
I. Koniec lata. 

Proszę Państwa. Kończy się lato, niebawem zacznie się jesień i chłodniejszy okres. Może 

zaistnieć potrzeba uruchomienia ogrzewania mieszkań. Może to nastąpić w październiku albo, 

jak to już bywało, nawet we wrześniu i to w pierwszej dekadzie. Wszystko będzie 

uzależnione od pogody i  panujących warunków atmosferycznych. Okres wiosenno – letni jest 

czasem nie tylko wakacyjno – urlopowego wypoczynku, ale także czasem wykonywania 

różnorodnych remontów i przeróbek w mieszkaniach. Zamiar wykonania takich prac należy 

zgłaszać do Spółdzielni, o czym już wielokrotnie informowaliśmy, aby ta akceptując je, 

wydała warunki techniczne poprawnego wykonania danego rodzaju remontu czy przeróbki na 

instalacji. W zakresie prac na instalacji centralnego ogrzewania, w wydawanych przez 

Spółdzielnię warunkach technicznych zawsze umieszczano zapis, że prace te powinny być 

ukończone do końca sierpnia. Może się bowiem zdarzyć, że już na początku września trzeba 

będzie napełniać instalację c.o. wodą, w celu uruchomienia ogrzewania. Wtedy tam gdzie nie 

ukończono remontów na tej instalacji następują potężne i bardzo przykre w skutkach zalania, 

nie tylko mieszkania w którym z powodu nieukończenia remontu instalacja c.o. była otwarta, 

ale i wielu innych  znajdujących się pod feralnym mieszkaniem. Dlatego prosimy wszystkich, 

którzy otrzymali zgodę i warunki techniczne na remont mieszkania, w tym na przeróbki 

instalacji c.o., wymianę grzejników itp., aby niezwłocznie zgłosić do Spółdzielni zakończenie 

prac na instalacji c.o. Spółdzielnia w razie konieczności napełniania instalacji musi być 

przekonana, że instalacja jest szczelna i nie wystąpią zalania. Oczywiście przed takim 

napełnianiem instalacji c.o. zawsze jest informacja w budynkach, z ostrzeżeniem o 

napełnianiu i prośbą o zwracanie w tym czasie szczególnej uwagi na stan instalacji, albowiem 

nieszczelności mogą wystąpić również tam gdzie nie było żadnego remontu. Apelujemy 

również do tych, którzy wykonywali remonty i przeróbki bez zgłaszania do Spółdzielni, aby 

zadbali o zamknięcie instalacji c.o. do końca sierpnia oraz zgłosili do Spółdzielni odbiór 

poprawności wykonania odpowiednich prac remontowych. Bardzo często zdarza się tak, że 

odpowiedzialność za niefunkcjonowanie instalacji grzewczej, z powodu wadliwego 

wykonania takich czy innych przeróbek przez domorosłych „fachowców”, rodzaju tych z 

programu „usterka”, jak również za spowodowane przez ich partactwo zalania, próbuje się 

zrzucić na Spółdzielnię. Mówi się, że żadnych przeróbek nie było, że tak już było w 

momencie nabycia mieszkania, mimo widocznych śladów niedawnej ingerencji i 

zastosowania niezrozumiałych z punktu widzenia sztuki instalacyjnej w tym zakresie 

rozwiązań. Żąda się od Spółdzielni przywrócenia instalacji do stanu funkcjonalności i 

zgodnego z zasadami techniki instalacyjnej, no bo po „fachowcu”,  z którym się umawiano  

na przeróbki bez wiedzy i zgody Spółdzielni, ani po pieniądzach które mu zapłacono, nie ma 

już śladu.  Otóż oświadczamy, że nie ma i nie będzie zgody Spółdzielni na obciążanie jej 

skutkami samowolnych remontów, których następstwem są różnego rodzaju przykre 

konsekwencje. Ujawnione przypadki wystąpienia takich zdarzeń będą zgłaszane przez 

Spółdzielnię do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Nie życzymy nikomu 

przejścia procedury, którą   Nadzór Budowlany w tych przypadkach stosuje. 

 

II. Ceny ciepła. 



Odpłatność za ciepło jest największym składnikiem czynszu. Dlatego, że ciepło jest drogie.                                

W naszej Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” rozliczamy je indywidualnie dla każdego 

mieszkania w okresach rocznych, ustalając jego zużycie za pomocą podzielników kosztów 

ciepła lub na podstawie metrażu mieszkania. Duży wpływ na roczne rozliczenie ma 

stosowanie oszczędnego korzystania z ciepła i szczelność stolarki okiennej. Oczywiście 

szczelność ta powinna być w pewnym stopniu ograniczona, aby  zapewnić swobodną 

wymianę powietrza warunkującą prawidłowe działanie wentylacji. Spółdzielnia na rocznym 

rozliczeniu dostarczanym do każdego mieszkania, określa stawkę zaliczkową do stosowania 

przez okres jednego roku, do następnego rozliczenia. Stawka ta zwykle jest o 10% wyższa od 

dotychczas stosowanej. Okazało się jednak, że ceny ciepła w ostatnich latach rosły w takim 

stopniu, że poziom wzrostu przekraczał 10%. Sprawiło to, że dużo mieszkań, w szczególności 

te, w których nie stosowano  oszczędnego korzystania z ciepła, miało niedopłaty. Aby 

zapobiec temu zjawisku i w znacznym stopniu wyeliminować uciążliwe dopłaty, Spółdzielnia 

będzie zmuszona do stosowania wyższych zaliczek miesięcznych, odpowiadających dającym 

się przewidzieć wzrostom cen ciepła w danym roku, tak aby proces płatności za ogrzewanie 

rozłożyć równomiernie na cały rok. 

Poniżej w tabeli przedstawiamy jak zmieniały się ceny ciepła w 2020 r. i dotychczas w 2021 

r. 

Taryfa MPEC S.A. w Krakowie dla odbiorców ciepła 

Za okres 

Miesięczna rata opłaty za 

zamówioną moc cieplną 

[zł/MW/m-c] 

Cena ciepła 

[zł/GJ] 

Miesięczna rata opłaty stałej 

za usługi przesyłowe 

[zł/MW/m-c] 

Od 1.01.2020 r. 5 898,27 26,54 4 028,80 

Od 1.03.2020 r. 5 951,62 26,94 4 028,80 

Od 15.07. 2020 r. 6 662,25 29,95 4 028,80 

Procent wzrostu 

w 2020 r. 
12,95 % 12,85 % 0 % 

Od 1.01.2021 r. 6 691,46 30,07 4 071,29 

Od 1.03.2021 r. 6 925,63 31,17 4 071,29 

Od 1.06.2021 r. 7 376,55 33,07 4 071,29 

Procent wzrostu 

w 2021 r. 
10,24 % 11 % 0 % 

Wzrost za 

2020 r. i 2021 r. 
25,06 % 24,6 % 1,01 % 

 

Jak widać z powyższej tabeli, ceny ciepła w ciągu zaledwie 1,5 roku wzrosły o 25 %. To jest 

bardzo dużo. Jednakże, jak informuje przy każdej podwyżce Miejskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej, nieprzyjęcie podwyżki skutkuje wypowiedzeniem umowy i 

wstrzymaniem dostawy ciepła. Nie ma wyjścia. Trzeba oszczędnie gospodarować ciepłem i 

płacić rachunki. 

 

 



III. Zasady racjonalnego gospodarowania ciepłem. 

Tyle ciepła ile jest potrzebne 

Należy unikać nadmiernego wychłodzenia mieszkania, gdyż na jego ponowne ogrzanie 

konieczna jest zwiększona emisja ciepła. Do regulacji temperatury w mieszkaniu służą 

zawory z głowicą termostatyczną. Należy je otwierać i zamykać tylko na tyle, aby 

temperatura pomieszczenia wzrastała lub obniżała się powoli. Wychodząc na dłużej z domu, 

jeżeli mieszkanie pozostaje puste, warto znacznie zmniejszyć nastawy na głowicach zaworów 

termostatycznych przy grzejnikach, a po powrocie odpowiednio je zwiększyć. Takie 

konsekwentne działanie przynosi duże oszczędności w zużyciu ciepła. 

Optymalna temperatura 

Ciepło dużo kosztuje. Warto więc przyzwyczaić się do nieco niższej temperatury w 

pomieszczeniach. Obniżenie temperatury o jeden stopień może spowodować zmniejszenie 

zużycia ciepła o kilka procent, a tym samym obniżenie kosztów ogrzewania. 

Nie zasłaniać grzejników 

Najlepiej, gdy grzejniki są całkowicie odsłonięte. Jeśli są one zasłonięte firankami, 

obudowane lub zastawione meblami, zagradza się ciepłu drogę do pomieszczenia. Wtedy 

ciepło gromadzi się przy grzejniku. 

Wietrzenie: krótko i skutecznie 

Szybka wymiana powietrza jest najbardziej ekonomiczna. Dlatego przed wietrzeniem należy 

całkowicie zamknąć zawór przy grzejniku, odczekać kilka minut i dopiero wówczas na krótko 

i szeroko otworzyć okno. 

Kto płaci za to co zużywa, zużywa automatycznie mniej 

Gospodarstwa domowe zużywają 40% energii w skali całego kraju. Koszty ogrzewania                 

i ciepłej wody stanowią przeważającą część opłat za mieszkanie, gdyż surowce energetyczne 

są bardzo drogie, a w przyszłości ich cena będzie nadal rosła. 

Stosując indywidualny sposób rozliczania kosztów ogrzewania możecie Państwo racjonalnie 

gospodarować energią cieplną, a w efekcie płacić mniej. 

Działanie podzielnika 

Zamontowana na grzejniku, przylegająca do niego dolna część podzielnika nagrzewa się do 

temperatury powierzchni grzejnika. Temperatura grzejnika oraz temperatura powietrza                      

w pomieszczeniu mierzone są przez oddzielne czujniki temperatury znajdujące się                        

w podzielniku.  

Podzielnik rozpoczyna naliczanie jednostek, gdy temperatura powierzchni grzejnika jest 

wyższa od 23oC oraz gdy różnica temperatur między powierzchnią grzejnika a powietrzem            

w pomieszczeniu przekracza 4,5oC.  



Podzielnik jest dodatkowo zabezpieczony przed letnim naliczaniem poprzez zróżnicowanie 

temperatur startowych. 

Szybkość naliczania uzależniona jest przede wszystkim od temperatury grzejnika. Im 

temperatura jest wyższa tym szybciej podzielnik zlicza jednostki. 

Jednostki pokazywane na wyświetlaczu podzielnika są jednostkami bezwymiarowymi, które 

pozwalają określić w rozliczeniu koszty poniesione przez mieszkańca na ogrzanie mieszkania. 

Jak dokonuje się odczytu 

Dzięki zastosowaniu podzielników doprimo® 3 radio net, odczyt urządzeń odbywa się zdalnie 

bez konieczności wchodzenia do mieszkań. Aby zapewnić możliwość prawidłowego odczytu 

nie należy: zasłaniać podzielnika meblami, firankami, storami, obudowywać grzejników, 

malować podzielnika farbami. 

Rozliczenie 

Znajomość wskazań podzielników u wszystkich mieszkańców z uwzględnieniem parametrów 

grzejników, usytuowania mieszkań w bryle budynku oraz danych dotyczących ilości 

dostarczonego ciepła do budynku pozwalają na indywidualne rozliczenie kosztów. Otrzymane 

na tej podstawie rozliczenie indywidualne pozwoli na porównanie własnego zużycia i opłat z 

poprzednimi okresami. 

Wskazania podzielnika: 

1. W stanie normalnej pracy podzielnik kosztów ogrzewania ma czysty wyświetlacz (bez 

wskazań). 

2. Aby sprawdzić bieżącą wartość odczytu i wartość odczytu z końca poprzedniego 

okresu rozliczeniowego, należy nacisnąć przycisk odczytowy jeden raz i puścić. 

3. Wskazania będą pojawiać się na przemian. 

4. Wartość bieżąca odczytu poprzedzona jest cyfrą „2” z symbolem termometru 

widocznymi z lewej strony wyświetlacza. 

5. Wartość odczytu z końca poprzedniego okresu rozliczeniowego poprzedzona jest 

literą „A” widoczną z lewej strony wyświetlacza. 

 

IV. Używanie kanalizacji. 

Przypominamy, że sieć kanalizacyjna została zaprojektowana i wybudowana tak, żeby 

przyjmować ścieki z  Państwa mieszkań, czyli nieczystości sanitarne i papier toaletowy. 

Śmieci wrzucane do toalety mogą zapchać nie tyko sedes ale również wewnętrzną instalację 

kanalizacyjną w budynku i stać się przyczyną poważnej awarii. 

 

Do toalety nie należy wrzucać: 

• odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów 

kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, tekstyliów, włókien 

itp., 

• materiałów budowlanych, 



• części stałych nierozpuszczalnych w wodzie, 

• środków higieny osobistej i opatrunkowych takich jak: waciki, tampony, nawilżone 

chusteczki, wata, patyczki do uszu itp., 

• włosów, bandaży, materiałów opatrunkowych, rajstop zawierających włókna naturalne 

i syntetyczne, nierozpuszczające się w wodzie, które zbijają się w twardą masę, łączą 

się w sploty i uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków, 

• lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości, 

zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych 

mikroorganizmów oczyszczających ścieki  w biologicznej części oczyszczalni, 

• odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, 

lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych, 

• odpadów kuchennych, tłuszczów i olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją               

i osiadają na ściankach rur, zmniejszając ich średnicę, 

• substancji palnych i wybuchowych, a w szczególności benzyn, nafty, oleju 

opałowego, karbidu oraz substancji żrących i toksycznych. 

 

Wrzucanie do toalety przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć, może 

doprowadzić do poważnych awarii. 

Może dojść do cofnięcia ścieków i zalania mieszkań położonych na parterach, piwnic, lokali 

użytkowych, terenów zielonych wokół budynku, a co za tym idzie spowodować poważne 

straty materialne i finansowe. Zwracamy się szczególnie do właścicieli mieszkań stosujących 

najem krótkoterminowy. Mieszkania te są bardziej intensywnie zaśmiecane niż inne,                       

a użytkujące i sprzątające je osoby idąc na łatwiznę, wiele użytkowanych materiałów                      

i używanych do sprzątania jak np. ręczniki i ścierki wiskozowe, wrzucają do sedesu 

powodując zatkania rur kanalizacyjnych i potężne zalania piwnic i urządzeń infrastruktury 

technicznej tam się znajdujących, czyniąc je niezdatnymi do użytku. Będziemy identyfikować 

takie mieszkania w powiązaniu z występującymi awariami kanalizacji i wnioskować                      

o usunięcie z rejestru zgłoszeń najmu krótkoterminowego Urzędu Miasta, a od właścicieli 

żądać pokrycia kosztów poniesionych na usunięcie awarii i wymianę zniszczonych przez 

zalanie urządzeń infrastruktury technicznej. 

 

V. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. 

 

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy 

Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. 

Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem objęte są osoby, które 31 marca 2021 r.: 

• mieszkały w Polsce na stałe lub przebywały czasowo – zarówno obywatele polscy jak 

i cudzoziemcy, 

• obywatele polscy przebywający za granicą, którzy nie wymeldowali się z pobytu 

stałego w Polsce, 

• osoby bezdomne – obywatele polscy i cudzoziemcy. 

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź .a stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij 

formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź najbliższy 



urząd gminy. Na czas trwania spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca, gdzie 

wykonasz  samospis. 

Nie możesz wykonać samospisu internetowego? Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz 

się przez telefon. Jeżeli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą 

rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o 

narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu 

przekazania danych. 

Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa. Odmowa 

udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art.. 57 ustawy o statystyce 

publicznej. 

Nie obawiaj się o swoje dane. Są bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. 

Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach 

statystyki publicznej sa poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki 

publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej. 

Chcesz sprawdzić, o co zapytają w spisie? Zapoznać się z ustawą spisową? Zweryfikować 

rachmistrza? Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco! 

 

10 porad spisowych dla seniorów. 

 

1. Jeśli nie możesz spisać się samodzielnie przez internet, zadzwoń na infolinię 

spisową 22 279 99 99 i wybierz bezpieczny spis przez telefon. 

2. Chcąc skorzystać ze stanowiska do samospisu w gminie, pamiętaj o pandemii                         

i aktualnych obostrzeniach. Zadzwoń i sprawdź, na jakich zasadach działa punkt 

spisowy. 

3. Podczas wypełniania formularza na stronie spis.gov.pl , uważnie i bez pośpiechu 

czytaj pytania i odpowiedzi, sprawdź zaznaczone odpowiedzi, zanim przejdziesz na 

kolejną stronę formularza. 

4. Zastanów się, czy na pewno spisałeś współmieszkańców – zwłaszcza dzieci i osoby 

przebywające za granicą, ale nadal zameldowane pod Twoim adresem. 

5. Osoby pełnoletnie. których nie spisałeś będą mogły zrobić to same. Poinformuj                  

je  o tym. 

6. Jeśli zostałeś spisany przez współmieszkańca (małżonka), nie musisz logować się już 

do aplikacji spisowej – Twoje dane są już w systemie. 

7. Pamiętaj! Jeśli na końcu spisu potwierdzisz poprawność przekazanych danych,                  

po zamknięciu aplikacji nie masz możliwości ich poprawienia. 

8. Jeśli wśród Twoich bliskich, sąsiadów, znajomych są osoby starsze, które nie 

posiadają komputera, pomóż im bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy. 

9. Jeśli nie spisałeś się samodzielnie przez internet lub telefon, zadzwoni do Ciebie 

rachmistrz spisowy. Zapamiętaj ten numer: 22 828 88 88. Jeśli na infolinii zgłosiłeś 

chęć spisu telefonicznego, to rachmistrz może również zadzwonić z numeru infolinii: 

22 279 99 99. 

10. Jeśli spisałeś się przez internet (w domu lub punkcie spisowym) albo przez infolinię 

spisową, zrealizowałeś tym samym swój obowiązek udziału w spisie i nikt nie ma 

prawa do Ciebie zadzwonić w tej sprawie. 

Spis trwa do 30 września! 

 



VI. Policyjna akcja „Stop włamaniom do domów”. 

Włamanie do domu pociąga za sobą nie tylko straty materialne. Bardzo często wiąże się 

również z utratą poczucia bezpieczeństwa. Zdaniem psychologów ofiary włamań 

doświadczają stanów lękowych, cierpią na bezsenność i bóle głowy. Skutki psychologiczne są 

niekiedy poważniejsze niż strata kosztowności. Dlatego policja prowadzi akcję „Stop 

włamaniom do domów”. 

O czym warto pamiętać, żeby spokojnie odpoczywać. 

1. Poproś sąsiada lub inną zaufaną osobę o to, żeby podczas Twojej nieobecności 

zaopiekowała się mieszkaniem, zabrała ze skrzynki pocztowej przychodzącą 

korespondencję i ulotki. Nigdy nie zostawiaj kluczy w umówionym miejscu np. pod 

wycieraczką lub doniczką. 

2. Pamiętaj, żeby za każdym razem, kiedy wychodzisz z domu zamykać drzwi i okna 

oraz załączyć alarm. Przed dłuższym wyjazdem warto także zakręcić zawory 

doprowadzające wodę i gaz do mieszkania. 

3. Planując urlop rozważ zdeponowanie w banku posiadanej gotówki, kosztowności i 

innych przedmiotów wartościowych. Stamtąd na pewno je odbierzesz. Tam będą 

czekały na Twój powrót. 

4. Na bezpieczeństwie nie warto oszczędzać. Zainwestuj w rolety antywłamaniowe, 

atestowane zamki renomowanych firm, alarm połączony z monitoringiem, czujniki 

ruchu i dobre oświetlenie terenu. 

Nie daj szans włamywaczom. Pamiętaj! 

Złodziej typując dom/mieszkanie do włamania wybierze ten z zabezpieczeniami 

łatwiejszymi do pokonania. Właściwie zabezpiecz swoje mieszkanie. Ponadto, media 

społecznościowe mogą być źródłem informacji dla złodzieja. Fotki z wakacji zamieszczaj 

dopiero po powrocie. 

Stwórz swoją własną twierdzę! 

Nie ma zabezpieczeń nie do pokonania. Warto jednak zniechęcić przestępców do wyboru 

Twojego mieszkania. Zainwestuj we własne bezpieczeństwo. Nie pozwól aby Twoje 

wymarzone wakacje zmieniły się w koszmar. Niespodzianki na urlopie tylko pozytywne. 

VII. Aktualności. 

Zarząd Spółdzielni przypomina: 

➢ zgodnie z zapisem § 60 pkt. 1 statutu Spółdzielni, opłaty za używanie lokali należy 

uiszczać, co miesiąc „z góry” do dnia 15 każdego miesiąca, 

➢ zgodnie z zapisem § 60 pkt. 6, od nie wpłaconych w terminie należności Spółdzielnia 

pobiera ustawowe odsetki za opóźnienie. Naliczenie odsetek rozpoczyna się od 

pierwszego dnia następnego miesiąca po terminie wpłaty. Odsetki ustawowe za 

opóźnienie od dnia 29 maja 2020 r. wynoszą 5,6% w stosunku rocznym (M.P. z 2020 

r. poz. 627). 

 

Wszystkim Mieszkańcom, którzy regulują opłaty w terminie, dziękujemy! 

 



Prosimy osoby, które zalegają z opłatami, o podjęcie działań, które pozwolą na spłatę 

zadłużenia, a jednocześnie uchronią przed wysokimi kosztami związanymi  

z dochodzeniem zaległości przez Spółdzielnię na drodze sądowej lub komorniczej (opłaty 

sądowe, koszty zastępstwa procesowego, opłaty komornicze). 

Jedną z możliwości spłaty zadłużenia jest złożenie wniosku o rozłożenie zaległości na raty i 

zawarcie stosownej ugody ze Spółdzielnią. Osoby zainteresowane podpisaniem ugody 

zapraszamy do składania wniosków do Spółdzielni.  

Przypominamy, że istnieje możliwość skorzystania z dodatku mieszkaniowego na 

podstawie Ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku (Dz. U. nr 71 

poz.734). Dodatki mieszkaniowe załatwia Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta 

Krakowa, Referat ds. Dodatków Mieszkaniowych, ul. Stachowicza 18, tel.12 616 50 21. 

Informujemy, że w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących w lokalu lub 

zmiany liczby osób objętych „Kartą Dużej Rodziny”, właściciel mieszkania  zobowiązany jest 

do złożenia do Administracji Spółdzielni stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od  daty 

zaistnienia zmiany. 

Oświadczenie można przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail                                            

biuro@smcentrum.com.pl lub dostarczyć osobiście, bądź za pośrednictwem gospodarza  

domu  do  siedziby  Spółdzielni   ul. M. Dzielskiego   2,  II piętro,  pokój  233.   

Podana ilość osób faktycznie zamieszkałych w lokalu pozwoli na prawidłowe naliczanie opłat 

czynszowych. 

 Przypominamy mieszkańcom remontującym swoje mieszkania, aby wszystkie 

odpady budowlane i rozbiórkowe takie jak: gruz, płyty kartonowo - gipsowe, płytki 

ceramiczne, elementy wyposażenia, armatura, opakowania po farbach i klejach montażowych 

itp. wrzucać do worków wykonanych z tkaniny PP i wywozić na własny koszt. 

Informujemy, że zebrane odpady można indywidualnie wywieźć do lamusowni znajdującej 

się przy ul. Nowohuckiej 1d w Krakowie, gdzie przyjmowane są nieodpłatnie. Lamusownia 

jest czynna od poniedziałku do soboty przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy, w godzinach od 1000 do 1800 od poniedziałku do piątku i od 730 do 1530 w soboty.  

 Informujemy, że odpady wielkogabarytowe są odbierane przez MPO nieodpłatnie 

jeden raz w miesiącu w każdy trzeci piątek. Odpady należy wystawiać najpóźniej do środy 

poprzedzającej trzeci piątek miesiąca, w miejscu uzgodnionym z administracją Spółdzielni.  

Prosimy o zorganizowanie wystawki tak, aby zgromadzone odpady w czasie pozostałym do 

odbioru nie tarasowały ciągów komunikacyjnych i nie zakłócały porządku i estetyki wokół 

budynku. 

  

Zarząd  Spółdzielni 
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