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RekoRdowa podwyżka za śmieci

zmiany już od 1 stycznia
Od nowego roku przyjdzie nam płacić znacznie więcej za odbiór śmieci niż dotychczas. To efekt tegorocznej nowelizacji Ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którą Sejm RP wprowadził w lipcu oraz decyzji jaką przegłosowali gdyńscy radni. 
Opłata za wywóz śmieci jest niezależna od naszej spółdzielni, dlatego nie mamy wpływu na ustalanie jej wysokości.

Od 1 styczna segregacja nie będzie już wy-
borem, a obowiązkiem ustawowym. Każdy, 
kto nie będzie segregował śmieci, będzie 
płacił aż 2,5 razy więcej. Wobec tak dra-
stycznych podwyżek ponawiamy nasz apel 
o segregowanie śmieci.

Mieszkańców naszego miasta bulwersuje 
nie tylko wysokość podwyżki, ale również 
sposób naliczania opłat. Gdynia stanowi 
jeden z niewielu wyjątków, gdzie śmieci 
wytwarzają metry kwadratowe, a nie oso-
by. Zdaniem wielu jest on niesprawiedli-
wy, gdyż najbardziej ucierpią na tym oso-
by samotne, które mają duże mieszkania 
albo domy. W zdecydowanej większości 
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wielkość lokalu

aktualna opłata 
za odpady 

posegregowane 
(zł/m-ąc)

stawka od 
01.01.2020 r. za 

odpady 
posegregowane

 (zł/m-ąc)

wzrost 
w %

do 45 m2 16 37 131

od 45 m2 do 60 m2 26 63 142

od 60 m2 do 80 m2 30 73 143

powyżej 80 m2 37 90 143

Dodatkowe informacje można uzyskać w urzędzie miasta lub na stronie www.wrzucam.to.

polskich miast opłata za odbiór śmieci nali-
czana jest od liczby osób albo zużycia wody. 

Od momentu kiedy Miasto Gdynia jako jedyny 
podmiot zaczęło zarządzać wywozem odpadów 
na terenie całego miasta, w tym na terenach 
naszej spółdzielni, do kosztów indywidualnych 
mieszkańców doliczane były koszty związane 
z opróżnianiem miejskich koszy na śmieci na 
gdyńskich ulicach, w parkach i na plażach. 

Wszystko to spowodowało, że środowisko 
spółdzielcze zaczęło protestować. Złożono in-
terwencje do wojewody pomorskiego Dariusza 
Drelicha i Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Na tym jednak nie koniec protestów, ponie-
waż sprawy w swoje ręce wzięli również sami 
mieszkańcy, którzy w liczbie ok. 2500 podpi-
sali się pod petycją w której wskazują, że tak 
drastyczna podwyżka za wywóz śmieci jest 
nieuzasadniona. 

Poza tym zgodnie z informacjami Urzę-
du Miasta Gdynia od stycznia mieszkań-
cy będą korzystać z dodatkowego, brą-
zowego pojemnika przeznaczonego na 
odpady „bio”. Wymienione również zosta-
ną pojemniki do tej pory służące do zbie-
rania odpadów zmieszanych – zmienią się 
one na pojemniki przeznaczone do frak-
cji o nazwie „pozostałości po segregacji”  
(w skrócie „PPS”).

Działamy na rynku już dwadzieścia cztery lata. To wieloletnie 
doświadczenie pozwala nam lepiej rozpoznawać rosnące 
wymagania mieszkańców naszego rozwijającego się miasta.58 629 11 11

196 - 61

TAXI
www.auto-taxi-nord.com.pl

Polecamy:
   Możliwość zapłaty za kurs kartą płatniczą w wybranych taksówkach
   Obsługa imprez okolicznościowych, oraz odprowadzanie auta klienta do garażu
   Wykonywanie zakupów i dostarczanie przesyłek
   Zabranie w podróż ulubionego zwierzaka nie stanowi problemu 
   Po zawarciu umowy kursy bezgotówkowe płatne w następnym miesiącu
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Delikatesy 

Justynka

Moje delikatesy przez cały rok!

GDYNIA, UL. BIAŁOWIESKA 2, 
GDYNIA, UL. PŁK. DĄBKA 165/1

Mosty, ul. Gdyńska 35,  Gdynia, ul. Wiczlińska 115, Gdynia, ul. St Zauch 1
Tuchom, ul. Gdyńska 17, Pępowo, ul. Gdańska 69,  Kielno, ul. Leśna 4
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Terminal płatniczy w kasie 
UłaTwienie dla mieszkańców 

Z przyjemnością informujemy, iż 
w odpowiedzi na głosy naszych 
mieszkańców w kasie spółdzielni 
uruchomiony został terminal 
płatniczy, dzięki któremu możliwe 
jest dokonywanie płatności kartą. 
Jednocześnie przypominamy, 

iż z pozycji Internetowej 
Obsługi Klienta (IOK) możliwe 
jest dokonywanie płatności 
internetowych (przelewy online). 

Zachęcamy wszystkich do 
korzystania z tych udogodnień!

pracownica przywłaszczyła pieniądze
spółdzielnia poTRafi Radzić sobie w kRyzysowych syTUacjach

Wśród przekazywanych Państwu informacji mamy również wiadomość, która wielu mieszkańcom może zmrozić krew w żyłach. 
Jedna z pracownic naszej spółdzielni, zajmująca się sprawami finansowymi, przywłaszczyła sobie pieniądze. Kwota nie jest mała, 
ale nie wpłynie to na płynność finansową naszej spółdzielni.

– Po śmierci pracownika księgowości stwier-
dzono niedobór środków pieniężnych w kasie 
zapomogowo-pożyczkowej w której zgro-
madzone były pieniądze pracowników oraz 
na kontach finansowych spółdzielni – mówi 
Wiesław Wawer, prezes spółdzielni.
Zarząd zlecił zewnętrznemu podmiotowi 
przeprowadzenie wewnętrznego audytu, który 
obejmował 10 ostatnich lat. Audyt potwier-
dził, że proceder trwał dekadę. 
 – Przeprowadzane w spółdzielni kontrole 
z banku nie wykazywały żadnych nieprawi-
dłowości. Część dokumentów była niszczona, 
a przełożeni byli oszukiwani. Księgowość była 
tak umiejętnie prowadzona, że nawet biegły 
rewident nie był w stanie zauważyć niejasności 
podczas obowiązkowych corocznych kontroli 
bilansu – kontynuuje Wiesław Wawer.
Sprawa została oczywiście zgłoszona na Po-
licję i do prokuratury. Organy ścigania mają 
wyjaśnić, czy całym procederem zajmowała się 
tylko jedna osoba, czy może ktoś jej pomagał. 
 – Prowadzone będą wszelkie kroki prawne, 
aby nasza spółdzielnia odzyskała skradzione 
środki – dodaje prezes. – Korzystając z okazji, 
chciałbym uspokoić wszystkich mieszkańców. 
Ta zła sytuacja w żaden sposób nie wpływa 
na płynność finansową naszej spółdzielni. Już 
niejednokrotnie radziliśmy sobie w sytuacjach 

kryzysowych. Kradzież tych środków nie 
ma wpływu na podwyższenie funduszu 
eksploatacyjnego. 
Dodajmy jeszcze tylko, że z pracą w spółdziel-
ni – w związku z zaistniałą sytuacją – poże-
gnała się główna księgowa. Ogłoszony został 
konkurs, który ma wyłonić osobę, która zajmie 
wakujące stanowisko. 

- Ubolewam nad tym, że coś takiego wy-
darzyło się w naszej spółdzielni. Determi-
nacja nasza jednak jest wielka, aby opinia 
o spółdzielni dalej pozostała dobra i zapew-
niam wszystkich, że wszystko zostanie wy-
jaśnione i zgodnie z wynikami prowadzo-
nego śledztwa winni będą ukarani – dodaje  
Wiesław Wawer.



5

Informator spółdzielczy

ul. Adm. J. Unruga 48a, GdyniaT: +48 735-400-900

nasza spółdzielnia wśród liderów
lideR spółdzielczości mieszkaniowej 

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej w Gdyni znalazła się w gronie spółdzielni mieszkaniowych 
docenionych w tegorocznej edycji konkursu „Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej”.

 – Jest to wyróżnienie, którym 
zostaliśmy uhonorowani za cało-
kształt działalności naszej spół-
dzielni – mówi nam Wiesław 
Wawer, prezes RSM im. Komuny 
Paryskiej. – W naszym przypad-
ku pod szczególną uwagę wzięto 
działalność Samorządów Nieru-
chomości. Dowodzi to, że spraw-
dza się wprowadzony przez nas 
system. Tak samo jak sprawdza się 
indywidualne podejście do każdej 
nieruchomości. 

Warto zauważyć, że niewiele pol-
skich spółdzielni mieszkaniowych 

korzysta ze modelu Samorządu 
Nieruchomości. Sprawdza się on 
szczególnie dobrze przy planowa-
niu, a później realizacji remontów. 

 – Pod uwagę brana była dobra sy-
tuacja finansowa naszej spółdzielni 
oraz współpraca z urzędem miasta 
i działalność klubu seniora, który 
funkcjonuje przy naszej spółdziel-
ni – dodaje Wiesław Wawer. 

Dodajmy jeszcze tylko, że tytuł 
„Lidera Spółdzielczości Miesz-
kaniowej” przyznawany jest przez 
magazyn „Administrator”.
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plan remontów zaakceptowany 
poRa na insTalacje hydRaUliczne 

Rada Nadzorcza Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej już w listopadzie uchwaliła plan funduszu remontowego 
nieruchomości mieszkaniowych na rok 2020. 

Planowane wpływy na fundusz remontowy 
wynoszą 12 963 130,58 zł. Rada Nadzorcza 
zastrzegła, że wydatki funduszu remonto-
wego nie mogą być wyższe od planowa-
nych przychodów. Plan funduszu zakłada 
szacunkowy bilans zamknięcia roku 2019 
i będzie korygowany w pierwszym kwar-
tale 2020 roku, po sporządzeniu rzeczy-
wistego wykorzystania funduszu remon-
towego roku 2019. Celem działania Rady 
Nadzorczej jest to, by służby wykonawcze 

spółdzielni miały wystarczający czas na 
skonsultowanie planów z Samorządami 
Nieruchomości i sporządzenie dokumen-
tacji przetargowych. Ogłoszenie prze-
targów na początku roku ma dać większą 
szansę na uzyskanie korzystniejszych ofert.

 – Coraz częściej planujemy remonty kil-
kudziesięcioletnich instalacji, w szczegól-
ności instalacji zimnej i ciepłej wody, które 
wymagają już wymiany na nowe. Również 

zawory termostatyczne przy grzejnikach 
eksploatowane są w naszych budynkach 
ponad 20 lat i aby były skuteczne, trzeba 
pomyśleć o ich wymianie. Dlatego cieszę 
się, że prace instalacyjne (hydrauliczne) są 
coraz częściej akceptowane przez miesz-
kańców, ponieważ podnoszą komfort użyt-
kowania i wpływają znacząco na zmniej-
szenie liczby awarii – Dariusz Roman, 
zastępca prezesa ds. techniczno-eksploata-
cyjnych RSM im. Komuny Paryskiej.



7

Informator spółdzielczy

posprzątaj po swoim psie
zwieRzak To pRzyjemność, ale i obowiązek

Tereny zielone są bardzo istotnym elementem w naszym życiu. Można powiedzieć, że zaspokajają nasze potrzeby estetyczne, w pewnym 
stopniu umożliwiają kontakt z naturą, a co chyba najważniejsze łagodzą uciążliwości związane z życiem w aglomeracji miejskiej.

Dzisiaj jednym z podstawowych 
problemów naszych trawników są 
zanieczyszczenia, wśród których 
dominują psie nieczystości. Ogrom 
psich zanieczyszczeń zauważyć 
można właśnie w okresie zimowym. 
Chcąc to zmienić, a przy okazji 
poprawić stan środowiska oraz ja-
kość życia mieszkańców, właścicie-
le czworonogów muszą pamiętać, 
że zwierzak w domu to nie tylko 
przyjemności, ale również obo-
wiązki. Warto również wiedzieć, że 
sprzątanie po swoim czworonoż-
nym przyjacielu jest obowiązkowe, 
a uchylenie się od tego grozi nawet 
mandatem karnym.

Nikogo chyba nie trzeba uświa-
damiać, że psie odchody są nie 
tylko szpecące i niemiłe dla oczu, 
ale i groźne. Sprzątając po swoim 
pupilu zapewnisz sobie uniknięcie 
wielu chorób. Niebezpieczne bak-
terie i pasożyty znajdujące się w od-
chodach zwierząt zagrażają zdro-
wiu ludzi, a szczególnie dzieciom. 
W naszym mieście w różnych 
miejscach dostępne są dystrybuto-
ry torebek oraz kosze na zebrane 
nieczystości.
Sprzątanie po psie nie jest zbyt wy-
magającą czynnością, a dzięki temu 
spacery po naszych osiedlach staną 
się jeszcze bardziej przyjemne. 

Miło nam poinformować, iż pawilon Rtęciowa 17 został 
zgłoszony przez mieszkańców do Nagrody Przewodniczącego 

Rady Miasta Gdyni „Czas Gdyni” za najlepszą gdyńską 
inwestycję roku 2019. 




