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POSYPIĄ SIĘ KARY ZA 
NIESEGREGOWANIE ŚMIECI! 

NA PERGOLACH SĄ 
OSTRZEGAWCZE NAKLEJKI.
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DRASTYCZNY WZROST CEN
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SUROWCÓW NA RYNKU
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SM BUDUJE NOWE CHODNIKI, 
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HYDROIZOLACYJNE
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ajważniejsze, by pozbyć 
się problemu. Nieważne, 
że jest harmonogram
wywozu odpadów i każ-
dy dokładnie wie kiedy

i jakie odpady wywozi Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej. Najlepiej jest jak naj-
szybciej wynieś z domu to co za-
lega i postawić przy pergoli. Tak 
niestety postępuje wielu z nas. 
Czy tak powinna wyglądać obo-
wiązująca nas segregacja odpadów? 
Czy tak powinien postępować 
każdy odpowiedzialny obywatel, 
któremu leży na sercu estetyka 
naszych osiedli i ekologia? 
   - Nie przypominam sobie, żeby 
kiedykolwiek tak dużo niekomu-
nalnych odpadów zalegało przy 
naszych pergolach śmietnikowych
– podkreśla Roman Krzyżański, 
zastępca prezesa Spółdzielni Mie-
szkaniowej Lokator. Ludzie wy-
rzucają do kosza wszystko, nie pa-
trząc na to gdzie dany odpad 
powinien trafić. Wystawiają stare 
meble czy sprzęt, który zwyczaj-
nie nie powinien trafić do pergoli. 
A przecież cały szereg odpadów 
nie jest klasyfikowany jako odpa-
dy komunalne i  mogą one  zostać 

nieodebrane przez służby miej-
skie. Wciąż edukujemy, prosimy, 
apelujemy, ale to nie przynosi 
efektu.
   Każdy szuka pretekstu i wy-
mówki, by nie segregować śmieci. 
A to nie ma czasu, a to nie ma
odpowiedniej ilości pojemników
w domowej kuchni. Wciąż jest ja-
kieś ,,ale”. Nie ma refleksji, nie ma 
odpowiedzialnego podejścia do te-
matu. Jest natomiast bezmyślne 
działanie, którego konsekwencją 
są zasypane nieposegregowany-
mi śmieciami pergole i tereny wo-
kół nich. 
   Zarówno my sami, jak i ustawo-
dawca spowodował, że zalewają 
nas śmieci. To na samorządy

SAMI SOBIE ZGOTUJEMY PODWYŻKI!
Jeszcze nigdy nie było tak źle. Przy osiedlowych pergolach śmietnikowych jest taki bałagan, że nasze osiedla zaczyna-
ją przypominać małe PSZOKI. Ludzie do pergoli wyrzucają wszystko – stare muszle klozetowe, opony, wersalki, czy 
sprzęt elektroniczny. Kto za to płaci? 

i zarządców budynków spadła ca-
ła organizacja odbioru i wywozu 
odpadów. W Zduńskiej Woli od-
biera je i wywozi MPGK. Jeśli 
jednak w pergolach znajdują się 
niekomunalne lub nieposegrego-
wane odpady – ich wywozem nie 
zajmuje się już powołana do tego 
zadania spółka. Obowiązek wy-
wozu spada wówczas na zarządcę 
nieruchomości, który dbając o es-
tetykę osiedli wywiezie zalegające 
śmieci.  Ale to oznacza dodatkowe 
koszty. Koszty, które nie są uwz-
ględnione w opłatach za mieszka-
nie i których nikt ponosić nie chce. 
   Skoro jednak my – mieszkańcy 
spółdzielczych bloków czy zabu-
dowy jednorodzinnej – świadomie 

podrzucamy pod pergole niewła-
ściwe odpady, zamiast wywieź je 
na PSZOK,  a do pojemników 
wrzucamy worki z nieposegrego-
wanymi śmieciami, to w takim ra-
zie płaćmy. Płaćmy więcej i nie 
płaczmy, że znów otrzymujemy 
podwyżkę. 
   Czy tak jednak powinno być? 
Czy wszyscy mieszkańcy muszą  
płacić za nieuczciwość tych, któ-
rzy lekceważą sobie zasady segre-
gacji? Tych, którzy próbują 
wzbogacić się kosztem spółdziel-
ców wyrzucając odpady ze swo-
ich działalności gospodarczych? 
Wydaje się, że wszyscy znamy 
odpowiedź na te pytania i brzmi 
ona NIE. 
   Brak odpowiedzialności i baga-
telizowanie poważnego proble-
mu, jakim jest segregacja śmieci, 
niestety kosztuje. Bądźmy tego 
świadomi. Na razie jeszcze mamy 
szansę, żeby tę niepokojącą sytu-
ację zmienić. Ale za chwilę - mieć 
już jej nie będziemy. Wybór nale-
ży do nas! W przeciwnym razie, 
parafrazując znane powiedzenie, 
będziemy wyrzucać pieniądze nie 
w błoto, a w śmieci.

NIE BĘDZIE WALNEGO ZGROMADZENIA
Korzystając z zapisów ,,spec usta-
wy”, Zarząd Spółdzielni Mieszka-
niowej Lokator postanowił zwołać 
tegoroczne Walne Zgromadzenie 
członków dopiero po ogłoszeniu 
przez rząd końca pandemii. Kiedy 
ta data będzie znana, to zgodnie
z ustawą – 6 tygodni od niej bę-
dzie musiało odbyć się Walne. 

Pandemia koronawirusa już w ze-
szłym roku pokrzyżowała Zarzą-
dowi plany, związane ze zwo-
łaniem Walnego Zgromadzenia 
Członków SM Lokator. Zebrania 
co prawda odbyły się, ale z dużym 
opóźnieniem. Pomimo że było to 
Walne o charakterze wyborczym, 
na którym członkowie poszczegól-
nych osiedli wybierali nową Radę 
Nadzorczą SM, to frekwencja była 
bardzo niska. Tym razem – ze 
względu na rozpoczynającą się 
czwartą falę pandemii i widoczny 

wzrost liczby zachorowań, Zarząd 
postanowił poczekać. 
   Jesteśmy bogatsi o doświadczenia 
z ubiegłego roku – zaznacza Ro-
man Krzyżański, zastępca prezesa 
SM Lokator. Wiemy jak trudne 
było przygotowanie zeszłorocz-
nych zebrań, zapewnienie uczestni-
kom bezpieczeństwa i komfortu. 
Musieliśmy wynająć większą salę 
w I LO, by móc spełnić obowiązu-
jące zasady i zachować dystans spo-
łeczny. I choć udało się, to w Wal-
nym uczestniczyło bardzo mało 
osób. Tym razem nie będziemy się 
spieszyć. Bezpieczeństwo i zdrowie 
naszych mieszkańców jest dla nas 
najważniejsze. 
   W związku z tym, że tegoroczne 
Walne Zgromadzenie ma charakter 
sprawozdawczy, a jego nieodbycie 
się nie zakłóca normalnego funk-
cjonowania naszej Spółdzielni, to 
na razie - dopóki sytuacja w kraju 

się nie uspokoi i nie będzie zielone-
go światła od rządu - Walne zwoła-
ne nie zostanie. 
   Takie rozwiązanie zostało przy-
jęte przez większość Spółdzielni
w Polsce – podkreśla Roman Krzy-
żański. Jedyną niedogodnością jest 
niemożliwość podziału wypraco-
wanego zysku. Jest on jednak na 

tym samym poziomie, co w ubie-
głym roku, więc zostanie podzielo-
ny na najbliższym zebraniu.
   O terminie Walnego Zgromadze-
nia, zgodnie z dotychczasową prak-
tyką, Zarząd poinformuje każdego 
członka Spółdzielni pisemnie. 

Anna Perka
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ajpierw przyklejamy pomarańczową 
naklejkę, potem czerwoną – informuje 
Paweł Kurzawski, Prezes Zarządu 
spółki MPGK. - Jeśli to nie przyniesie 
efektu i nadal w pojemnikach będziemy 

znajdować nieposegregowane odpady, jako spół-
ka takich śmieci nie odbierzemy. 
   Co to oznacza? - że pozostawione odpady bę-
dzie musiał wywieź zarządca nieruchomości, 
czyli Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokator, która 
dodatkowymi kosztami obciąży … lokatorów. 
   - Mieszane są różne frakcje – mówi Paweł Ku-
rzawski. Największym problemem, z którym 
nie może sobie poradzić ani samorząd, ani my 
jako spółka, są odpadypochodzące z demontażu
pojazdów. Zderzaki, opony, 
kołpaki – to śmieci, które 
nie powinny trafiać do ko-
munalnych odpadów. 
   Co powinno do nas do-
trzeć? Jeśli nie pozostawio-
ne, zalegające w pergolach 
śmieci, czyli odstraszający 
widok i smród unoszący się 
w powietrzu, to może groź-
ba sankcji karnych. A te są 
już tylko kwestią czasu. Je-
śli nie zaczniemy segregować odpadów, zapłacimy 
nie 28 zł. od osoby, a 56 zł., czyli za czteroosobo-
wą rodzinę – 224 zł. 
   Obecnie koszty nieodpowiedzialności miesz-
kańców ponosi samorząd, a tak być nie może. 
Miasto nie zamierza dokładać do interesu i pła-
cić więcej za odbiór śmieci tylko dlatego, że lu-
dzie nie chcą i nie wywiązują się z obowiązku 
segregacji odpadów.
   - No niestety, okazuje się, że jeśli nie ma kija, 
czyli kary finansowej, to ciężko jest zmobilizo-
wać mieszkańców, by wypełniali swój obowią-
zek i segregowali odpady – twierdzi Paweł 
Sternik, Biuro Zarządzania Energią i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta. Na razie staramy się 
zmobilizować administratorów budynków, że-
by zadbali o prawidłową segregację. 
   Nie jest to jednak takie proste. W przypadku 
domów jednorodzinnych wiadomo kto segre-
guje śmieci, a kto nie. W przypadku bloków sy-
tuacja jest skomplikowana. Dlatego Spółdzielnia 

wciąż szuka dobryc i czytelnych rozwiązań.
   - Jako zarządca  nieruchomości jesteśmy odpo-
wiedzialni za stworzenie warunków do prawi-
dłowego gospodarowania odpadami komu-
nalnymi – zaznacza Roman Krzyżański, zastęp-
ca prezesa SM Lokator. - Podkreślmy to: odpa-
dami komunalnymi. To oznacza, że odpadami 
pochodzącymi z gospodarstw domowych, po-
wstającymi podczas realizowania potrzeb byto-
wych. Nie dotyczy to wszelkiego rodzaju od-
padów z działalności gospodarczej, nawet jeśli re-
alizowana jest w mieszkaniu. Aby obowiązek ten 
wypełnić, na początek wybudowaliśmy 85 per-
goli śmietnikowych. Wyposażyliśmy je w od-
powiednio oznaczone pojemniki, umożliwiają-

ce segregację. Oznaczyli-
śmy pojemniki w taki 
sposób, aby nie pozosta-
wić wątpliwości zarówno 
co do wrzucenia odpadów 
przez mieszkańców, jak
i odbioru przez służby 
miejskie. Dodatkowo,
w najbliższym czasie po-
jawią się na pojemnikach 
naklejki z instrukcją, któ-
re odpady można,

a których nie wolno do nich wyrzucać. Ponume-
rowaliśmy pergole śmietnikowe i do każdej
z nich przypisaliśmy poszczególne bloki, a na-
wet klatki schodowe. Obecnie jesteśmy na eta-
pie informowania mieszkańców, która pergola 
obsługuje daną nieruchomość lub jej część - do-
daje Roman Krzyżański. Wszędzie tam, gdzie 
pojawiła się informacja o nieprawidłowym segre-
gowaniu odpadów, podejmujemy dodatkowe 
działania. Przede wszystkim informujemy 
mieszkańców o tym zdarzeniu, wysyłając do 
każdego mieszkańca danej nieruchomości infor-
mację o zaistniałym zdarzeniu. Niebawem poja-
wią się również ostrzeżenia wywieszane
w gablotach ogłoszeniowych.
   Zagadnienia związane z gospodarowaniem od-
padami są podejmowane przez SM Lokator od 
wielu lat. Między innymi na łamach naszej gaze-
ty. Reszta pozostaje w rękach mieszkańców.
   Skutecznym sposobem działania ma też być 
edukacja, którą prowadzi zarówno Spółdzielnia, 

N jak i władze miasta i spółka MPGK.  Najpierw 
kilka tygodni temu do mieszkańców trafiła ulot-
ka z konkretnymi wskazówkami co gdzie wrzu-
cać. W ostatnich dniach w pergolach pojawiły się 
ostrzegawcze naklejki, a teraz do miasta i zarząd-
ców nieruchomości trafiają zdjęcia i dokumenta-
cja z pojemnikami wypełnionymi niewłaściwymi 
odpadami. W każdym przypadku sprawę roz-
strzyga miasto. To samorząd decyduje co dalej -  
czyli kto i kiedy zapłaci więcej. Zgodnie z usta-
wą miasto może dwukrotnie podnieść opłatę za 
odbiór śmieci. 

Czas więc na rachunek sumienia, wyciągnię-
cie wniosków i poprawę, czyli otrząśnięcie się 
i zadbanie o nasze wspólne otoczenie. Jeśli te-
go nie zrobimy, zgodnie z odpowiedzialnością 
zbiorową, zapłacimy za śmieci dwa razy wię-
cej. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że 
to najgorszy scenariusz. Bądźmy mądrzy 
przed szkodą.

3

Miasto Zduńska Wola wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem 
Gospodarki Komunalnej szukają sposobów, by wpłynąć na 
zduńskowolan nie segregujących śmieci. Nadal bowiem 
widać w pergolach śmietnikowych, że mieszkańcy nie 
wywiązują się z tego obowiązku. Na pojemnikach 
śmietnikowych pojawiły się już pierwsze, ostrzegawcze 
naklejki. Za chwilę lokatorzy korzystający z  danej pergoli, 
w której nie będą trafiać posegregowane odpady, zapłacą 
dwa razy więcej za odbiór śmieci! 

Telefony SM "Lokator"  czynne w godzinach pracy 7-15

Problem niesegregowania
odpadów dotyczy głównie 
budynków wielorodzinnych.
W zabudowie jednorodzin-
nej segregacja jest przeprowa-
dzana.

Anna Perka
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Roboty ogólnobudowlane prowa-
dzone są na bieżąco za pośrednic-
twem firmy SAW-BUD z Pa-
bianic. Polegają głównie na re-
montach wylewek i elewacji bal-
konowych. Są to  pojedyncze 
balkony w rożnych budynkach. 
Wykonanie tego typu prac wiąże 
się z  utrudnieniami. Ma na to 
wpływ tempo prac. Trzeba usta-
wić rusztowanie dla pojedynczego 
balkonu, dojechać do każdego

z nich, nie można wykonywać 
prac w sposób ciągły - bez wyma-
ganych przerw technologicznych 
na schnięcie tynków i związanie 
podłoża. Istotne są też warunki 
pogodowe. Niezależnie od tego, 
udało się wyremontować blisko 60 
balkonów. Ponadto, wybudowano 
ścianki osłonowe przy wejściach 
do klatek schodowych w trzech 
budynkach i ułożono tynki mo-
zaikowe przed wejściami. W jed-

PRZEGLĄD OSIEDLOWYCH REMONTÓW

nym budynku - wymieniono 
drzwi do pralni i suszarni, a w ko-
lejnym - domofony analogowe na 
cyfrowe. 
   Do wykonania pozostaje jeszcze 
remont blisko 80 balkonów, usta-
wienie ścianek osłonowych w 4 bu-
dynkach, odnowienie elewacji
1 szczytu i 1 uskoku. 
   Koszt wykonanych od początku 
roku robót to ponad 312.000 zł. 

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

Zakończono wszystkie zaplano-
wane na ten rok remonty da-
chów, polegające na ułożeniu
powłok hydroizolacyjnych. Łącz-
nie powłoki pojawiły się w 12 bu-
dynkach mieszkalnych - przy
ul. Zachodniej 9, ul. Spacerowej 68 
(jeden segment), Spacerowej 86/88 
(jeden segment), ul. Szkolnej 4,
ul. Osmolińskiej 9a, ul. Zielonej 
50, ul. Zielonej 48 (dwa segmen-

ty),  ul. Ogrodowej 33,ul. Łódzkiej 
8, ul. Łódzkiej 12, ul. Łódzkiej 14, 
ul. Sieradzkiej 16 oraz dwóch pa-
wilonach - przy  ul. Osmolińskiej 
6 i Getta Żydowskiego 32. Prace 
prowadziły dwie firmy - PROOF
-TECH z Szałszy i NOBILT
z Warszawy. Obie zastosowały ten 
sam system robót. Wartość wyko-
nanych robót to 1.163.500 zł.  

Powłoki hydroizolacyjne dachów – HYDRONYLON

Eko - reklama
Podpisano umowę z firmą SAW-
BUD, która na szczycie budynku 
przy ul. Łaskiej 93 pomaluje re-
klamę swojej firmy. Nowością jest 
pokrycie reklamy roztworem ko-
loidalnym, który pochłania smog 
oraz CO2.
   Nie będzie to pierwsza oryginal-
na reklama firmy. Niedawno przy 
ul. Łaskiej 84 w Pabianicach po-
wstał okazały mural będący jej wi-
zytówką. 

PARKING PRZY ZACHODNIEJ 9

Na ukończeniu jest budowa par-
kingu osiedlowego pomiędzy bu-
dynkami przy ul. Zachodniej 9
i ul. Getta Żydowskiego 23, 25 i 27. 
   Rozpoczęcie prac poprzedzono 
przygotowaniem dokumentacji bu-
dowlanej i uzyskaniem pozwolenia 
na budowę. Łącznie w ramach in-
westycji powstaną 54 miejsca po-
stojowe, w tym 3 dla osób niepeł-

nosprawnych. Wykonane będzie 
także oświetlenie parkingu. Prace 
prowadzi firma DROCHOD ze 
Zduńskiej Woli. Koszt robót to 
328.300 zł.

ROBOTY DROGOWE

W ramach robót drogowych wyre-
montowano wszystkie utwardzone 
nawierzchnie wokół budowanego 
parkingu, w tym chodnik przed bu-
dynkiem przy ul. Zachodniej 9. Po-
nadto, wyremontowano chodnik 
przed budynkiem przy ul. Sieradz-
kiej 36, przełożono część nawierzch-
ni chodników przy ul. Osmolińskiej 
20 i 24/28, wykonano podłoża pod 

stojaki i ławki w budynkach przy 
ul. Wieniawskiego 3, Szkolnej 4, 
Szkolnej 26,  wyremontowano doj-
ście do śmietnika przy ul. Modrze-
jewskiej 4 oraz wykonano podjazd 
dla osób niepełnosprawnych w bu-
dynku przy ul. Baczyńskiego 8. 
   Łączny koszt wykonanych od po-
czątku roku robót  drogowych to 
ponad 540.000 zł.

Przed PoPrzed

Anna Perka





które jest problematyczne i szcze-
gólnie niepożądane w przypadku 
bloków, ulic, czy osiedli mieszka-
niowych” – czytamy w piśmie. 
   Jak podkreśla Sanepid, dokar-
mianie dzikich gołębi prowadzi do 
zalegania resztek karmy, piór, po-
zostałości gniazd i odchodów, któ-
re są źródłem zanieczyszczenia 
elewacji takich obiektów. Prowadzi 
do zwiększenia stanu liczebnego 
populacji dzikich gołębi, potencjal-
nie przywabiając także niepożąda-
ne gryzonie i insekty. 

   Poza tym – jak zaznacza Sa-
nepid – przebywanie w po-

bliżu dzikich gołębi 
żyjących w stadach, 
zatłoczeniu i bli-

skim kontakcie sprzyja szerzeniu 
się chorób zakaźnych i pasożytni-
czych, szczególnie u osób z głęboki-
mi zaburzeniami odporności. 
   W związku z tym Zarząd SM 
Lokator apeluje do mieszkańców, 
by nie dokarmiać dzikich gołębi. 

Ceny usług w budownictwie poszybowały w górę. 
Drastycznie podrożały zarówno materiały budowlane, jak 
i koszty robocizny. Niepokojące stały się nie tylko 
podwyżki, ale również brak surowców na rynku oraz brak 
ludzi do pracy. 
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uż w 2019 roku można by-
ło zaobserwować wzrost 
cen robót w branży bu-
dowlanej. Dotyczy to za-
równo materiałów budo-

wlanych, jak i samej robocizny. Za-
uważalny stał się też deficyt pra-
cowników. 
   Analizując i porównując obecną 
sytuację z tym, co działo się na 
rynku budowlanym jeszcze kilka 
lat temu, śmiało można powiedzieć, 
że podwyżka cen jest drastyczna
i odczuwalna zarówno dla indywi-
dualnych klientów, przeprowadza-
jących remonty w swoich domach 
czy budujących domy, jak również 
dla administratorów nieruchomo-
ści - takich jak nasza Spółdzielnia. 
   - Przeprowadzając w naszych za-
sobach różne prace remontowe czy 
budowlane, widzimy jak wszystko 
podrożało – zaznacza Grażyna 
Olejnik, kierownik Działu Tech-
nicznego SM Lokator. Na prze-
strzeni ostatnich trzech lat cena 
remontu 1 m2 wylewki balkonowej 
wzrosła o ponad 46 procent. W 2019 

roku za wyremontowanie 1 m2 pła-
ciliśmy 324zł., w tym roku – to już 
475 zł. Podobnie jest ze stawkami 
kosztorysowania robót budowla-
nych. Ze stawki roboczogodziny 
równej 13-15zł., przeszliśmy do sta-
wek równych 23-27 zł. Oczywiście 
do tego trzeba jeszcze doliczyć na-
rzuty takie jak min. podatek.
   Niestety, znacząco wzrosły też 
ceny robót drogowych. 
   - Jeszcze niedawno budowa 1 m2 
nowego chodnika z kostki koszto-
wała Spółdzielnię ok. 105 zł. netto - 
podkreśla Grażyna Olejnik. Teraz 
za tę samą usługę musimy zapłacić 
190 zł. To wzrost o blisko 80 pro-
cent. Podobnie jest w przypadku 
wymiany stolarki okiennej. Tylko 
w porównaniu z rokiem ubiegłym 
wzrost cen sięga aż 30 procent. Na 
przykład – za okno o wymiarach 
150x150 musimy obecnie zapłacić 
1.200zł. Jeszcze niedawno – płacili-
śmy 800zł. 
   Drastycznie wzrosły również ce-
ny materiałów budowlanych – ma-
sy tynkarskie, murarskie, płytki, 

DRASTYCZNY SKOK CENOWY

kleje, czy farby. Jednym z surow-
ców, który zaliczył największy 
wzrost cen, jest styropian. W wie-
lu punktach sprzedaży jego cena 
skoczyła nawet o 100 procent. Po-
dobnie jest z wyrobami stalowymi, 
płytami, izolacją termiczną, czy 
oświetleniem.Wszystko drożeje
i nie zapowiada się, żeby w najbliż-
szym czasie trend ten się zmienił. 
Tempo wzrostu cen wyraźniej 
przyspieszyło. Różnicę widać już 
nie na przestrzeni lat, a miesięcy. 
   Przyczyn obecnej sytuacji jest 
wiele. Na pewno większość pod-
wyżek to skutek trwającej pande-
mii i zwiększenia popytu wewnę-
trznego. To znany od lat mecha-
nizm rynkowy. Jeśli obywatele ma-
ją więcej pieniędzy, ich skłonność 
do zakupów rośnie. A skoro ona 
rośnie, to chęć zarobienia przez 

przedsiębiorców też rośnie. Dlate-
go - chcąc więcej zarobić - podnoszą 
ceny na swoje towary i usługi.
W efekcie tych zjawisk mamy infla-
cję, która jest obecnie na najwyż-
szym poziomie od kilkudziesięciu 
lat. Do tego zamknięte granice
i lockdowny spowodowały zerwa-
nie łańcucha dostaw międzynaro-
dowych. A to wprost przekłada się 
na  niepewność rynkową i strach 
przedsiębiorców, które wpłynęły 
na skalę produkcji i brak niektó-
rych towarów na rynku. W końcu 
– wpływ mają zawirowania rynko-
we, nowe propozycje podatkowe 
rządu, wzrost płacy minimalnej, 
rosnące ceny paliwa i energii.
   Niestety, prognozy nie napawają 
optymizmem i w najbliższych mie-
siącach możemy spodziewać się ko-
lejnych podwyżek cen. 

J

A. P.

NIŻSZE ZWROTY ZA CIEPŁO
SM „Lokator” informuje, że zosta-
ła przeprowadzona coroczna ana-
liza zużycia energii  cieplnej na 
potrzeby centralnego ogrzewania  
i ciepłej wody użytkowej za I pół-
rocze  2021 roku. Na skutek no-
wych taryf, a więc  nienegocjo-
walnych przez odbiorców cen 
urzędowych, należy spodziewać się 
gorszego niż zwykle rocznego roz-
liczenia ciepła.

Z analizowanych danych wynika, że 
nastąpił znaczny wzrost kosztów 
zakupionej energii cieplnej w po-
równaniu do ubiegłego roku. Jest to 
związane z dwoma głównymi czyn-
nikami: niższymi średnimi temp. 
powietrza oraz wzrostem cen jedno-
stkowych dostarczanej energii.
    Temperatura zewnętrzna w pier-
wszym półroczu br. była niższa 
średnio o 3,2°C. Można dodać, że 
średnia temperatura wynosiła 
+2,3°C, a w zeszłym roku w analo-
gicznym okresie +5,5°C.
  Ponadto, Elektrociepłownia dwu-

krotnie podnosiła cenę energii cie-
plnej. Pierwszy raz w czerwcu 2020 
roku o 4,2%, a drugi raz w czer-
wcu  bieżącego roku  o 7,72 %.  
Natomiast  Miejskie Sieci Cieplne  
podwyższyły cenę od maja 2021 
roku o 4,69%.
   Te różnice cenowe przyczyniły 
się  do wzrostu kosztów ogrzewa-
nia mieszkań i podgrzania ciepłej 
wody użytkowej. Tylko w pierw-
szym półroczu  jest to o 1.024.890 
zł, czyli procentowo  o 14,98%. 
Tym samym wartość ogrzania 1 m2 
powierzchni zwiększyła się w oma-
wianym okresie o 0,43 zł/m2/m-c, 
a podgrzania 1 m3 ciepłej wody 
użytkowej o 3,63 zł.
   Nałożenie się tych dwóch zjawisk 
w jednym czasie  skutkować będzie 
mniej niż dotychczas korzystny-
mi rozliczeniami. Mimo to Zarząd 
Spółdzielni jeszcze nie zamierza  
podwyższać  zaliczki na centralne 
ogrzewanie, która obecnie wynosi 
3 zł/m2 powierzchni użytkowej.

Zarząd SM Lokator

NIEBEZPIECZNE DOKARMIANIE
Lokator otrzymał z Sanepidu pi-
smo informujące o zagrożeniu sa-
nitarnym, związanym z wystę-
powaniem siedliska dzikich gołę-
bi na obszarach zamieszkałych 
przez ludzi. Przypomina w nim 
zarządcy nieruchomości o koniecz-
ności wykonywania prac, zabez-
pieczających budynki przed 
dostępem tych ptaków.

Z opracowania wynika, że ko-
nieczne jest wdrażanie i monitoro-
wanie działań profila-
ktycznych, mających na 
celu zabezpieczenie 
obiektów przed dostę-
pem dzikich gołębi. Nie-
zbędne jest prowadzenie 
starannych prac remonto-
wych, przeglądowych oraz za-
bezpieczenie elementów konstruk-
cyjnych, mających na celu zapobie-
ganie i możliwość gniazdowania 
dzikich gołębi. 
   ,,Zaleca się egzekwowanie całko-
witego zakazu karmienia ptaków, Anna Perka
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