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Wielokrotnie na łamach
informatora spółdzielcze-
go, w TV Relax poruszany

był problem kosztów sta-
łych, jednak do dzisiaj na-
liczanie tych kosztów
wywołuje duże emocje.
Dlatego istnieje nadal po-
trzeba wyjaśnienia, czym
są koszty stałe, skąd się
biorą i dlaczego trzeba je
zapłacić.

czytaj str. 4-5

Woda – Koszty stałe
związane z poborem wody

Termomodernizacja Jezioran
ukończona

Letnie prace remontowe
i termomodernizacje blo-
ków przy ul. Dezyderego
Chłapowskiego 21 , 23, 25,
27, 29 dobiegły końca.
Ostatnim ocieplonym blo-
kiem na osiedlu Jeziora-
ny był budynek przy
Chłapowskiego 29, które-

go odbiór odbył się 1 4
sierpnia. Jakość wykona-
nia prac sprawdzała Spół-
dzielnia. W specjalnych
ankietach swoje opinie o
remontach przedstawili
również mieszkańcy.

czytaj str.6

Wymiana wodomierzy

Cały czas trwa wymiana
wodomierzy w Państwa lo-
kalach. Przypomnijmy, że
rozliczenie zużycia wody
powinno odbywać się w
oparciu o urządzenia za-
legalizowane, dlatego wy-

miana wodomierzy nas-
tępuje co pięć lat. Tym ra-
zem pojawi się nowo-
cześniejsza technologia...

czytaj str. 5
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Z prac Rady Nadzorczej

W drugiej połowie każdego
roku, Rada Nadzorcza uchwa-
la plan działalności działu
technicznego oraz gospodar-
ki finansowej naszej Spółdziel-
ni, w którym określa m. in.
prace do wykonania w nieru-
chomościach na kolejny rok.
Zarząd Spółdzielni, real izując
tak zaplanowane zadania,
składa jednocześnie na kolej-
nych posiedzeniach Rady,
sprawozdania z ich przebie-
gu oraz osiągniętych efek-
tach. Nie wszystkie prace
można zobaczyć przechadza-
jąc się po ulicach naszych
osiedl i . W tym roku Spółdziel-
nia dokonała kolejnych re-
montów dachów budynków,
przy ul. Nowa Strzelnica 1 , 5,

Sikorskiego 47, Poznańskiej
1 8, 20, 22, Dezyderego Chła-
powskiego 31 a, Staszica 3,
Bora-Komorowskiego 1 2a.
Obecnie zatem na wszystkich
dachach mamy papę termo-
zgrzewalną, a nie jak to kie-
dyś bywało asfaltową. Taką
papę zgodnie z zaleceniami
producenta należy zakonser-
wować raz na 5 lat, i z pew-
nością posłuży ona na wiele
lat.
W tym roku Spółdzielnia wy-
mieniała także ciężkie, powo-
dujące przenikanie zimna na
klatki schodowe, wyłazy da-
chowe. Prace zostały wyko-
nane na 1 8 budynkach: przy
ul. Grota-Roweckiego 6, 8,
1 2, 1 4, 1 6, Paderewskiego 9,

11 , 1 3, Chopina 4(m8-11 8),
Nowa Strzelnica 3, 5, Kil iń-
skiego 24, 26, Poznańskiej
1 8, 20, 22 oraz Przemysłowej
7. Obecnie zamontowane wy-
łazy są wykonane z poliwę-
glanu, co oznacza, że są
cieplejsze oraz bardziej este-
tyczne od tych, które były za-

montowane do tej pory.
Malowaliśmy także klatki

schodowe, w nieruchomo-
ściach przy ul. Kil ińskiego 24,
26, Grota-Roweckiego 1 2, 1 4,
1 6, Poznańskiej 1 8, 24, 30,
Przemysłowej 7, Nowa Strzel-
nica 1 oraz Dezyderego Chła-
powskiego 4, 6, 8. >>> str. 3
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Łącznie pomalowaliśmy 46
klatek schodowych na 1 3 bu-
dynkach. Cały czas prowa-
dzone są także prace
remontowe balkonów. Nie mo-
żemy zapominać, że balkon
jest bardzo ważnym elemen-
tem budynku, nie tylko pod
względem konstrukcyjnym,
ale również estetycznym. Pra-

ce polegają na skuciu posadz-
ki, zdemontowaniu skorodo-
wanego opierzenia balkonu,
a następnie ułożenie nowej
izolacj i z papy, nowego opie-
rzenia oraz wykonaniu po-
sadzki betonowej. Elementem
mającym wpływ na estetykę
balkonu są również ściany,
które podczas tych prac są
okładane tynkiem mineral-

nym, a następnie malowane.
W tym roku balkony remon-
tujemy w nieruchomościach
przy ul. Paderewskiego 2, 3,
6, 7, 8, 1 1 , Konstytucj i 3-go
Maja 1 oraz Grota-Roweckie-
go 6, 8. Ponadto Spółdzielnia
sukcesywnie w budynkach
dokonuje wymiany drzwi wej-
ściowych do wiatrołapów. Peł-
nią one bardo ważną rolę

ochronną. W okresie zimo-
wym przez nieszczelne drzwi
lub okna wiatrołapu może
przedostawać się do środka
budynku zimno, powodując
wychłodzenie klatki schodo-
wej, a dalej mieszkań. Wszyst-
kie te prace mają także na ce-
lu polepszenie wizerunku
naszych osiedl i .

(SM)
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Dyżur Przewodniczącego Rady Nadzorczej
odbywa sięw każdy poniedziałek
w godzinach od 1 5:45 do 1 6:30

w siedzibie Spółdzielni ul. Chłapowskiego 5

tel. 600 467 908, e-mail: klaczynski@o2.pl
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Woda - Koszty stałe związane z poborem wody

Wielokrotnie na łamach in-
formatora spółdzielczego,
w TV Relax poruszany był
problem kosztów stałych,
jednak do dzisiaj naliczanie
tych kosztów wywołuje du-
że emocje. Dlatego istnieje
nadal potrzeba wyjaśnienia,
czym są koszty stałe, skąd
się biorą i dlaczego trzeba
je zapłacić.
Czym są koszty stałe zwią-

zane z poborem wody?
Najogólniej mówiąc, koszty
stałe związane z poborem wo-
dy stanowią różnicę pomię-
dzy kosztami, które Spół-
dzielnia musi zapłacić dostaw-
cy wody, a więc przedsiębior-
stwu wodociągowemu, a
kosztami wyliczonymi jako ilo-
czyn ceny wody i sumy wska-
zań wszystkich wodomierzy
indywidualnych zamontowa-
nych w lokalach przynależ-
nych do budynku wielo-
lokalowego. Jeżeli zdarzy się,
że w lokalu, który jest zaopa-
trywany w wodę nie ma za-
montowanych wodomierzy,
taki lokal płaci ryczałt w wy-
sokości 1 0 m3 na osobę na
miesiąc. Wartość ryczałtu po-
mniejsza wartość kosztów sta-
łych przypadających do
rozliczenia na lokale, które są
zaopatrzone w wodomierze.
To samo dotyczy opłat za ko-
rzystanie z pralni.

Jak powstaje różnica kosz-
tów?
Dlaczego powstaje różnica
pomiędzy kosztami płacony-
mi przedsiębiorstwu wodocią-
gowemu a kosztami wyni-
kającymi z odczytów indywi-
dualnych wodomierzy? Nale-
ży stwierdzić, że przyczyny
są dwie. Pierwsza, polega na

tym, że przedsiębiorstwo wo-
dociągowe nalicza tzw. abo-
nament, czyl i opłatę za
utrzymanie w gotowości urzą-
dzeń wodociągowych i kana-
l izacyjnych oraz opłatę za
odczyt wodomierza główne-
go. Drugą przyczyną jest róż-
nica pomiędzy wskazaniem
wodomierza głównego (i lo-
ścią pobranej wody odczyta-
nej z wodomierza głównego)
a wskazaniami wodomierzy
indywidualnych zamontowa-
nych w lokalach. I właśnie to
wydaje się wywoływać naj-
większe emocje wśród na-
szych członków. Przecież
takiej różnicy nie powinno być.
W końcu ta sama ilość wody
przepływa przez wodomierz
główny jak i przez wszystkie
wodomierze lokalowe. I tak
rzeczywiście jest, gdyby po-
minąć niewielkie straty wody
związane z samą mechaniką
przepływu cieczy przez ruro-
ciągi.

Właściwości wodomierzy
Zasadnicze jednak znacze-
nie ma tutaj sprawa związa-
na z dokładnością pomiaru
i lości przepływającej wody
przez wodomierz główny i wo-
domierze indywidualne. W
praktyce okazuje się, że ten
wodomierz główny pomierzy
inną ilość wody niż wszystkie
wodomierze zamontowane w
lokalach. Dlaczego tak się
dzieje? Otóż każdy wodomierz
posiada pewną dokładność
pomiaru przepływu wody. Do-
kładność pomiaru przepływu
mierzona jest różnicą pomię-
dzy wielkością rzeczywistego
przepływu a przepływu zare-
jestrowanego przez wodo-
mierz. Jeżeli dokładność
pomiaru wodomierza spełnia

warunki normatywne, taki wo-
domierz uzyskuje homologa-
cję i może być stosowany jako
urządzenie pomiarowe a je-
go wskazania uznaje się za
wiarygodne. Wodomierz głów-
ny posiada dokładność z re-
guły wyższą niż wodomierze
indywidualne. Co więcej, wo-
domierze indywidualne, na-

wet tego samego rodzaju
różnią się między sobą do-
kładnością pomiaru. Ta cecha
wodomierzy musi skutkować
powstaniem różnic pomiędzy
ilością przepływającej wody
zarejestrowanej przez wodo-
mierz główny a ilością wody
zarejestrowanej przez wszyst-
kie wodomierze indywidual-
ne. Wodomierz główny jest
urządzeniem pomiarowym
wysokiej klasy, posiadającym
niski, tzw .próg rozruchu.
Oznacza to, że wodomierz
główny zarejestruje nawet naj-
mniejszy przepływ wody. Wo-
domierze zamontowane w
lokalach mają próg rozruchu
wyższy, co oznacza, że nie
odczytają niskich przepływów
wody, tym samym nie wska-
żą, że woda w ogóle przez
nie płynęła. A jednak woda
płynęła i przedsiębiorstwo wo-
dociągów żąda zapłaty za tę

pobraną wodę. Ta technicz-
na różnica właściwości wodo-
mierzy powoduje, że prak-
tycznie przy każdym urucho-
mieniu poboru wody pewna
ilość wody nie zostanie zare-
jestrowana przez wodomie-
rze lokalowe. Problem ten
nasila się w sytuacji , gdy w
lokalach są uszkodzone kra-

ny ( kapiący kran), czy też, co
zdarza się najczęściej, prze-
puszczająca spłuczka w wc.
Dlatego ważnym jest, aby
użytkownicy lokali dbali o stan
tych urządzeń.

Droższe ale lepsze
Można również zastanawiać

się, czy nie byłoby celowym
zaopatrzenie lokali w wodo-
mierze wyższej klasy, o niż-
szym progu rozruchu i wyższej
dokładności? Takie rozwiąza-
nie poza tym, że byłoby kosz-
towne, nie dawałoby żadnej
gwarancji , że powstające róż-
nice zniknęłyby lub przynaj-
mniej zmniejszyły się.

Wymiany wodomierzy
Wszystkie wodomierze za-
montowane w lokalach są wy-
mieniane co pięć lat.
Dlaczego?

>>> str. 5
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Wymiana wodomierzy

Cały czas trwa wymiana
wodomierzy w Państwa lo-
kalach. Przypomnijmy, że
rozliczenie zużycia wody
powinno odbywać się w
oparciu o urządzenia zale-
galizowane, dlatego wymia-
na wodomierzy następuje
co pięć lat.

Tym razem pojawi się nowo-
cześniejsza technologia, jest
to system monitorowany, wy-
posażony w urządzenia ra-
diowe do zdalnego odczytu

wodomierzy. Do tej pory aby
dokonać odczytu wodomie-
rzy, pracownicy spółdzielni
musiel i wejść do każdego lo-
kalu w budynku. Z różnych
przyczyn, nie zawsze udawa-
ło się to w tym samym cza-
sie, w danym budynku. Bilans

wodny będzie jednak najdo-
kładniejszy, kiedy wszystko
zostanie odczytane w tym sa-
mym czasie. W system będą
włączone wodomierze głów-
ne, które na dzień dzisiejszy
odczytywane są radiowo przez
Przedsiębiorstwo Wodocią-

gów i Kanalizacji w Śremie.
Mamy nadzieję, że nowy sys-
tem usprawni gospodarkę
wodną i rozl iczenia. Terminy
wymiany urządzeń można
sprawdzić na stronie interne-
towej spółdzielni mieszkanio-
wej – www.smsrem.pl .
Informacje pojawiają się tak-
że na tablicach informacyj-
nych w klatach schodowych
budynków.

(SM)

str. 4 >>>

Otóż wodomierz użytkowa-
ny w dłuższym okresie traci
swoją dokładność na skutek
odkładania się na różnych je-
go elementach osadów, któ-
rych w wodzie nie brakuje.
Sami wiemy z doświadcze-
nia, że nasze wylewki przy
kranach po pewnym czasie
ich użytkowania pokrywają
się osadem. Osad gromadzą-
cy się w wodomierzach po-
woduje zawężenie średnicy
przepływu, co za tym idzie
zmianę prędkości przepływu,
a gdy dołożyć do tego zanie-
czyszczenie łopatek wodo-
mierza można stwierdzić, że
zmienia on całkowicie para-
metry wodomierza takie jak
dokładność i próg rozruchu.
Analizy zużycia wody prowa-
dzone w Spółdzielni potwier-
dzają, że z reguły po wymianie
wodomierzy różnice pomia-
rów pomiędzy wodomierzem
głównym i wodomierzami in-
dywidualnymi są mniejsze niż
przed wymianą. Oczywiście
wymiana wodomierzy nie wy-
el iminuje całkowicie tych róż-
nic.

Awarie
Czasem może się zdarzyć,
że któryś z wodomierzy loka-
lowych lub wodomierz głów-
ny ulegnie awarii . Na taką
sytuację nikt nie ma wpływu.
Służby techniczne Spółdziel-
ni ciągle monitorują pracują-
ce na naszym terenie
wodomierze główne. Wspól-
nie z Przedsiębiorstwem Wo-
dociągów ustalone jest
postępowanie w razie, gdyby
awaria wodomierza główne-
go miała narazić naszych
członków na nieuzasadnione
koszty. Objęte szczególnym
nadzorem jest również funk-
cjonowanie wodomierzy indy-
widualnych zainstalowanych
w lokalach. Odczyty kontrol-
ne realizowane w trakcie okre-
sów rozliczeniowych a nie
tylko na koniec tych okresów
służyły do pozyskania danych
do przeprowadzania analiz
zużycia wody oraz wyelimi-
nowania wodomierzy uszko-
dzonych. Obecnie Spółdzielnia
dokonuje sukcesywnie wy-
miany wodomierzy w loka-
lach, na wodomierze z
czujnikiem elektronicznym co
umożliwi ich odczytywanie
drogą radiową w dowolnym

momencie. Ten sposób od-
czytów ma umożliwić bardziej
efektywny monitoring zużycia
wody.

Regulacje prawne
Problem powstawania róż-
nic w pomiarach pomiędzy
wodomierzem głównym i wo-
domierzami indywidualnymi
został zauważony przez sa-
mego ustawodawcę. To naj-
lepszy dowód na to, że w
praktyce nie można uniknąć
tej niedogodności. Dlatego
ustawodawca rozstrzygnął o
sposobie postępowania w ta-
kim przypadku.
Art. 6 ust 6 pkt 3 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu
ścieków stanowi:
właściciel lub zarządca rozl i-
cza, zgodnie z art. 26 ust. 3,
różnicę wskazań między wo-
domierzem głównym a sumą
wskazań wodomierzy zain-
stalowanych przy punktach
czerpalnych wody;
Natomiast Art. 26 ust 2 i ust
3 tej ustawy określa:
ust 2. Jeżeli odbiorcą usług
jest wyłącznie właściciel lub
zarządca budynku wieloloka-

lowego lub budynków wielo-
lokalowych, jest on
obowiązany do rozl iczenia
kosztów tych usług. Suma ob-
ciążeń za wodę lub ścieki nie
może być wyższa od pono-
szonych przez właściciela lub
zarządcę na rzecz przedsię-
biorstwa wodociągowo-kana-
l izacyjnego.
ust. 3. Właściciel lub zarząd-
ca budynku wielolokalowego
lub budynków wielolokalo-
wych dokonuje wyboru meto-
dy rozl iczania kosztów różnicy
wskazań, o której mowa w art.
6 ust. 6 pkt 3. Należnościami
wynikającymi z przyjętej me-
tody rozl iczania obciąża oso-
bę korzystającą z lokalu w
tych budynkach.

Zgodnie z przytoczonymi
postanowieniami przedmio-
towej ustawy nie ma możli-
wości spisania w koszty
Spółdzielni kwot wynikają-
cych z takiego rozliczenia,
albowiem doszłoby w ten
sposób do swoistego ro-
dzaju subsydiowania jed-
nych odbiorców przez
innych i byłoby to niezgod-
ne z powołanymi wyżej prze-
pisami prawa. (SM)



Letnie prace remontowe i
termomodernizacje bloków
przy ul. Dezyderego Chła-
powskiego 21 , 23, 25, 27, 29
dobiegły końca. Ostatnim
ocieplonym blokiem na osie-
dlu Jeziorany był budynek
przy Chłapowskiego 29, któ-
rego odbiór odbył się 1 4
sierpnia.

Jakość wykonania prac
sprawdzała Spółdzielnia, jed-
nak w odbiorach bral i udział
także sami mieszkańcy, któ-
rzy swoje zdanie o remontach
wyrażali w specjalnie przygo-
towanych ankietach. Nigdy
tak wcześnie nie mówil iśmy
o zakończeniu planowanych
prac na dany rok. Ten rok był
szczególny – mogliśmy szyb-
ko zacząć prace, gdyż sty-
czeń był bardzo ciepły. Tak
naprawdę nastąpiła komasa-
cja zadań z dwóch lat - nie
kryje zadowolenia Zastępca
Prezesa Zarządu Marek Mans-
feld. Rok 201 3 był czasem
kiedy Spółdzielnia oczekiwa-

ła na przyznanie premii ter-
momodernizacyjnej na jeden
budynek w zasobach kórnic-
kich przy ul. Staszica 20. Do-
piero pod koniec roku 201 3
pojawiły się decyzje z Banku
Gospodarstwa Krajowego na
pozostałe planowane bloki,

więc dwuletni zakres prac trze-
ba było przeprowadzić w jed-
nym roku. Przypomnijmy, że
w 201 4r. wykonaliśmy także
remonty i termomodernizacje
budynków przy ul. 1 Maja 3,
5, 7, 9, 1 1 , 1 3, 1 5. Udało się,
a było to niemałe wyrzecze-

nie i koszt. Finanse udało się
zamknąć, pomimo niemałe-
go udziału własnego. Środki
kredytowe i premie termomo-
dernizacyjne przyznawane
przez Bank Gospodarstwa
Krajowego umniejszają na-
sze zobowiązania - wyjaśnia

dalej Mansfeld. A w planach
już dalsze prace, które prze-
niosą się na Helenki. Po za-
mknięciu roku, finansowo,
będzie można realnie rozma-
wiać o remontach na kolejne
miesiące. Do audytorów skie-
rowane zostało juz zapytanie
o koszty wykonania audytów.
Opcje finansowania kolejnych
prac termomodernizacyjnych
są dwie – wspomniana wcze-
śniej premia przyznawana
przez BGK lub program unij-
ny, który wciąż jest jednak w
fazie projektu.

(SM)
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WYKAZ OPŁAT WNOSZONYCH DO SPÓŁDZILNI ORAZ INNYCH PODMIOTÓW

Termomodernizacja Jezioran ukończona



Na naszych osiedlach
często dochodzi do zdarzeń
związanych z bezmyślną
dewastacją mienia, w tym
zamków do drzwi, niszc-
zeniem elementów nowych
drzwi wejściowych do klatek

schodowych, szczególnie
w budynkach po termomod-
ernizacji, kradzieży samo-
zamykaczy czy osprzętu
elektrycznego. Każdora-
zowo kierujemy w takich sp-
rawach pisma do Policji i
Straży Miejskiej z prośbą o

zwiększenie patroli w re-
jonach zagrożonych. Pro-
simy także naszych
mieszkańców o interwencję
w momencie zauważenia
wandalizmu w naszym wsp-
ólnym interesie. Każdora-
zowa likwidacja szkód

związana jest z koniecz-
nością ponoszenia nak-
ładów finansowych z
funduszu remontowego. Nie
bądźmy obojętni na to co
dzieje się „obok” nas.

(SM)
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Ponad 6 tysięcy złotych
strat poniosła Spółdzielnia
po kradzieży rurek impul-
sowych centralnego ogrze-
wania.

W sierpniu i we wrześniu br.
zginęło kilkadziesiąt miedzia-
nych elementów instalacj i .
Spółdzielnia natychmiast o
tych czynach zawiadomiła

Policję. O przebiegu sprawy
poinformował nas st. asp.
Krzysztof Tomaszewski ze
śremskiej Policj i - Na począt-
ku września policjanci, którzy
zajmowali się sprawą, w wy-
niku działań operacyjnych do-
konali zatrzymania młodego
śremianina, który mógł mieć
związek z kradzieżami. Mun-
durowi ustal i l i , że od 1 6 sierp-
nia do 7 września br.

mężczyzna dokonał kradzie-
ży 44 elementów centralne-
go ogrzewania w budynkach
zasobów Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Śremie, przy ul i-
cy 1 Maja oraz ul. Chła-
powskiego. Śledczy przed-
stawil i mężczyźnie zarzuty, a
ten przyznał się. Sprawa za-
kończy się w sądzie, gdzie
spółdzielnia w imieniu swo-
ich mieszkańców będzie do-

chodzić ukarania sprawcy i
naprawienia wyrządzonej
szkody. Spółdzielnia i Policja
dziękuje Śremianom za po-
moc w znalezieniu sprawcy i
apeluje, aby wszelkie podej-
rzane sytuacje zgłaszać do
dyżurnego komendy.

(SM)

Kradzież rurek impulsowych

Apel do mieszkańców

r e k l a m a
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Spółdzielnia wczoraj i dziś

Napisz do nas jeśli posiadasz informację o ciekawym wydarzeniu.
Poinformuj o imprezie, która się odbędzie lub dostarcz nam zdjęcia lub filmy
z ciekawych zdarzeń. Podziel się własnymi pomysłami na program, czy

reportaż. Zapraszamy do współpracy.
redakcja@tvrelax.pl
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Seniorzy w naszym mie-
ście nie mogą się nudzić.
To za sprawą szeregu im-
prez i spotkań, które często
są dla nich organizowane.
Jedną z nich była Senioria-
da, czyli olimpiada dla se-
niorów.

To wspólna inicjatywa Klu-
bu Relax Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Śremie oraz
Towarzystwa Pomocy Potrze-
bującym im Świętego Brata
Alberta Nadzieja. Aktywni star-
si mieszkańcy Śremu i nie tyl-
ko bawil i się 30 czerwca w
Gościńcu Żurawiec. Oprócz
klubowiczów ze Śremu na im-
prezie zjawil i się też seniorzy
z Poznania. W kilkunastu kon-
kurencjach sportowych mogli
sprawdzić swoją celność,
zręczność, czy spryt. Rywa-
l izowali w 1 0 osobowych dru-

żynach. To jednak nie
wszystko, co zaplanowali or-
ganizatorzy. Dla seniorów
przygotowano występ chóru
CANTAVIA AD HOMINI , któ-
ry działa przy Parafi i Farnej
w Śremie, a gwiazdą był Ja-

cek Hałasik znany propaga-
tor gwary poznańskiej.
Patronat nad imprezą objęl i

Burmistrz Śremu, Starosta
Powiatu Śremskiego, Marsza-
łek Województwa Wielkopol-

skiego oraz Prezes Polskiego
Komitetu Olimpijskiego.
W gościńcu pojawil i się tak-
że pracownicy Ośrodka Po-
mocy Społecznej z
informacjami obywatelskimi,
dietetyk oraz przedstawiciele
śremskiej komendy Policj i .
Imprezę kończyła zabawa ta-
neczna.

(SM)

Czas zabawy i Relaxu

Posprzątaj to nie jest kupa roboty!
Wielu właścicieli psów nie

sprząta po swoim pupilu,
postępując niewłaściwie.

Słyszy się tłumaczenia, "ma-
ły pies - mała szkoda", nie ma
gdzie wyrzucać torebek z od-
chodami, albo że skoro wła-
ściciele psów płacą za nie
podatek, sprzątaniem powin-
ny zająć się specjalne służby.
Ustawa o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach, na-
kłada na gminy obowiązek
ustalenia indywidualnych za-
sad na ich terenie, w stosow-
nej uchwale rady gminy. W
naszym mieście podstawowe
obowiązki właściciela/opieku-
na psa wynikają z Regulami-
nu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy
Śrem. Na właścicielu/opieku-
nie psa ciąży: 1 .Obowiązek

zapewnienia stałego dozoru
nad psem. 2 Obowiązek pro-
wadzenia psa na uwięzi, a w
przypadku zwierząt agresyw-
nych lub mających w kłębie
ponad 30 cm, dodatkowo w
kagańcu.3. Obowiązek na-
tychmiastowego usuwania za-
nieczyszczeń pozostawionych
przez psa. 4. Obowiązek uisz-
czania opłaty od posiadane-
go psa zgodnie z Uchwałą
Nr 1 22/XV/07 Rady Miejskiej
w Śremie z dnia 27 września
2007r. w sprawie opłaty za
posiadanie psa 5. Obowiązek
zaszczepienia psa przeciwko
wściekl iźnie. Kto nie wykonu-
je obowiązków określonych
wyżej podlega karze grzyw-
ny. Psią kupę należy wyrzu-
cać do przeznaczonych do
tego pojemników. Lecz co zro-
bić gdy takich jest mało lub

nie ma w okolicy? Torebki z
odchodami można wyrzucić
do pobliskiego kosza na śmie-
ci lub kontenera. Sprzątanie
po psie powinno być codzien-
nym nawykiem właściciel i , bez
względu na to czy jest to praw-
ny obowiązek czy nie. Sprzą-
tając po swoim psie, dbamy
nie tylko o estetyczny wygląd
chodników ale także o zdro-
wie innych zwierząt i ludzi.
Odchody zwierząt mogą za-
wierać larwy pasożytów, np.
gl isty, które mogą przedostać
się do organizmu innego zwie-
rzęcia lub człowieka i wywo-
łać groźną chorobę paso-
żytniczą. Larwy mogą prze-
dostać się do organizmu po-
przez kontakt zdrowego psa
lub dziecka z odchodami psa-
nosiciela. Dzieci narażone są
najbardziej na choroby paso-

żytnicze, ponieważ często ba-
wią się w piaskownicach,
parkach, placach zabaw i ma-
ją nawyk wkładania brudnych
rąk do buzi i oczu. Larwy moż-
na także łatwo przenieść do
domu na podeszwach butów
i zostawić na dywanie, na któ-
rym bawią się dzieci. Niepo-
sprzątanie po pupilu niesie
więc o wiele poważniejsze
skutki niż mogłoby się wyda-
wać, dlatego warto sprzątnąć
z chodnika pamiątkę po swo-
im czworonogu.

(SM)
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- OFERTY SPRZEDAŻY MIESZKAŃ -

1 2

Zapraszamy na bezpłatne porady prawne
dla członków naszej Spółdzielni.

Spotkanie z radcą prawnym Karoliną Ankudowicz
możliwe po wcześniejszym umówieniu się.

tel. 61 28 48 500 wew. 542
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Spółdzielnia Mieszkaniowa w Śremie
ważne numery telefonów

Biuro Obsługi Lokatora:
24h zgłaszanie usterek i awari i - tel . 61 28 48 500

Sekretariat:
tel . 61 28 48 501 , fax. 61 28 48 51 5

e-mail : sekretariat@smsrem.pl

Lokale użytkowe:
tel . 61 28 48 538

Sprawy windykacyjne,
rozliczenie konta:
tel . 61 28 48 51 7

Sprawy członkowskie,
mieszkaniowe,
przekształcenia:
tel . 61 28 48 534

godziny pracy Spółdzielni:
poniedziałek - 7:30 - 1 6:30
od wtorku do czwartku - 7:00 - 1 5:00
piątek - 7:00 - 1 4:00

Administracja Książ Wlkp.:
tel . 61 28 22 046, 51 7 1 91 670

godziny pracy:
poniedziałek - 7:30 - 8:30, 1 5:30 - 1 6:30
od wtorku do czwartku - 7:00 - 8:00, 1 4:00 - 1 5:00
piątek - 7:00 - 8:00, 1 3:00 - 1 4:00

Administracja Kórnik:
tel . 61 81 70 211 , 662 21 7 289

godziny pracy:
poniedziałek - 7:30 - 8:30, 1 5:30 - 1 6:30
od wtorku do czwartku - 7:00 - 8:00, 1 4:00 - 1 5:00
piątek - 7:00 - 8:00, 1 3:00 - 1 4:00

A U T O P R O M O C J A

AWARIA - DZWOŃ
Biuro Obsługi Lokatora

24h zgłaszanie usterek i awari i
.

tel. 61 28 48 500
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