowią-
zek zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego w rozumieniu art. 15 zzh ust. 2 usta-
wy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych  
rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,  
a tym samym nie będzie konieczne zwoły-
wanie walnego zgromadzenia w formule 
stacjonarnej, w sytuacji w której jak wynika 
z publicznie dostępnych informacji zauwa-
żane są obecnie wzrosty zakażeń Covid-19 
oraz wobec pojawiąjących się zapowiedzi 
ze strony samego Ministerstwa Zdrowia  
o możliwej kolejnej fali epidemii w okresie 
jesiennym. 

Reasumując, w ocenie ZRSM RP spółdziel-
nia mieszkaniowa co do zasady może 
więc zwołać Walne Zgromadzenie nie 
później niż do 30 czerwca 2023  r., zgod-
nie z art. 83 ust. 2 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych.

Walne Zgromadzenie spółdzielni mieszka-
niowej może również przegłosować wszyst-
kie uchwały w trybie głosowania na piśmie 
co również zrealizuje obowiązek ustawowy 
– art. 36 § 9-13 ustawy Prawo spółdzielcze.

Nie można również wykluczyć wydania  
nowego rozporządzenia Ministra Finan-
sów, które określi inne terminy na wy-
konanie obowiązku zwołania Walnego  
Zgromadzenia.

PRAWO
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Odpowiedzi na pytania mieszkańców
W związku ze zbliżającym się okresem grzewczym, przedstawiamy odpowiedzi 
na najczęściej zadawane pytania dotyczące centralnego ogrzewania.

1. SKĄD POCHODZI CIEPŁO DOSTAR-
CZANE DO ZASOBÓW LEGNICKIEJ SPÓŁ-
DZIELNI MIESZKANIOWEJ?
Dostawcą ciepła do zasobów Legnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej jest Wojewódz-
kie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
S.A. w Legnicy (WPEC). Obecnie do produk-
cji ciepła systemowego przedsiębiorstwo 
wykorzystuje węgiel kamienny. 
Wyjątki stanowią nieruchomości przy uli-
cach: Ściegiennego 18 i 26, K. Wielkiego 
27-29 oraz Kwiatowej 6, które korzystają
z kotłowni gazowych.

2. JAKA JEST PRZYCZYNA WZROSTU 
CEN OGRZEWANIA?
Wzrost cen ciepła wynika z podwyżek cen 
węgla na całym świecie. Sytuacja ta ma 
ścisły związek z wojną na Ukrainie i zwięk-
szeniem popytu na ten surowiec. Po na-
łożeniu embarga na eksport węgla z Rosji, 
odbiorcy zmuszeni są pozyskiwać go z in-
nych rejonów świata. Wygasające kontrakty
z rosyjskim Gazpromem, przyczyniają się 
do rekordowych wzrostów cen gazu. Z tego 
powodu niektóre ciepłownie rezygnują
z paliwa gazowego na rzecz uruchomie-
nia systemów opalania węglem. Działania 
te również wpływają na wzrost popytu
na węgiel i podwyżki cen tego surowca.

3. CZY LEGNICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZ-
KANIOWA MOŻE NEGOCJOWAĆ Z WPEC 
CENĘ DOSTARCZANIA CIEPŁA?
LSM jako odbiorca ciepła nie ma prawa 
do negocjacji ustalanych taryf. WPEC samo-
dzielnie podejmuje decyzję o konieczności 
podwyżki ceny za energię cieplną, a w celu 
jej wprowadzenia, składa wniosek o zgodę 
na zmianę taryfy do Prezesa Urzędu Regu-
lacji Energetyki.

4. CZY WŁAŚCICIEL LOKALU MOŻE ROZ-
LICZAĆ SIĘ ZA CENTRALNE OGRZEWA-
NIE BEZPOŚREDNIO Z WPEC? 
Nie, ponieważ dla WPEC to Legnicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa jest odbiorcą 
ciepła. Koszty ciepła są zaliczane do tzw. 
kosztów wspólnych danej nieruchomości 
i to na zarządcy lub właścicielu budynku 
ciąży obowiązek ich rozliczenia, w podziale 
na poszczególne lokale.

5. CZY PODZIELNIKI CIEPŁA SĄ STOSO-
WANE TYLKO W POLSCE?
Metoda rozliczania zużycia ciepła przy
pomocy elektronicznych podzielników 
jest obecnie uznana za najtańszą i naj-
bardziej skuteczną metodę, stosowaną 
powszechnie w całej Europie. Rzetelna reje-
stracja wielkości zużycia ciepła przy użyciu 
podzielników, daje lokatorom możliwość 
kontrolowania na bieżąco jego zużycia
i porównywania ilości pobranego ciepła 
w kolejnych sezonach grzewczych. Ponad-
to, ten sposób rozliczania ciepła przyczynia 
się do ochrony środowiska, dzięki zapobie-
ganiu marnotrawienia źródeł energii.

7. CZY MOŻLIWY JEST DEMONTAŻ PO-
DZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA?
LSM przyjęła najkorzystniejszą dla miesz-
kańców metodę rozliczania ciepła, pole-
gającą na montażu urządzeń umożliwiają-
cych podział i rozliczenie kosztów zużycia 
ciepła w budynku, z podziałem na każdy 
lokal mieszkalny. Decyzja ta została podjęta 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Mini-
stra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 
2021 r. w sprawie warunków ustalania tech-
nicznej możliwości i opłacalności zastoso-
wania ciepłomierzy, podzielników kosztów 

ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru 
ciepłej wody użytkowej, warunków wy-
boru metody rozliczania kosztów zakupu 
ciepła oraz zakresu informacji zawartych w 
indywidualnych rozliczeniach (Dz. U. 2021, 
poz. 2273).
Zgodnie z obowiązującym w LSM Regu-
laminem rozliczeń kosztów zakupu ciepła
dla ogrzewania lokali i podgrzewania wody 
wodociągowej w Legnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, demontaż podzielników 
ciepła jest możliwy, po wyrażeniu takiej woli 
przez 70% uprawnionych użytkowników 
lokali w danej nieruchomości.

8. JAKIE KONSEKWENCJE WIĄŻĄ SIĘ 
Z BRAKIEM OBOWIĄZUJĄCYCH 
PODZIELNIKÓW CIEPŁA?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pra-
wa, dla lokali nieopomiarowanych obowią-
zującymi podzielnikami zostanie naliczone 
odszkodowanie, na zasadach przyjętych 
w regulaminie LSM.

9. CO ZROBIĆ, GDY NIE POSIADAM 
WYSTARCZAJĄCYCH ŚRODKÓW FINAN-
SOWYCH NA OPŁATY ZA MIESZKANIE?
W przypadku zaległości w opłatach należ-
nych LSM, należy zgłosić się do Działu Win-
dykacji pod numer 76 723 09 90 (wew. 159). 
Nasz specjalista pomoże Państwu w racjo-
nalny sposób wyjść z sytuacji zadłużenia.

Osoby spełniające wymagane 
kryteria, mają możliwość 

skorzystania z pomocy fi nanso-
wej Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Legnicy, 
ul. Chojnowska 112. Dział 

Dodatków Mieszkaniowych 
MOPS przyjmuje wnioski

o przyznanie dofi nansowania 
w postaci następujących 

dodatków:

• mieszkaniowego;
• osłonowego;

• energetycznego.

Więcej informacji można uzyskać 
w MOPS i pod numerem

 tel. 76 722 18 06.
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WARTO WIEDZIEĆ
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Spółdzielnie walczą o wsparcie finansowe
Rząd podjął działania, aby wesprzeć 
gospodarstwa domowe w pokryciu 
części kosztów wnikających ze wzrostu 
cen na rynku energii. Pierwotnie przyję-
te działania do ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie niektórych 
źródeł ciepła w związku z sytuacją  
na rynku paliw, oferowały pomoc wy-
łącznie właścicielom niektórych indywi-
dualnych źródeł ciepła. W efekcie, bez 
pomocy finansowej w sezonie grzew-
czym pozostałoby około 15 mln osób 
korzystających z ciepła systemowego.
 
Spółdzielnie mieszkaniowe zwróciły się 
o pomoc do Komisji Europejskiej (KE), 
która wydała opinię, iż dopuszczalne 
jest udzielenie pomocy ze środków pu-
blicznych dla gospodarstw zasilanych 
zewnętrznie. Jak podano w uzasadnie-
niu: „Państwa członkowskie mają swo-
bodę w udzielaniu różnego rodzaju po-
mocy swoim gospodarstwom”. Z opinii 
KE wynika, że jest podstawa prawna, 
aby chronić przed podwyżkami wszyst-
kich obywateli. Opinia KE wraz z wnio-
skiem o nowelizację ustawy i rozszerze-
nie katalogu podmiotów uprawnionych 
do ochrony taryfowej, zostały złożone 
w biurze Minister Klimatu i Środowiska 
Anny Moskwy.

Zgodnie z zapowiedzią Minister Mo-
skwy, wsparcie otrzymają również 
mieszkańcy budynków ogrzewanych 
przez ciepłownie. Planowane jest 
wprowadzenie blokad podwyżki taryf, 
z jednoczesnym wyrównaniem strat 
w formie dopłaty dla dostawcy cie-
pła. Mieszkańcy spółdzielni i wspólnot  
nie będą musieli podejmować żad-
nych działań. To wytwórca ciepła sys-
temowego będzie składał wniosek  
do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  
o zatwierdzenie taryfy z rekompensatą. 
To rozwiązanie ma ograniczyć wzrost 
cen ciepła i podgrzania wody. Zatwier-
dzenie ustawy planowane jest na wrze-
sień br. Legnicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa monitoruje przebieg prac  
i poinformuje Państwa o wprowadzeniu 
nowelizacji.
 
Na wykresie przedstawiamy zmiany 
taryfy dla ciepła wprowadzane przez 
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Ener-
gii Cieplnej w Legnicy i związany z tym 
procentowy wzrost kosztów zakupu 
ciepła dla LSM.

WARTO WIEDZIEĆ
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1. Zachowaj optymalną temperaturę dla pomieszczeń
Zalecana temperatura dla pokoju dziennego i dziecięcego 
to 20-22 st. C. W sypialni specjaliści zalecają utrzymywanie 
temperatury w przedziale 16-18 st. C.

2. Odpowietrz grzejniki
Jeśli grzejnik jest częściowo zimny lub wydaje odgłosy 
„bulgotania”, należy zgłosić ten fakt do działu ciepłownicze-
go LSM, tel. 76 72 30 990 ( nr wew. 113).

3. Uszczelnij okna i drzwi
Dzięki temu zapobiegniesz uciekaniu ciepła przez szczeliny, 
co przełoży się na mniejsze zużycie energii cieplnej.

4. Reguluj grzejniki w ciągu doby
Obniżaj temperaturę pomieszczeń w ciągu nocy, a przed 
wyjściem z domu ustawiaj termozawory na 16 st. C. Dzięki 
temu zaoszczędzisz do ok. 30% ciepła (wg danych Techem).

5. Nie zasłaniaj grzejników
Długie zasłony lub meble przy grzejnikach zaburzają cyrku-
lację powietrza i nie dopuszczają ciepła do mieszkania.

6. Nie susz prania na grzejnikach
Grzejnik będzie gorący przy maksymalnym zużyciu energii, 
natomiast w mieszkaniu będzie zimno.

7. Wietrz mieszkanie krótko i intensywnie
Nie dłużej, niż 10 minut i otwierając szeroko okno. Wymia-
na powietrza nastąpi szybciej, zapobiegając wychłodzeniu 
pomieszczenia.

7 PORAD, JAK OSZCZĘDZAĆ
 NA OGRZEWANIU

?
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Działalność Rady Nadzorczej LSM w II półroczu 2022 r.

Obniżamy koszty

Rada Nadzorcza Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej pracuje pod przewodnictwem 
Andrzeja Andrzejewskiego. W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, 
posiedzenia plenarne organizowane są w formie zdalnej z zastosowaniem platformy Zoom. 
Przed rozpoczęciem posiedzeń plenarnych, swoje opinie wydają Komisje RN:  Rewizyjna, 
Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Samorządowa.

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa podjęła szereg działań, mających na celu 
wygospodarowanie dodatkowych oszczędności energii. Przed rozpoczęciem sezonu 
grzewczego przeprowadziliśmy  kontrolę wewnętrzną w częściach wspólnych 
naszych budynków. Kontrola objęła pracę węzłów cieplnych oraz regulację zaworów 
podpionowych w systemie grzewczym. Wykonaliśmy również kryzowanie grzejników 
znajdujących się w częściach wspólnych, dla ujednolicenia przepływu czynnika 
grzewczego. Zapewnienie równowagi hydraulicznej pozwoli na utrzymanie racjonalnej 
temperatury, której wysokość określają przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
z dn. 12.04.2002 r. (Dz.U. 2022 poz. 1225).

Rada Nadzorcza LSM realizuje swoje zadania statutowe zgodnie 
z półrocznymi planami pracy.
W drugim półroczu br. Rada Nadzorcza LSM będzie rozpatrywała 
następujące sprawy:
1. Dokona analizy wykonania zadań gospodarczo-fi nansowych LSM 
za I półrocze 2022 r. i za trzy kwartały 2022 r.
2. Zapozna się z harmonogramem jesiennych przeglądów zasobów 
i ustali udział członków RN w przeglądach.
3. Przeprowadzi kontrole windykacji należności od lokali mieszkal-
nych i użytkowych wg stanu na 30.06.2022 r. i 30.09.2022 r.
4. Rozpatrzy projekty i podejmie uchwały w sprawie zmian w uregu-
lowaniach wewnętrznych Spółdzielni.
5. Przeprowadzi kontrolę gospodarowania funduszem remonto-
wym – na losowo wybranych przykładach planowanych i wykona-
nych robót w 2022 r.

Apelujemy do mieszkańców o rozsądne wietrzenie klatek scho-
dowych. Długotrwałe pozostawianie otwartych okien czy drzwi 
do klatki, ma realny wpływ na zwiększenie kosztów ogrzewania. 
LSM powołała Sztab Akcji Zima, który koordynuje działania związa-
ne z przygotowaniem zasobów do okresu zimowego i usuwaniem 
skutków niskich temperatur i opadów śniegu. Wszelkie usterki
i awarie w częściach wspólnych nieruchomości będą usuwane 
w trybie natychmiastowym. Prosimy o ich zgłaszanie do Biura Ob-
sługi Mieszkańca, działu Eksploatacji lub Pogotowia Technicznego.

6. Przeprowadzi kontrolę w sprawie przygotowania zasobów do se-
zonu zimowego 2022/2023.
7. Zapozna się z działalnością placówek kulturalno-oświatowych 
LSM – omówi aktualną problematykę ich funkcjonowania.
8. Rozpatrzy projekt podstawowych wskaźników do planu gospo-
darczo-fi nansowego LSM na 2023 r. – w tym rzeczowo-fi nansowego 
planu remontów na 2023 r.
9. Rozpatrzy projekty uchwał w sprawie zmian opłat od lokali miesz-
kalnych i użytkowych, jeśli zajdzie taka konieczność wynikająca 
ze wzrostu kosztów utrzymania zasobów.
10.  Będzie na bieżąco rozpatrywała sprawy kierowane przez człon-
ków do RN.

Członkowie RN będą również obserwowali działania prowadzone 
przez LSM, poprzez uczestnictwo w przetargach i odbiorach robót 
remontowych.

Rozpoczęliśmy również akcję montażu podzielników na grzejnikach 
w lokalach użytkowych oraz ich wymiany w przypadkach awaryjnych. 
Zarząd zwiększył ilość wymian oświetlenia tradycyjnego na no-
woczesne typu LED. Modernizowane są również mechanizmy 
w dźwigach osobowych. Dzięki wprowadzeniu wspomnianych 
rozwiązań, znacząco zmniejsza się pobór energii w częściach 
wspólnych budynków.

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa nie ma możliwości negocja-
cji cen z Tauronem i Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Energetyki 
Cieplnej, które ustalają taryfy zatwierdzone przez Urząd Regulacji 
Energetyki. Dynamiczny wzrost cen energii cieplnej i elektrycznej 
oraz rosnąca infl acja zmuszają nas wszystkich do oszczędności
i propagowania racjonalnych zachowań.

WARTO WIEDZIEĆ
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Wprowadziliśmy zmiany w Regulaminie

Rozdział IV Podzielniki kosztów ogrzewania

Uchwałą Rady Nadzorczej LSM z dnia 26.07.2022 r. został uchwalony nowy Regulamin 
rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzewania wody wodociągowej 
w Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Uchwała obowiązuje od dnia 01.09.2022 r., 
zatem Regulamin będzie stosowany od sezonu rozliczeniowego 2022/2023. Poniżej 
przedstawiamy Państwu wprowadzone zmiany. Pełna treść Regulaminu dostępna jest
na stronie internetowej LSM oraz w serwisie eBOK.

Ust. Było Jest

2. Zamontowane radiowe podzielniki kosztów c.o. stanowią 
wyłączną własność Spółdzielni.

Zamontowane radiowe podzielniki kosztów c.o. oraz przygrzej-
nikowe zawory termostatyczne wraz z głowicami, stanowią część 
wspólną nieruchomości.

8. Wprowadzenie lokalu mieszkalnego i użytkowego do sys-
temu indywidualnego rozliczania może nastąpić z dniem 
rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego.

Wprowadzenie lokalu mieszkalnego i użytkowego do systemu 
indywidualnego rozliczania w oparciu o wskazania podzielników 
kosztów ogrzewania może nastąpić z dniem rozpoczęcia kolejnego 
okresu rozliczeniowego.

9. Montaże brakujących podzielników kosztów ogrzewana 
przeprowadzane są w trybie serwisowym. Od rozpoczęcia 
okresu rozliczeniowego do dnia montażu podzielnika jed-
nostki będą szacowane na podstawie stopniodni. Metoda 
określania stopniodni wynika z zastosowanych przez fi rmę 
rozliczającą ogólnie przyjętych zasad.

Usunięto.

Ust. Było Jest

11. 
pkt 
4)

Ustala się wysokość ryczałtu za zużycie ciepłej wody jako 
iloczyn połowy ilości zużycia zimnej wody z obowiązujące-
go aktualnie ryczałtu za zużycie zimnej wody oraz aktualnej 
stawki za podgrzanie ciepłej wody.

Ustala się wysokość miesięcznego ryczałtu za podgrzanie wody 
jako iloczyn połowy ilości zużycia zimnej wody z obowiązującego 
aktualnie miesięcznego ryczałtu za zużycie zimnej wody oraz aktu-
alnej stawki za podgrzanie wody.

Rozdział VII Ustalanie opłat za ciepło i ciepłą wodę

Rozdział VIII Rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania

Ust. Było Jest

3. Rozliczanie w lokalach mieszkalnych za ciepło zużyte na 
ogrzewanie i podgrzanie wody wodociągowej jest prowa-
dzone, jeżeli w nieruchomości są zainstalowane:
1) ciepłomierze mierzące ilość ciepła dostarczonego
do węzła lub komory technicznej budynku,
2) przygrzejnikowe zawory termostatyczne z głowicami,
pozwalające uzyskać w pomieszczeniach temperaturę 
nie niższą niż +16o C,
3) urządzenia niezbędne do indywidualnego rozliczania 
kosztów ogrzewania na poszczególne lokale tj. podzielniki 
kosztów,
4) wodomierze wody ciepłej w poszczególnych lokalach.

Rozliczanie w lokalach mieszkalnych i użytkowych za ciepło zużyte 
na ogrzewanie i podgrzanie wody wodociągowej jest prowadzone, 
jeżeli w nieruchomości są zainstalowane:
1) ciepłomierze mierzące ilość ciepła dostarczonego do węzła
lub komory technicznej budynku,
2) przygrzejnikowe zawory termostatyczne z głowicami,pozwalają-
ce uzyskać w pomieszczeniach temperaturę nie niższą niż +16o C,
3) urządzenia niezbędne do indywidualnego rozliczania kosztów 
ogrzewania na poszczególne lokale tj. podzielniki kosztów
ogrzewania,
4) wodomierze wody ciepłej w poszczególnych lokalach.

12. Przyjmuje się, że koszty wspólne zużycia ciepła w budyn-
kach stanowią 50% całkowitych kosztów zużycia ciepła 
w tej nieruchomości. Tym samym koszty indywidualne zuży-
cia stanowią 50% tych kosztów.

Przyjmuje się, że koszty wspólne zużycia ciepła w budynkach 
stanowią 60% całkowitych kosztów zużycia ciepła w tej nieru-
chomości. Tym samym koszty indywidualne zużycia stanowią 
40% tych kosztów.

WARTO WIEDZIEĆ
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Rozdział IX Szczególne przypadki rozliczeń indywidualnych kosztów centralnego ogrzewania

Rozdział X Wyniki rozliczenia rocznego

Rozdział XII Postanowienia końcowe

Ust. Było Jest

5. Przyjmuje się jako ogólną zasadę dobrowolnego przystąpie-
nia większości członków Spółdzielni z danej nieruchomości 
do jednej z dwóch metod indywidualnego rozliczania kosz-
tów ciepła na potrzeby ogrzewania lokali tj. za pomocą elek-
tronicznych podzielników z odczytem zdalnym lub według 
powierzchni lokali, na warunkach określonych niniejszym 
regulaminem.

Przyjmuje się jako ogólną zasadę dobrowolnego przystąpienia 
większości użytkowników lokali z danej nieruchomości do jed-
nej z dwóch metod indywidualnego rozliczania kosztów ciepła  
na potrzeby ogrzewania lokali tj. za pomocą elektronicznych po-
dzielników z odczytem zdalnym lub według powierzchni lokali,  
na warunkach określonych niniejszym regulaminem.

6. O skuteczności przystąpienia do jednej z dwóch metod roz-
liczania kosztów ogrzewania, o których mowa w ust. 5 de-
cyduje wyrażenie woli „na tak” przez 70%” uprawnionych  
użytkowników lokali w danej nieruchomości. W tym przy-
padku koszty montażu podzielników kosztów ogrzewania 
zostaną rozliczone jednorazowo.

O skuteczności przystąpienia jednej z dwóch metod rozliczania 
kosztów ogrzewania, o których mowa w ust. 5 decyduje wyraże-
nie woli „na tak” przez 70%”  uprawnionych użytkowników lokali  
w danej nieruchomości.

8. Odszkodowanie, na rzecz pozostałych użytkowników  
w obiekcie rozliczeniowym, stanowi sumę kosztów stałych  
i kosztów zużycia i wyliczone zostanie w następujący spo-
sób:
1) koszty stałe i koszty wspólne zużycia ciepła ustala  
się na zasadach ogólnych określonych w Rozdziale VIII ust. 
12 pkt 1 i 2 niniejszego regulaminu,
2) indywidualne koszty zużycia zostaną wyliczone jako  
iloczyn najwyższego stwierdzonego dla lokalu w tym 
obiekcie rozliczeniowym wskazania ilości jednostek na 1m2  
powierzchni użytkowej obliczonego lokalu, powiększone 
o 200%.

Odszkodowanie, na rzecz pozostałych użytkowników w obiekcie 
rozliczeniowym, stanowi sumę kosztów stałych i kosztów zużycia 
i wyliczone zostanie w następujący sposób:
1) koszty stałe i koszty wspólne zużycia ciepła ustala się na zasa-
dach ogólnych określonych w Rozdziale VIII ust. 12 pkt 1 i 2 niniej-
szego regulaminu,
2) indywidualne koszty zużycia zostaną wyliczone jako iloczyn  
powierzchni użytkowej obliczanego lokalu oraz wielkości określo-
nej w rozdz. VIII, ustęp 14 pkt 1.

Ust. Było Jest

5. Brak. Użytkownicy lokali mają prawo raz w miesiącu wystąpić do Spół-
dzielni o udostępnienie informacji o ilości jednostek zarejestrowa-
nych na podzielnikach kosztów ciepła. Informacja udzielana jest  
po uiszczeniu przez użytkownika lokalu opłaty za usługę odczytu 
wykonanego w indywidualnym terminie (zgodnie z cennikiem fir-
my rozliczającej) i przesyłana jest pocztą tradycyjną lub mailowo.

Ust. Było Jest

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od okresu rozliczeniowego 
2020/2021.

Użytkownicy lokali mają prawo raz w miesiącu wystąpić do Spół-
dzielni o udostępnienie informacji o ilości jednostek zarejestrowa-
nych na podzielnikach kosztów ciepła. Informacja udzielana jest  
po uiszczeniu przez użytkownika lokalu opłaty za usługę odczytu 
wykonanego w indywidualnym terminie (zgodnie z cennikiem fir-
my rozliczającej) i przesyłana jest pocztą tradycyjną lub mailowo.

10. Brak. W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może, odrębną 
uchwałą na czas określony, ustalić szczególne zasady rozliczania 
kosztów ciepła na ogrzewanie lokali i podgrzewanie wody.

14. Brak. Dla każdego sezonu grzewczego wyznacza się dla kosztów zmien-
nych zakupu ciepła:
1) naksymalny koszt zmienny zakupu ciepła zależnego od jego  
zużycia w lokalach w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej,
2) minimalny koszt zmienny zakupu ciepła zależnego od jego zuży-
cia w lokalach w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej.

WARTO WIEDZIEĆ
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Walka z odpadami
LSM wielokrotnie przeprowadzała akcje informacyjne dotyczące prawidłowego 
postępowania z odpadami. Pomimo naszych starań, wielu mieszkańców nadal 
nie przestrzega zasad ich segregacji. 

Pamiętajmy o wyrzucaniu dozwolonych 
śmieci do dedykowanych  pojemników:
• niebieski- papier i tektura,
• żółty- metale i tworzywa sztuczne,
• zielony- szkło,
• brązowy- bioodpady,
• czarny- odpady zmieszane.

Bardzo istotne jest zgniatanie wyrzucanych 
opakowań z tworzyw sztucznych, metalu 
czy tektury. Niezgniecione butelki i kartony 
niepotrzebnie zabierają miejsce w śmietni-
kach i bardzo szybko je zapełniają.
Nie zapominajmy, że Urząd Miasta przepro-
wadza kontrole w zakresie poprawnej segre-
gacji odpadów. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, naruszenie tych zasad naraża 
na konsekwencje fi nansowe wszystkich 
mieszkańców danej nieruchomości. Urząd 
Miasta może nałożyć karę w postaci pod-
wyższenia opłaty za odpady, do dwukrotnej 
wartości stawek podstawowych.

Śmieci porzucone w okolicach wiat szpe-
cą krajobraz na zasobach LSM. Zadaniem 
Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej jest wyłącznie odbiór właści-
wie zgromadzonych odpadów. Nagminnie 
spotykanym zjawiskiem jest pozostawianie 
przy śmietnikach m.in. odpadów poremon-
towych, zużytych opon samochodowych, 
tekstyliów czy elektrośmieci. Są to odpa-
dy komunalne, które należy samodzielnie 
dostarczać do Punktu Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych (PSZOK). 
W naszym mieście funkcjonują dwa takie 
punkty: przy ul. Rzeszotarskiej 48 oraz 
Nowodworskiej 1. Na miejscu wymagane 
jest jedynie posiadanie dokumentu, któ-
ry potwierdzi nasze miejsce zamieszkania. 

Zdawanie selektywnych odpadów jest 
bezpłatne, realizowane w ramach opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. Również LPGK prowadzi co drugi 
miesiąc zbiórkę Zużytego Sprzętu Elek-
trycznego i Elektronicznego, zgodnie 
z harmonogramem dostępnym na stronie 
miasta www.legnica.eu.

Warto pamiętać, że każda akcja sprzątania 
nielegalnie pozostawionych śmieci, jest 
dodatkowym kosztem solidarnie obcią-
żającym lokatorów. Spółdzielnia dokłada 
wszelkich starań, aby jej zasoby były este-
tyczne i bezpieczne. Jednak w dużej mierze, 
to od zachowania mieszkańców zależy kom-
fort życia na osiedlach.

TO SIĘ DZIEJE
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Z każdym miesiącem nasilają się akty  
wandalizmu i dewastacji. Często spotyka-
nym wykroczeniem jest rysowanie przez 
wandali szpecących bohomazów markerem 
lub sprayem, co niszczy elewacje budyn-
ków. Prawdziwą plagą stały się podpalenia 
estetycznych i funkcjonalnych wiat śmiet-
nikowych. Trudno zrozumieć, co kieruje 
sprawcami niszczenia wspólnego mienia.

LSM zgłasza każde bezprawne zdarzenie 
na Policję i ubezpieczycielowi. Wpływ  
na wysokość składki  ubezpieczeniowej 
Spółdzielni mają straty poniesione z tytułu 
zdarzeń losowych, głównie silnego wiatru 
i deszczu oraz zdarzeń dokonanych z pre-
medytacją przez osoby trzecie, takich jak: 
kradzieże, wybijanie szyb, grafitti, podpa-
lenia, niszczenie zamków w drzwiach. Wraz  

Szokujące akty wandalizmu
Osiedla Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej są jednymi z najlepiej utrzymanych 
w naszym mieście. LSM dba nie tylko o odpowiedni stan techniczny budynków, 
priorytetem jest również dbanie o czystość i przyjemne otoczenie na zasobach.

ze wzrostem szkodliwości na zasobach Spół-
dzielni, zwiększa się składka ubezpieczenio-
wa, która jest kosztem spółdzielni wkalku-
lowanym w czynsz. Dla lokatorów oznacza 
to wzrost czynszu, tym bardziej niepokoi 
nas gwałtownie rosnąca liczba dewastacji.

Za cały rok 2021 szkody z tytułu: pożarów, 
grafitti i innych celowych zniszczeń, zostały 
wycenione na kwotę blisko 90 tysięcy zło-
tych. Według stanu na sierpień 2022 r., war-
tość ta została już przekroczona i wynosi 
około 94 tysiące złotych!

 W pewnym stopniu, za utrzymanie przy-
jaznego krajobrazu osiedli odpowiadają 
również ich mieszkańcy. Apelujemy, aby 
zgłaszali Państwo wszelkie niedozwolone 
czyny, dzwoniąc do służb porządkowych  

pod numer 112 lub 986 oraz o informowa-
nie Spółdzielni. Brak reakcji ze strony miesz-
kańców daje przyzwolenie na brak posza-
nowania dla naszego wspólnego mienia.

TO SIĘ DZIEJE



stawy malarstwa, fotografi i, koncerty i inne 
ciekawe wydarzenia.
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Urszula Juchnik-Pogorzelska - Kierownik SDK Kopernik / foto. SDK Kopernik

Warsztaty wakacyjne w SDK Kopernik upły-
nęły nam bardzo aktywnie, na wspólnych 
podróżach i zabawie z uśmiechami na twa-
rzach. Odwiedziliśmy piękny Zamek Książ, 
byliśmy też w Myśliborzu na warsztatach 
ekologicznych. Uczestniczyliśmy w pasjo-
nujących warsztatach jeździeckich, gdzie 
mogliśmy obcować z naturą, poczuliśmy 
wolność i wiatr we włosach.

Każdy z uczestników znalazł coś dla ducha 
i ciała. Poza codziennymi zajęciami spor-
towymi, odbywały się specjalne warsztaty: 
taneczne, aikido czy zajęcia na trampoli-
nach w klubie fi tness. Obcowaliśmy rów-
nież ze sztuką na zajęciach: plastycznych, 
ceramicznych, kreatywnych, etnografi cz-
nych oraz fi lmowych, na których każdy 
zespół napisał scenariusz i nakręcił swój 
fi lm. Chodziliśmy na seanse kinowe i pozna-

Również w nowym roku szkolnym, każdy 
znajdzie u nas coś dla siebie. Zapraszamy  
na zajęcia malarstwa dla dzieci i dorosłych, 
naukę gry na pianinie, skrzypcach, język 
angielski, warsztaty fi lmowe i kreatywne. 
Na najmłodszych mieszkańców czekają 
kolorowe zajęcia sensoplastyki oraz za-
jęcia umuzykalniające, a także nowość 
w Koperniku - zajęcia baletowe dla dzieci 
w wieku 3-7 lat.

W ofercie znajdą się też zajęcia dla aktyw-
nych, m.in.: gimnastyka dla dorosłych, joga 
i aikido. Z radością informujemy, że swoją 
działalność wznawia też Klub Seniora!

Niezmiennie Kopernik zaprasza do sek-
cji tanecznej, która w tym sezonie jest 
bardzo różnorodna. Zaczynając od tańca 
towarzyskiego, poprzez taniec solo dla 
pań, po taniec nowoczesny dla dzieci
i młodzieży.
 
Również w tym roku sekcja tańca nowo-
czesnego będzie prowadzona przez Ka-
rolinę Tuszyńską- Kluzek – cenioną cho-
reograf, laureatkę wielu turniejów tańca 
towarzyskiego oraz absolwentkę Aka-
demii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta 
Bacewiczów w Łodzi. Nasz młodziutki 
zespół można będzie zobaczyć 25 września 

Zapisy i szczegółowe informacje dostępne 
są pod numerem telefonu 76 72 30 982.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profi -
lu na Facebooku: SDK.Kopernik.

na Legnickim Dniu Latawca, który odbędzie 
się w Parku Miejskim na Polane Angielskiej. 
Warto tam być!

Od października zaczniemy cykl różnorod-
nych warsztatów, m.in.: warsztaty ceramicz-
ne, chemiczne, kreatywne, etnografi czne, 
ekologiczne i malarstwa. Odbędą się rów-
nież świąteczne warsztaty bożonarodze-
niowe i wielkanocne. Już teraz zapraszamy 
na zaplanowane w późniejszym czasie wy-

waliśmy Legnicę. Szczególnie zafascynowa-
ła nas historia i zwiedzanie Zamku Piastow-
skiego. Wesoło wspominamy też wspólne 
harce w parkowym placu zabaw.

 
W Galerii Ring i Otwartej Galerii Sztuki, gdzie 
obejrzeliśmy wystawę i wzięliśmy udział
w warsztatach z robienia kolażu, wielu
z nas odkryło w sobie miłość do tworzenia. 
Okazuje się, że  sztuka wyższa jest dostęp-
na dla każdego i w każdym wieku. Warto 
ją poznawać i po nią sięgać.
 
Wakacje w SDK Kopernik przebiegły w rado-
snej i sympatycznej atmosferze, a co bardzo 
ważne, również bezpiecznie. Dziękujemy 
Straży Miejskiej za odwiedziny i poucza-
jące zajęcia. Wszyscy uczestnicy jedno-
głośnie stwierdzili, że nie mogą doczekać 
się kolejnych wakacji i warsztatów z naszym 
Domem Kultury!

Wakacje...

...i po wakacjach

KULTURA I OŚWIATA



KULTURA I OŚWIATA

15MAGAZYN LEGNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

...pozostały już miłym wspomnieniem 
wspólnej zabawy i nauki kreatywności. 
W tym świetnie spędzonym czasie, zrodziło 
się też wiele nowych przyjaźni.

Dzieci i młodzież wzięły udział w wielu 
warsztatach. Poza zajęciami: ceramiczny-
mi, kreatywnymi, ekologicznymi, plastycz-
nymi i rękodzieła, były również warsztaty: 
naukowe, kulturoznawcze i z zakresu Lego 
robotyki. Wszystkie propozycje przypadły 
do gustu uczestnikom. Nasze warsztaty 
wpłynęły na rozwój: wyobraźni, wrażliwo-
ści, wyczucia smaku, estetyki i umiejętno-
ści technicznych uczestników. Nie zabrakło 
oczywiście zajęć sportowych, po których 
wszyscy chętnie wyciszali się na seansie 
relaksacyjno-inhalacyjnym w grocie solnej 
„Bursztynowa Komnata”.

Niezapomnianym punktem naszych warsz-
tatowych wakacji było interaktywne spo-
tkanie edukacyjne z panią Kasią Sawińską-
dogoterapeutką oraz jej psem terapeu-
tycznym Rubinem. Duet ten uczył nas, jak 
budować prawidłowe relacje ze zwierzęta-
mi i dbać o własne bezpieczeństwo w kon-
takcie z nimi.

Wycieczka do Doliny Pałaców i Ogrodów 
była dniem pełnym niesamowitych przeżyć. 
Wspomnienia ze zwiedzania Zespołu Pała-
cowego w Łomnicy, połączonego z warszta-
tami  historycznej kaligrafi i w „starej szkole”, 
a także wrażenia z pleneru fotografi czne-
go „Pałacowe kadry”, zwiedzania Muzeum 
Doliny,  Ogrodów w Bukowcu i pleneru pla-
stycznego na terenie Parku Krajobrazowe-
go w Bukowcu pozostaną z nami na bardzo 
długo!

Nowymi i stałymi propozycjami w naszej 
ofercie są: warsztaty mangi, makramy, rę-
kodzieła oraz seanse relaksacyjne z gon-
gami i misami tybetańskimi, które cieszyły
się do tej pory dużym zainteresowaniem.

Po dwuletniej przerwie do naszej oferty 
zajęć dla dzieci powróci również gimnastyka 
korekcyjna. Ponadto, pojawią się nowe zaję-

cia nauki języka niemieckiego 
dla początkujących, orga-

nizowane z myślą 

o siódmoklasistach. Program nauczania 
przewiduje dla nich drugi język obcy, 
a najczęściej wybieranym jest właśnie język 
niemiecki. Nowością jest również Pracow-
nia Polskiego z zajęciami dla maturzystów 
i ósmoklasistów.

Zachęcamy Państwa do aktywności fi zycz-
nej i zadbania o swoją kondycję. Dzięki 
systematyczności na zajęciach „Zdrowy 
kręgosłup” i treningowi ogólnorozwo-
jowemu z elementami pilatesu można
wzmocnić swoje mięśnie, poprawić wy-
gląd sylwetki i pozbyć się doskwierającego 
bólu kręgosłupa.

zajęć dla dzieci powróci również gimnastyka 
korekcyjna. Ponadto, pojawią się nowe zaję-

cia nauki języka niemieckiego 
dla początkujących, orga-

nizowane z myślą 

Wakacyjne warsztaty z Klubem Agatka...

Jesień z „Agatką”

Małgorzata Maciejewska-Janusz - Kierownik KM „Agatka” / foto. KM „Agatka”
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Jesień w galerii sztuki
Do końca roku Galeria Sztuki w Legnicy
zaprezentuje jeszcze kilkaset dzieł, na kil-
ku różnorodnych wystawach. Dwie z nich, 
to twórczość bardzo kobieca, będąca 
wariacją na temat cielesności i wyobra-
żenia kobiecości. Wystawa pt. „Czupira-
dło” warszawianki Julii Świtaj, to rozprawa 
z najnowocześniejszymi trendami ma-
larstwa, a także tradycyjnymi wierzenia-
mi ludowymi. Kolorowe płótna, z pozoru 
niechlujnie zachlapane farbami ukazują: 
wiedźmy, diabły, demony oraz hybrydycz-
ne twory zwierząt i ludzi. Są próbą refl ek-
sji nad postępującym odczłowieczeniem
i współczesnym postrzeganiem świata
jako zagrożenia. 

Z kolei Basia Bańda postara się przedstawić 
swoją sztukę jako antidotum na bolączki
i okrucieństwo świata, nazywając robo-
czo swe nieduże cykle prac „Witaminami”. 
Autorka pokaże w Legnicy także akwarele 
„Na obniżenie ciśnienia”. W twórczości Bańdy 
(wykładowczyni sztuki na Uniwersytecie Zie-
lonogórskim) zawsze ważną rolę odgrywała 
cielesność, która dotyczyła hybrydalnych 
form roślinno-ludzko-zwierzęcych. Obecnie 
w swoim artystycznym przekazie porusza 
się na terenie abstrakcji, gustując w delikat-
nych formach i różowych barwach. Obie eks-
pozycje można oglądać do końca września. 

Materiały: Galeria Sztuki w Legnicy 

W październiku przeniesiemy się do świata 
eksperymentów z obrazem i dźwiękiem,
a także szkła artystycznego. W Galerii Ring 
odbędzie się kolejna prezentacja w ramach 
Festiwalu Intermediale, organizowanego 
przez Legnickie Centrum Kultury i Fundację 
Netcetera, z serią pokazów multimedial-
nych i koncertów. Natomiast w salach przy 
placu Katedralnym prezentowane będzie 
szkło artystyczne – jedno z najpiękniejszych 
materiałów rzeźbiarskich i rzemieślniczych, 
a zarazem wciąż mało znana, niszowa dzie-
dzina sztuki współczesnej. Legnicka wysta-
wa będzie częścią Europejskiego Festiwalu 
Szkła. Zobaczymy na niej prace artystów, 
którzy poświęcili się tej dziedzinie- szkla-
ne obiekty, rzeźby, a także instalacje, które
zaskoczą odbiorcę grą świateł. 

Galeria Sztuki zaprasza od wtorku do nie-
dzieli w godzinach 12:00-18:00. Wstęp 
na wszystkie wystawy jest bezpłatny. Szcze-
gółowy harmonogram wydarzeń dostępny 
jest na stronie: www.galeria.legnica.eu. 

KULTURA



Bezpłatna pomoc psychologiczna
Już od trzydziestu lat, 10 października obchodzimy Świato-
wy Dzień Zdrowia Psychicznego. Został on wpro-
wadzony z inicjatywy Światowej Federacji 
Zdrowia Psychicznego. Corocznie z tej 
okazji prowadzone są działania, ma-
jące na celu uświadomienie wpły-
wu chorób psychicznych na życie 
ludzi na całym świecie. 

Według ekspertów Światowej 
Federacji Zdrowia Psychicz-
nego, w ciągu kilkunastu lat 
jednym z głównych proble-
mów zdrowotnych będą wła-
śnie zaburzenia psychiczne. 
Ciemną stroną rozwoju cywi-
lizacyjnego jest towarzyszący 
mu stres, szybkie tempo życia
i brak czasu na odpoczynek. 
Niepewna sytuacja gospodarcza, 
wojna na Ukrainie i zagrożenie epide-
miczne również nie pozostają bez wpływu 
na naszą psychikę. Zdaniem Światowej Or-
ganizacji Zdrowia, do 2030 roku depresja ma stać
się najpowszechniejszą dolegliwością zdrowotną.

Mieszkańcy Legnicy, będący w trudnej sytuacji związanej z: 
kryzysem życiowym, problemami emocjonalnymi, kon-

fl iktami i przemocą w rodzinie, myślami samobójczy-
mi, problemami dorastania czy wychowawczymi 

z dziećmi, mogą skorzystać z pomocy psycholo-
gicznej MOPS. Ponadto, specjaliści prowadzą 

warsztaty edukacyjne dla rodziców dzieci  
w wieku szkolnym, przedszkolnym i żłob-

kowym.

Pomoc wykwalifi kowanego psycho-
loga można otrzymać od poniedział-
ku do piątku od godz. 7:30 do 18:00 
w Zespole Interwencji Kryzysowej, 

działającym przy Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Legnicy,

ul. Okrzei 9. Umawiać można się 
osobiście lub pod numerem telefonu 

76 721 53 42. Wsparcie jest bezpłatne 
i nie wymaga skierowania od lekarza.

Nie bójmy się prosić o pomoc specjalistów. 
Często tylko przy ich wsparciu mamy szansę

na wprowadzenie trwałych zmian do naszego życia.
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na wprowadzenie trwałych zmian do naszego życia.

WARTO WIEDZIEĆ
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Prywatny monitoring w bloku
Zarówno mieszkańcom domów 
jednorodzinnych, jak i budyn-
ków wielolokalowych przysłu-
guje prawo do montażu kamer 
na własny użytek. 
Monitoring staje się coraz popu-
larniejszą metodą ochrony przed 
złodziejami i dewastacją, jego 
posiadanie zwiększa też po-
czucie naszego bezpieczeń-
stwa. Jednak bez względu 
na miejsce zamieszkania, wła-
ściciel prywatnego monitoringu 
musi przestrzegać zasad prywat-
ności innych osób.
 
Zgodnie z art. 2 ust 2 lit. c RODO, rozporzą-
dzenie to nie ma zastosowania dla przetwa-
rzania danych przez osobę fi zyczną o oso-
bistym lub domowym charakterze. Oznacza 
to, że przepisom RODO nie podlega wła-
ściciel kamery monitorującej wyłącznie 
drzwi jego lokalu, prywatne podwórko
lub balkon.

Monitoring wizyjny mieszkańca, obej-
mujący swoim zasięgiem części wspólne 
nieruchomości lub pozostałą przestrzeń 
publiczną podlega przepisom RODO. Jest 
naruszeniem przepisów o ochronie danych 
osobowych, narusza również dobra osobi-
ste osób nagrywanych bez ich zgody. Przy-
kładem takich naruszeń może być np. moż-
liwość śledzenia, kto wchodzi i wychodzi
 z mieszkania sąsiada lub w czyim towarzy-
stwie i o jakich godzinach osoby z innych 
pięter wracają do swojego lokalu.  Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, każdy kto 
czuje się pokrzywdzony działaniami wła-
ściciela monitoringu, może dochodzić 
swoich praw na drodze sądowej lub skie-
rować wniosek do Prezesa Urzędu Ochro-
ny Danych.
 
Mieszkańcy zasobów, przed montażem kamery monitoringu prywatnego, zobowiąza-
ni są do poinformowania o tym fakcie Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wniosek 
powinien zostać przekazany w formie pisemnej i zawierać następujące informacje: 
planowane miejsce montażu kamery, zasięg monitoringu i cel jego działania. 
Jednoczesne poinformowanie sąsiadów pomoże właścicielowi monitoringu uniknąć 
sporów na tym tle. 
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Masz pomysł na biznes? 

REKLAMA 
w ELESEMCE
To jest miejsce 
na Twoją reklamę, 
która może tra� ć 
do 17 tysięcy 
naszych mieszkańcow!

Oferujemy również umieszczenie 
reklamy w częściach wspólnych
nieruchomości oraz na naszej 
stronie internetowej.

18 elesemka www.legnickasm.pl

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ma lokale do wynajęcia!

• ul. Chojnowska 17 o pow. 45,5 m2;
• ul. Złotoryjska 2 o pow. 17,5 m2;

• ul. Daszyńskiego 30 o pow. 8,6 m2;
• ul. Chojnowska 13 o pow. 5,6 m2.

Pytania można kierować 
na e-mail: lsm@legnickasm.pl 

lub dzwoniąc pod numer: 76 72 30 990 (wew. 107).

Redakcja i korekta: Alicja Łojko
Współpraca: Maciej Adamczuk, Justyna Teodorczyk, Paweł Sasiela. 
Materiały LSM. Zdjęcie okładki: freepik.com. (graystudiopro1)
Kontakt z redakcją: elesemka@legnickasm.pl
Skład:                 Studio Grafi czne Agama Media / www.agamamedia.pl

Przestrzegamy przed oszustami, podającymi się
za przedstawicieli handlowych, czy oferującymi różne-
go rodzaju usługi i pomoc dla osób starszych.

Prosimy pamiętać, że o wszelkich przeglądach, kon-
trolach itp. LSM informuje zawsze z odpowiednim wy-
przedzeniem, poprzez wywieszanie ogłoszeń.
W przypadku wątpliwości prosimy dzwonić do LSM 
w celu uzyskania potwierdzenia.

Zwracajmy uwagę na osoby obce poruszające 
się po klatkach. Prosimy nie zapominać o zamykaniu 
drzwi na zamek. 

O wszystkich podejrzanych sytuacjach należy powia-
domić administratora, dzielnicowego lub najbliższy 
komisariat Policji.

Uwaga na oszustów
i włamywaczy

KOMUNIKAT
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 

2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1817), stan zagrożenia epidemicznego

został przedłużony do 30 września 2022 r.

O wszystkich podejrzanych sytuacjach należy powia-
domić administratora, dzielnicowego lub najbliższy 
komisariat Policji.

elesemka
magazyn mieszkańców Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

WARTO WIEDZIEĆ



Serwis (dawniej eSM) umożliwia zdal-
ny dostęp do wybranych danych do lo-
kalu. Dotychczasowi użytkownicy eSM 
logują się do serwisu na podstawie 
posiadanych haseł. Nowym użytkownikom 
uprawnienia nadaje Biuro Obsługi Mieszkań-
ca. Szczegóły na www.legnickasm.pl.
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Kontakt

Dyżury

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Gwiezdna 8, 59-220 Legnica
e-mail: lsm@legnickasm.pl
tel. 76 72 30 990.

Godziny pracy biur:
poniedziałki, środy, czwartki 7:00-15:00
wtorki 7:00-16:00
piątki 7:00-14:00.

Godziny pracy kas:
poniedziałki, środy, czwartki 7:15-14:30
wtorki 7:15-15:30
piątki 7:15-13:30.

Członkowie Rady Nadzorczej LSM przyjmują mieszkańców w każdy 
pierwszy wtorek miesiąca, w godz. 13:00-16:00, sala 104 (I piętro).

Członkowie Zarządu LSM i kierownicy działów przyjmują miesz-
kańców w każdy wtorek w godz. 13:00-16:00, po wcześniejszym
umówieniu spotkania.

Płatności za mieszkanie należy regulować:
• w kasie LSM- do ostatniego dnia każdego miesiąca;
• przelewem- na swój indywidualny rachunek bankowy,
do 20-go dnia każdego miesiąca.

Zasady udzielania informacji telefonicznie, 
zgodnie z RODO:

1. Informacje dotyczące lokalu udzielane są wyłącznie osobom 
uprawnionym.
2. Przed udzieleniem informacji, pracownik Spółdzielni uwierzytel-
nia tożsamość osoby dzwoniącej.
3. Weryfi kacja przebiega dwuetapowo, w oparciu o dane dostępne 
w systemie, np. indeks lokalu i nr PESEL.
4. Po pozytywnej weryfi kacji osoby dzwoniącej, pracownik udziela
żądanej informacji.
5. W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości, pracownik LSM udziela 
informacji o charakterze ogólnym lub występuje o pisemne zadanie 
pytania.

Pogotowie techniczne pracuje 7 dni w tygodniu, 
w godzinach 6:00-22:00, tel. 76 72 30 999.

W godzinach 22:00-6:00 awarie należy zgłaszać służbom miejskim:
• pogotowie wodno-kanalizacyjne- tel. 994 lub 76 85 54 800;
• pogotowie gazownicze- tel. 992;
• pogotowie energetyczne- tel. 991.

ODWIEDŹ NAS 

NA FACEBOOKU
i bądź na bieżąco

z informacjami
ze Spółdzielni

zeskanuj kod QR

fb: LSM.LegnickaSpoldzielniaMieszkaniowa

Ostatni dzwonek przed 
rozpoczęciem sezonu grzewczego
Użytkownicy lokali znajdujących się na zasobach Legnickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, którzy:
• nie mają wymienionych termozaworów na obowiązujące +16 st. C,
• nie posiadają zamontowanych podzielników ciepła fi rmy Techem,  
proszeni są o bezzwłoczny kontakt z LSM, celem umówienia 
terminu montażu.  
Tel. 76 72 30 990 (wewn. 125 w sprawie podzielników, wewn. 125 lub 
113 w sprawie termozaworów), e-mail: lsm@legnickasm.pl.

Pogotowie techniczne

Ze względu na utrzymujący się stan zagrożenia epidemicznego, 
prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa.

WARTO WIEDZIEĆ



Krzyżówka

PIONOWO:

1. NAZWA LODÓW I KREMU DLA DZIECI.
2. SOLENIZANT Z 29 WRZEŚNIA.
3. ZAMEK W GMINIE ZAGRODNO, 
     KOŁO ZŁOTORYI.
4. ZAROST PRZY USZACH.
5. PRAKTYKANT NA STUDIACH PRAWNICZYCH.
6. FIOŁEK OGRODOWY.
7. FRYZURA NA LEŚNE ZWIERZĘ.
8. ZAPORA NA RZECE.

„KIEDY JEST NAJCIEMNIEJ, WTEDY BŁYSKA ZNOWU 

…………………….............………….”

J.R.R. TOLKIEN Z KSIĄŻKI WŁADCA PIERŚCIENI - POWRÓT KRÓLA
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Pierwsze trzy osoby, które podadzą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki, otrzy-
mają atrakcyjne nagrody! Na zgłoszenia czekamy w Biurze Obsługi Mieszkańca, 
do 30 września br.

living better together

Ubezpieczenie Ubezpieczenie 
szkolne UNIQA szkolne UNIQA 
Twoje dziecko Twoje dziecko 
może liczyć na może liczyć na 
pomocpomoc
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Ochrona dla dzieci i młodzieży w ramach 

ubezpieczenia szkolnego, między innymi na wypadek: 

  ukąszenia przez kleszcza

  poważnego zachorowania (w tym COVID-19)

hejtu w Internecie


