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Szanowni Pafstwo

Rada Nadzorcza r Zarzqd kieruj4c dzialalnoici4 Sp6ldzielni staraj4 sig ograniczal do

niezbgdnego minimum wzrost koszt6w uZywania lokali mieszkalnych w zasobach

Sp6ldzielni. Mamy SwiadomoSl, 2e ?aden czas, a szczeg6lnie trwaj4cy okres pandemii
COVID-l9, podczas kt6rego zachwranazostaNa stabilnoSd finansowa wielu rodzin i wszyscy
martwi4 sig o zdrowie oraz nadchodzqce jutro nie jest odpowiedni na zwigkszanie obci4hen
dla gospodarstw domowych. Niestety wzrost koszt6w niezalehnych od Sp6ldzielnr zmusza do
zmrany niekt6rych oplat oraz podstawy ich ustalania. Razem z niniejszq, korespondencj4
otrzymujecie Pafrstwo kartg u?ytkownika lokalu, kt6ra zawiera nowe stawki oplat w
pozycjachzwi4zanych z gospodark4 ciepln4 i wywozem Smieci.

Zmiany w pozycjach zwipzanych z gospodark4 ciepln4 spowodowane zostaly przede
wszystkim przez dostawcg ciepla firmg,,Veolia" Energiatr-6dL S.A. W dniu24 maja202I r.
Sp6idzielnia otrzymala pismo od dost4wcy energii cieplnej firmy Veolia Energia L6dZ S.A.
zawierajqce powiadomienie o wprowadzeniu z dniem 15 czerwca 202I r. po ruz drugi w
bieh4cym roku nowych cen i stawek oplat w rozhczentach za cieplo dostarczone i moc
zam6wionq (oplata stala na c.o. i p.w.w.). Pov,ryZsze zmiany wprowadzone zostaLy na
podstawie decy4i Prezesa Urzgdu Regulacji Energetyki Nr Otr O.4210.6.2021.8G z dnia 06

mqa 202k Nalezy przy tym zaznaczyI, 2e wzrost cen ciepla wprowadzany przez,,Veolia"
Energia I-6dZ S.A. od 01 stycznia2020 r, wynosi ok. 16 - 18 %. Zaruqd Sp6tdzielni, jak co
roku, dokonal analizy ponoszonychw 2020 r. koszt6w nvrqzanych z gospodarkq ciepln4 na
poszczeg6lnych budynkach oraz wplywu ww. zmian cen na wysoko6i oplat za centralne
ogrzewanre r podgrzanie wody. W wyniku tych anahz zmuszeni zostaliSmy do wyst4pienia z
wnioskiem do Rady Nadzorczej o zmiang oplat w pozycjach zwrqzanych z gospodark4

ciepln4, Rada Nadzorcza uchwal4 nr 7/RN/2021 z dnia 14 czerwca202l r. zatwierdzila nowe
stawki, ktorych wysokoS6 zostalawskazanaw karcie uzytkownika i na jej odwrocie.

Zmiana oplaty w pozycji ,rwyw6z Smieci" wynika z powodu wejScia w ficie z dniem
01 lipca 2021 r. uchwaly Nr XXXVIJIII1T2I Rady Miejskiej w N,odzi w sprawie metody
ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej
opNaty na terenie Miasta tr odzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1074). Uchwaia wprowadza
nowy system nahczania oplat za odbi6r odpad6w komunalnych oparty nie jak dotychczas na
iloSci os6b, ale na iloSci zu\4ej wody. W zwiEzku z powyaszym Zarzqd Sp6ldzielni po

dokonaniu analizy metod ustalania oplat, kt6re wnoszone bEdA z tego tytulu przez

mieszkaric6w przedstawil Radzie Nadzorczej projekt rozwiEzah w tej sprawie. Rada

Nadzorcza uchwal4 nr 8/RN/2021 (kopia uchwaly w zalqczeniu do niniejszej korespondencji)
wprowadzila metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

spos6b ustalenia stawki takiej oplaty t jej rozliczenia w zasobach Sp6ldzielni. W przyjgtych
rozwrEzanrach wyjaSnienia wymaga spos6b okreSlenia wysokoSci zaliczki za odbior odpad6w

za miesiqce lipiec i sierpieri biez4cego roku. Na dzien wejScia w Zycie uchwaly Rady

Miejskiej tj" 01 lipca 2021 r., Zarzqd ze wzglgdu na obowi4zuj4ce w Sp6tdzielni okresy
rozhczenia zuficia wody nie dysponuje danymi (zdalny odczyt liczydel wodomierzy
dokonywany jest nadzief3} czerwca) napodstawie, kt6rych mohnabytoby okreslii wielkoSi
zahczki na miesi4ce lipiec i sierpieri bieZ4cego roku. Ostatnimi danymi w chwili obecnej



okreSlaj4cymi zuLrycie wody w lokalach mieszkalnych jest wielko5d zuficia w 2020 r,,
dlatego teL na tej podstawie zaproponowano ustalenie zaliczki za odbior odpad6w w dw6ch
pierwszych miesi4cach obowi4zywania nowych przepis6w dotyczqcych oplat za
gospodarowanie odpadami na terenie tr odzi. Majqc na uwadze koniecznoSi dostosowania
wielko5ci wnoszonych przez mieszkaric6w oplat do poziomu ponoszonych koszt6w
wynikaj4cych z obowiqzujqcych przepis6w, do dnia 31 sierpnia wtaz z rozliczeniem zuzycia
wody za pierwsze p6Lrocze 2021 r, nast4pi rozliczenie zaliczek za odbi6r odpad6w za
miesi4ce lipiec i sierpieri biehqcego roku zgodnie z $ 2 ust. 6 uchwaly. Rozwiqzania prryjgte
przez Radg Nadzorcz4 majq na celu zminimalizowanie dodatkowych koszt6w zwi4zanych z
obslugq nowego systemu pobierania oplat za odbi6r odpad6w w tym m.in. koszt 6w rozliczeA,
wydruk6w, oplat pocztowych itp.

Mamy nadziejg, 2e powyzSze wyja6nienie spotka sig z Padstwa zrozumieniem i
akceptacj4.
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