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BRAK WYKONAWCÓW I WYSOKA CENA W PRZETARGACH 

Wykonanie planu remontów nie jest zagrożone
Wykonawcy wszystkich prac remontowych wyłaniani są w drodze przetargów. W Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej 
w Gdyni wszystkie zostały już rozstrzygnięte, a dotyczyły prac w zakresie branży budowlanej, sanitarnej jak i elektrycznej. 

W  tegorocznym planie remontowym naj-
ważniejszy punkt zajmuje wymiana insta-
lacji sanitarnych. Zarząd naszej spółdzielni, 
po postępowaniach przetargowych, zawarł 
umowy na wszystkie zaplanowane prace, 
w  tych nieruchomościach, które posiadały 
wystarczające środki � nansowe. 
- Przetargi nie do końca przebiegły po na-
szej myśli. Zainteresowanie, pomimo zapro-
szeń wystosowanych dla przedsiębiorców, 
było niewielkie. Moim zdaniem ma to zwią-
zek z obecną sytuacją ekonomiczną, z którą 
przychodzi nam się zmierzyć. Innym pro-
blemem, z którym mierzą się przedsiębiorcy, 
to braki kadrowe w zespołach pracowników, 
co uniemożliwia podjęcie się większych ro-
bót – mówi nam Dariusz Roman, zastępca 
prezesa Robotniczej Spółdzielni Mieszka-
niowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni.
Na tym jednak nie koniec, ponieważ to 
wszystko wpływa również na wysokość cen 
oferowanych przez wykonawców. Niejed-
nokrotnie zdarzało się, że oferty znacznie 
przewyższały kwoty zawarte w  Planach 
Funduszu Remontowego Nieruchomości 

Budynkowych i  postępowania przetargowe 
musiały być unieważniane. 
- Wahania cen na rynku materiałów budow-
lanych powodują trudności w  oszacowaniu 
wartości robót, które miałyby zostać wyko-
nane nawet w  nieodległym okresie czasu. 

W niektórych przypadkach, w obliczu zbyt 
wysokich cen zaproponowanych przez ofe-
rentów, postanowiliśmy – oczywiście w po-
rozumieniu z Samorządami Nieruchomości 
– odstąpić od prac w bieżącym roku. Zdecy-
dowaliśmy, że będę one zrealizowane w roku 
przyszłym albo wznowimy postępowanie 
przetargowe na te same roboty – w  zmie-
nionym, zmniejszonym zakresie – tłumaczy 
Dariusz Roman.
Pomimo wszystkich tych problemów należy 
zaznaczyć, że wykonanie Planu Funduszu 
Remontowego jest realizowane w optymal-
nym zakresie. Zarząd Spółdzielni zawarł 
stosowne umowy z  wykonawcami, niejed-
nokrotnie w wyniku przeprowadzonych ne-
gocjacji, również z  inicjatywy Samorządów 
Nieruchomości. 

Mój dom, moje osiedle
Już w ostatnim numerze informowaliśmy 
o konkursie fotogra� cznym, który organi-
zowany jest na okoliczność przyszłorocz-
nego jubileuszu naszej spółdzielni, która 
świętować będzie 65-lecie istnienia. 
Przypomnijmy, że zgłoszenia przyjmowa-
ne będą od 01.09.2022 do 30.09.2022 r.
Szczegóły konkursu znaleźć można 

w  poprzednim „Informatorze”, na stro-
nie internetowej spółdzielni www.rsm-
gdynia.pl w  zakładce „Przetargi i  ogło-
szenia/Konkurs” bądź w  siedzibach 
administracyjnych.
W imieniu organizatorów serdecznie za-
praszamy – szczególnie że najlepsze pra-
ce zostaną nagrodzone.

KONKURS 
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Jak pozbyć się elektrośmieci? 
W niektórych miejscach na terenie naszej 
spółdzielni w dalszym ciągu wstępują pro-
blemy z  segregacją śmieci. Na szczęście 
spółdzielnia, a  tym samym mieszkańcy 
nie są obciążani kolejnymi karami finan-
sowymi, ale aby uniknąć ich w przyszłości 
warto podjąć trud segregacji odpadów. 
W tym numerze „Informatora” zwracamy 
szczególną uwagę na elektrośmieci. Przy-
pominamy, iż zgodnie z  Art. 37 Ustawy 
o  zużytym sprzęcie elektrycznym i  elek-
tronicznym, dystrybutor sprzętu elek-
trycznego i  elektronicznego obowiązany 
jest do nieodpłatnego odbioru zużytego 
sprzętu pochodzącego z gospodarstw do-
mowych w punkcie sprzedaży, lub w miej-
scu dostawy nowego sprzętu.
Warto jeszcze wiedzieć, że miasto Gdynia 
umożliwia składanie odpadów elektrycz-
nych i  elektronicznych w  placówkach na 
terenie miasta. Najbliższe punkty selek-
tywnego zbierania odpadów komunalnych 
znajdują się przy:
- Gdynia Pogórze, ul. Żeliwna 3
- Gdynia Cisowa, ul. Chylońska 301
- Gdynia Witomino, ul. Konwaliowa 1.

W dalszym ciągu pozostawiamy przy per-
golach zużyte sprzęty AGD, wszelkiego 
rodzaju odpady budowlane oraz części 
samochodowe.
Prosimy o zastosowanie się do poniższych 
zaleceń:
- odpady wielkogabarytowe (stare meble, 
deski do prasowania, dywany, wykładziny, 
materace, rowery, wózki dziecięce, narty, 
duże lustra, zabawki o dużych rozmiarach 
[nie elektryczne] okna, drzwi [pojedyn-
cze sztuk]) pozostawiamy przy pergolach 
śmietnikowych i  ich bezpłatny odbiór 
powinien być zgłoszony poprzez stronę 
www.wyrzucam.to  (klikając „Zamawiam 
odbiór”).
- odpady budowlane i  poremontowe 
(stolarka budowlana z  PCV lub drewna 
(z szybami lub bez), płyty gipsowe, mate-
riały izolacyjne i dociepleniowe np. wełna 
mineralna, wata szklana, styropian bu-
dowlany, panele winylowe i PCV, okładzi-
ny ścienne, sufitowe i  podłogowe, kable 
z  instalacji elektrycznych, worki z  wap-
nem, cementem, kleje, papa, tynki, zapra-
wy, lepiki, gruz, kafle, płyty karton-gips, 

tapety, okleiny, rynny, poręcze, części ścia-
nek działowych) należy składować w spe-
cjalnie przeznaczonym worku/kontenerze 
zamówionym na własny koszt. W roku ka-
lendarzowym każde gospodarstwo domo-
we może też do 500 kg tej frakcji wywieźć 
we własnym zakresie do Punktu Selek-
tywnego Zbierania Odpadów Komunal-
nych (PSZOK) Eko Dolina w  Łężycach 
przy al. Parku Krajobrazowego 99.
- części samochodowe (fragmenty karo-
serii, tapicerka samochodowa) należy we 
własnym zakresie wywieźć do PSZOK 
(Eko Dolina w Łężycach). 
Ponownie zachęcamy do zapoznania się 
ze szczegółowymi informacjami na stro-
nie www.wyrzucam.to.
Warto więc skorzystać z  naszych podpo-
wiedzi i  pozbywać się zużytego sprzętu 
w  przeznaczonych do tego placówkach, 
gdyż ich składowanie w  sąsiedztwie per-
goli śmietnikowych, czy też komunal-
nych pojemnikach na odpady może się 
wiązać ze zwiększonymi kosztami za 
wywóz odpadów dla mieszkańców całej 
nieruchomości.

SKORZYSTAJ Z NASZYCH PORAD

K A S A
Przypominamy, że kasa w spółdzielni 
otwarta jest w dniach: 

poniedziałek w godz. 8.30-16.00 
z przerwami w godzinach: 10.00-10.30 
i 13.00-13.30; 

wtorek i czwartek w godzinach 
10.30-13.30.

Kasa jest nieczynna w środy i piątki 
z powodu zmniejszenia ilości miesz-
kańców dokonujących wpłat w kasie, 
co pozwoliło na zmniejszenie etatu 
w spółdzielni.  

Zachęcamy do korzystania z kasy w róż-
nych godzinach otwarcia. Korzystanie 
z niej w momencie rozpoczęcia pracy 
powoduje niepotrzebne kolejki.

Murale mogą upiększyć nasze domy
Z naszą spółdzielnią współpracę nawiązało Sto-
warzyszenie Tra�  c Design, które od ponad 10 
lat działa w Gdyni, a zajmuje się sztuką, estety-
ką i  projektowaniem w  przestrzeni publicznej. 
Tra�  c Design ma na swoim koncie realizacje 
muralowe: m.in. Transatlantyki na budynku 
przy ulicy Żeromskiego, „Gol� sta” przy Placu 
Kaszubskim, czy mural typogra� czny, czyli wy-
konany z ozdobnych znaków z datą 1926, który 
powstał z okazji 90-lecia powstania miasta.
Stowarzyszenie znane jest również z  tworzenia 
szyldów dla przedsiębiorców: rzemieślników, 
sklepikarzy. W  ramach różnych działań nowe 
szyldy zawisły (lub zostały namalowane) na loka-
lach przy ulicy Abrahama (naprawa obuwia, pie-
karz, serwis RTV) oraz przy ulicy Starowiejskiej 
(maszyny do szycia, sklep z tkaninami Bławatek). 
Tra�  c Design wraz z miastem Gdynia stworzyło 

również poradnik dobrych praktyk szyldowych 
„Od strony ulicy”. Projektanci współpracujący 
z  Tra�  c Design tworzą także elementy detalu 
architektonicznego z metalu, takie jak: numery 
domów, lampy czy bramy. 
Jedną z najbardziej znanych realizacji TD było 
przemalowanie w 2017 roku na biało bloku przy 
ulicy Lelewela, które stanowiło alternatywną 
propozycję dla malowania elewacji na pastelowe 
kolory w ramach ocieplania budynków. Oprócz 
zmiany koloru blok został ozdobiony wzorem 
gra� cznym nawiązującym do podziałów archi-
tektonicznych, na ścianie pojawiła się też nazwa 
i numer ulicy stanowiące punkt orientacyjny. 
Zachęcamy mieszkańców naszych nieruchomo-
ści, by zastanowili się nad upiększeniem swoich 
domów i być może skorzystali z rozwiązań pro-
ponowanych przez stowarzyszenie. 

WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIEM TRAFFIC DESIGN
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Informator spółdzielczy

Świętowaliśmy Dzień Dziecka
W tym roku nasza spółdzielnia wspólnie ze Studiem Artystycznym „Muza” zorganizowały skromną imprezę dla najmłodszych mieszkańców. 
Była ona oczywiście przygotowana przy okazji Dnia Dziecka. W świetlicy przy ul. Podgórskiej 14 milusińscy mogli obejrzeć teatr lalek. 
Nie brakowało też dobrej zabawy i słodkości.

- Bardzo się cieszymy, że na nasze za-
proszenie odpowiedziało tak wiele 
dzieci. Spółdzielnie mieszkaniowe po-
winny przede wszystkim zajmować się 

zarządzeniem i administrowaniem bu-
dynkami, ale też organizować imprezy, 
które by integrowały jej członków. Je-
stem przekonany, że podobne imprezy 

będziemy organizować w latach przy-
szłych – mówi nam Wiesław Wawer, pre-
zes Robotniczej Spółdzielni Mieszkanio-
wej im. Komuny Paryskiej w Gdyni.

TEATR I ZABAWA
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Nie płać za energię, której nie wykorzystujesz 
W obliczu rosnących cen energii, warto zwrócić szczególną uwagę na jej efektywne wykorzystanie. Dlaczego? Efektywność 
energetyczna to nie tylko niższe rachunki czy oszczędność surowców. To także poprawa komfortu użytkowania budynków 
i mniejsza emisja zanieczyszczeń, co z kolei przekłada się na nasze zdrowie.

Najprościej rzecz ujmując, efektywność energetycz-
na to wykorzystanie dokładnie takiej ilości energii 
jaka jest niezbędna, w danym momencie i miejscu, 
w jakim tego potrzebujemy. Mówiąc o efektywno-
ści energetycznej powinniśmy szczególną uwagę 
skupić na energii cieplnej, gdyż to ona wykorzysty-
wana jest na ogrzewanie pomieszczeń i stanowi po-
nad 65% całego zużycia energii w gospodarstwach 
domowych.
System ogrzewania i  optymalizacji przepływu 
energii wewnątrz budynku to jeden z 3 kluczowych 
� larów efektywności energetycznej. 
Termostaty grzejnikowe - prosty i szybki sposób na 
oszczędności 
Dzięki możliwości regulowania temperatury 
w  poszczególnych pomieszczeniach rachunki za 
ogrzewanie mogą być znacznie niższe. W  insta-
lacjach grzejnikowych regulacja temperatury jest 
zapewniona przez zawory i głowice termostatycz-
ne, potocznie zwane termostatami. Znajdujący się 
w  urządzeniu mieszek kontroluje dopływ gorącej 
wody do grzejnika, w zależności od nastawy i tem-
peratury w  pomieszczeniu. Oznacza to, że jeśli 
ustawimy na termostacie „trójkę”, co odpowiada 
temperaturze ok. 20-21 stopni i taka temperatura 
zostanie osiągnięta w danym pomieszczeniu, to za-
wór zostanie automatycznie zamknięty.
Trzeba jednak pamiętać, że termostaty tak jak 
i  inne urządzenia zużywają się wraz z czasem ich 
eksploatacji (osady, korozja), osłabiając sprawność 
instalacji centralnego ogrzewania. Zawory i głowi-
ce montowane w latach 90-ych z uwagi na czas ich 
eksploatacji, w większości mogą być już urządzenia-
mi niesprawnymi. Wiąże się to z większymi stra-
tami energii (wyższe rachunki za ogrzewanie) oraz 
niższym komfortem cieplnym. 
Pozytywny wpływ na obniżenie kosztów energii 
ma także montaż gazowych głowic termostatycz-
nych z dolnym ograniczeniem temperatury +16ºC. 
Po pierwsze jest to możliwe dzięki obniżeniu zu-
życia energii przez mieszkania, które do tej pory 

dogrzewały inne nieogrzewane pomieszczenia. Po 
drugie czas reakcji głowicy gazowej jest 1,8 razy 
szybszy niż głowicy cieczowej. I  tak przeprowa-
dzona analiza techniczna w  jednej ze spółdzielni 
mieszkaniowych w  Polsce, tylko potwierdziła, że 
rzeczywista oszczędność energii wyniosła od 4 do 
ponad 23% w zalezności od budynku, a średni czas 
zwrotu z inwestycji to niecałe 3 lata. 
Co więcej, minimalny zakres temperatury nie niż-
szy niż +16ºC regulują przepisy Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
Automatyczne równoważenie – to podstawa wła-
ściwej pracy instalacji 
Zawory i głowice termostatyczne nie rozwiążą 
wszystkich problemów w  instalacjach grzew-
czych. Aby mogły prawidłowo pracować po-
trzebują właściwego rozdziału medium grzew-
czego w instalacji i związanego z tym ciśnienia. 
Mówiąc wprost potrzebujemy, aby każdy loka-
tor niezależnie czy mieszka na 1 czy 10 piętrze 
miał tak samo ciepłe grzejniki, tym samym eli-
minując zjawisko przegrzanych lub niedogrza-
nych mieszkań. 
W budynkach wielorodzinnych rekomendujemy 2 
równorzędne rozwiązania – automatyczne zawory 
ASV oraz dynamiczne zawory RA-DV. Czym więc 
się różnią? Para zaworów ASV montowana jest pod 
pionami i umożliwia poprawną pracę zaworów ter-
mostatycznych Danfoss RA-N. Z kolei zawór RA
-DV to połączenie zaworu termostatycznego oraz 
regulatora różnicy ciśnień i  jest montowany przy 
każdym grzejniku. W tym przypadku nie ma już 

konieczności stosowania zaworów podpionowych.
Przy wyborze właściwego rozwiązania należy kie-
rować się względami technicznymi, ale nie można 
zapominać o  aspekcie ekonomicznym. Analizując 
koszty inwestycyjne, zawory RA-DV są najlepszym 
wyborem w  przypadku budynków do 5 kondy-
gnacji. W sytuacjach, w których do każdego pionu 
podłączonych jest więcej niż 8–10 grzejników lub 
mamy sprawnie działające zawory termostatyczne 
RA-N, bardziej opłacalne będzie rozwiązanie ASV. 
Nie zapominajmy o pionach klatkowych!
Wiemy już dużo na temat zaworów i głowic ter-
mostatycznych - dzięki nim mieszkańcy budynku 
są w  stanie indywidualnie regulować temperaturę 
w każdym pomieszczeniu, zapewniając sobie opty-
malny komfort cieplny oraz mają wpływ na zarzą-
dzanie zużyciem energii w mieszkaniu. Natomiast 
klatki schodowe budynków mieszkalnych są obsza-
rem, w którym utrudniona jest efektywna regulacja 
temperatury i kontrola zużycia energii.  
Piony umieszczane na klatkach schodowych i  in-
nych częściach wspólnych budynku, w większości 
nie są wyposażone we wspomniane zawory i gło-
wice termostatyczne.  Zazwyczaj w tych miejscach 
nie tylko nie ma armatury regulacyjnej, ale również 
często są otwierane i zamykane drzwi, a tempera-
tura otoczenia rośnie wraz ze zmianą kondygnacji 
na wyższą. Prowadzi to do przegrzania budynku, 
a  tym samym do niepotrzebnych wydatków na 
energię cieplną. 
Poprzez zastosowanie zaworu Danfoss AB-QT, 
który ogranicza przepływ w instalacji do wartości 
niezbędnej dla danego budynku, możemy zapobiec 
wszystkim niepożądanym zjawiskom. 


