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Zrealizowane prace remontowe w zasobach 

spółdzielni w roku 2022. 

• wymiana okien piwnicznych w 3 budynkach 

• remont instalacji c.o. Osowska 73/79, 

• remont balkonów Garwolińska 14, 

• remont dachu Kordeckiego 62 i 15/17, 

• parking Osowska 86-88, 

• remonty opasek w 3 budynkach, 

• instalacja bram przejazdowych Kord.15/17. 

 

Planowane prace remontowe i modernizacyjne w 

zasobach spółdzielni w roku 2023. 

• remont balkonów Kordeckiego 15/17, 

• remont balkonów Osowska 80, 

• wymiana instalacji c.o. Kordeckiego 62, 

• likwidacja zwyżek na 3 budynkach, 

• wymiana okien piwnicznych w 3 budynkach 

• instalacja 2 altan na tzw. gabaryty, 

• wymiana windy Wspólna Droga 15, 

• instalacja 6 szt. podjazdów na klatkach sch. 

• Montaż pilotażowej instalacji fotowoltaicznej 

na budynku biura spółdzielni. 

 

 W lutym 2023r. zostanie przeprowadzony  

tzw. Audyt Dostępności +.  

Dotyczyć on będzie mieszkańców nieruchomości 

pięciokondygnacyjnych, w których istnieje 

możliwość instalacji zewnętrznych dźwigów 

osobowych, czyli: 

• Szaserów 113, 115, 121, 

• Garwolińska 18. 

Audyt w postaci ankiety zostanie przeprowadzony w 

celu określenia wielkości umorzenia wkładu 

spółdzielni według kryteriów społecznych i 

terytorialnych w planowanym przedsięwzięciu. 

Będzie on pomocny w podjęciu decyzji dotyczącej 

rozpoczęcia prac zarządu w powyższym temacie. 

Ankietę będą przeprowadzać Gospodarze domów oraz 

będzie dostępna pod poniższym linkiem. 

https://smosowska.eu/formularze/ 
 

* Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć do 
skrzynki Spółdzielni ul. Wspólna Droga 13. 
Dziękujemy. 

 
Zasady naliczania opłat za śmieci w roku 2023. 

Informujemy, że od początku br. m.st. Warszawa 

kontynuuje ryczałtowe pobieranie opłaty śmieciowej, 

która wynosi obecnie 85,00 zł/lokal.  

 

Nowa taryfa za wodę i ścieki dla Warszawy 

Zgodnie z nową zatwierdzoną przez Państwowe 

Gospodarstwo Wodne taryfą od 27.01.2023 r. 

mieszkańcy Warszawy i okolic zapłacą: 

W pierwszym roku jej obowiązywania 4,29 zł/m3 

wody oraz 6,59 zł/m3 ścieków, łącznie 10,88 zł. 

W drugim roku łącznie 11,46 zł. 

W trzecim roku łącznie 11,98 zł. 

 

Nowe stawki podatku od nieruchomości. 

Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę o 

podwyższeniu stawek podatku od nieruchomości na 

rok 2023 o wskaźnik inflacji – 11,8%. Nowe stawki: 

• 0,61zł za 1m2 gruntu tj. o 0,07zł więcej; 

• 1,00zł za 1m2 powierzchni budynków 

mieszkalnych tj. 0,11zł więcej; 

• 28,78zł za 1m2 pow. użyt. tj. o 3,04zł więcej. 

 

 Sezon grzewczy 2022/2023. 

W związku z trwającym sezonem grzewczym, który w 

całości będzie rozliczany po nowych, wyższych 

stawkach za paliwo gazowe przekazujemy Państwu 

kilka informacji, które pozwolą ekonomicznie 

gospodarować ogrzewaniem. 

Po pierwsze wietrzenie lokalu powinno odbywać się 

wg następujących zasad:  

1. poprzedzić się je powinno zakręceniem grzejników 

tak, aby całkowicie wystygły.  

2. okna powinny zostać otwarte na całą szerokość, na 

około 3 - 5 minut tak, aby wymiana powietrza 

nastąpiła szybko i gwałtownie. Zwykłe uchylanie 

okien przy otwartym grzejniku powoduje zwiększone 

naliczanie jednostek rozliczeniowych na podzielniku, 

ponieważ zasada jego działania opiera się na pomiarze 

temperatury płyty grzejnika i otaczającego go 

powietrza. Z tego powodu złym działaniem jest 

całkowite zakręcenie grzejnika np., gdy wychodzimy 

do pracy i otwieranie go na maksimum po powrocie. 

Najbardziej optymalne jest przykręcenie ogrzewania 

tak, aby temperatura spadła o nie więcej niż 2 stopnie 

i podniesienie jej stopniowo, po powrocie. 

https://smosowska.eu/formularze/

