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Zrealizowane prace remontowe w zasobach 

spółdzielni w styczniu i lutym 2023. 

• likwidacja zwyżek na 3 budynkach,  

Osowska 85, 89, Garwolińska 6, 

• instalacja altany na tzw. gabaryty,  

Szaserów 113/115, 

• instalacja 2 szt. podjazdów na klatkach 

schodowych, 

• wymiana okien piwnicznych Kordeckiego 62. 

 

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, 

• wymiana okien piwnicznych w 2 budynkach 

• wymiana windy Wspólna Droga 15, 

• montaż pilotażowej instalacji fotowoltaicznej 

na budynku biura spółdzielni. 

 

 Audyt Energetyczny zasobów SM Osowska.  

Audyt energetyczny to analiza stanu budynku pod 

kątem zminimalizowania zużycia energii. Audytor 

energetyczny określa rodzaj robót i parametry 

materiałów potrzebnych do przeprowadzenia 

modernizacji oraz unowocześnienia instalacji, podaje 

koszt działań, wylicza czas zwrotu poniesionych 

nakładów i rekomenduje najkorzystniejszy wariant. 

Audyt energetyczny jest praktycznym 

przewodnikiem, co należy zrobić, by optymalnie 

zmodernizować budynek zgodnie z aktualnymi 

warunkami technicznymi. Wyniki audytu zostaną 

udostępnione w gablotach indywidualnie dla 

budynku.  

Audyt energetyczny dla poszczególnych mieszkań 

będzie mógł zamówić indywidualnie właściciel na 

swój koszt. Będzie on niezbędny od 1 kwietnia 2023r. 

przy notarialnym przeniesieniu własności lokalu. 

 

Zmiana stawek czynszowych dla wszystkich lokali.   (Uchwała zarządu nr 39 z dnia 28 listopada 2022 roku.) 

 
W związku z przygotowaniem planu gospodarczego na 2023 roku Zarząd przeanalizował sytuację finansową 

Spółdzielni, porównał stawki opłat eksploatacyjnych oraz koszty działalności zależne i niezależne od Spółdzielni.  

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie i utrzymanie nieruchomości na niepogorszonym poziomie przy tak 

wysokiej inflacji i znaczących podwyżkach cen usług, mediów i materiałów, Zarząd po 2 latach dokonał weryfikacji 

stawek opłat eksploatacyjnych.    

Stawki te najprawdopodobniej nie pokryją w pełni skutków inflacji ale pozwolą na zapewnienie płynności finansowej 

Spółdzielni. Biorąc pod uwagę również sytuację finansową naszych mieszkańców Zarząd starał się będzie 

minimalizować wydatki i prowadzić racjonalną gospodarkę finansową. 

 

Poszczególne elementy przychodów i kosztów uwzględniają prognozowane ceny, stawki i inne dostępne informacje 

wpływające na ich wielkości, w tym poziom prognozowanej na 2023 rok inflacji: 

1. koszty konserwacji - podstawą kalkulacji będzie średni ich koszt z kilku ostatnich lat z uwzględnieniem 

skali ich wzrostu w związku ze zmianą cen usług oraz kosztów planowanych w nieruchomościach robót 

incydentalnych – średnie zwiększenie cen wynosi 18%; 

2. koszty utrzymania czystości terenu i konserwacji terenów zielonych – stawki zwiększone o 20% ze względu 

na wzrost cen materiałów i usług oraz przewidywanych nasadzeń.  

3. remonty w nieruchomościach mieszkaniowych - w związku z zakresem prac planuje się podwyższenie stawki na 

fundusz remontowy w nieruchomościach przewidzianych do remontów oraz posiadających największe zaległości w 

funduszu remontowym; 

4. fundusz remontowy dźwigów – aktualne stawki odpisów w żaden sposób nie pozwalają zmniejszyć zadłużenia 

nieruchomości po wymianie 50% dźwigów, a pozostałe do wymiany windy ze względu na ich stan generują zbyt 

duże koszty ich konserwacji. Zmiana stawki pozwoli na szybszą wymianę wyeksploatowanych dźwigów. […] 

 

 


