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Z PRACY RADY NADZORCZEJ
W 25 numerze „Przełomowych Wieści” pisaliśmy o pierwszym posiedzeniu  Rady 
Nadzorczej odbytym w dniu 7 lipca br , którego głównym punktem obrad było ukon-
stytuowanie się nowo wybranej Rady.
Od tego czasu odbyły się trzy posiedzenia, na których między innymi:
- oceniono realizację zadań rzeczowo-fi nansowych wraz z windykacją opłat za I pół-
rocze, a następnie za III kwartały 2010 roku,
- oceniono przebieg „Akcji letniej” organizowanej  w Klubie Osiedlowym „Przełom”,
- przyjęto informację dotyczącą rozliczenia zużycia energii cieplnej w sezonie grzew-
czym 2009/2010,
- przyjęto informację dotyczącą stanu technicznego spółdzielczych zasobów mieszka-
niowych w oparciu o przeprowadzone przeglądy,
- zapoznano się z informacją na temat przeprowadzonych przeglądów kominiarskich 
i gazowych,
- oceniono realizację planu remontów,
- przyjęto informację  dotyczącą budowy zaplecza technicznego przy ulicy Okrzei,
- oceniono przebieg trwającego sezonu grzewczego oraz przygotowania do sezonu zi-
mowego.
Na ostatnim posiedzeniu w dniu 29 listopada br Rada Nadzorcza rozpoczęła prace 
nad planem remontów na 2011 rok, który na posiedzeniu grudniowym prawdopo-
dobnie zostanie uchwalony.
Ponadto na każde z  posiedzeń Rady wzywani byli mieszkańcy zalegający w opłatach 
należności czynszowych. Łącznie wezwano 65 osób, a pozytywnym efektem było spła-
cenie zaległości w kwocie 79 690 zł .
W sprawach członkowsko-mieszkaniowych i różnych rozpatrywano odwołania i wy-
stąpienia członków Spółdzielni dotyczące członkostwa, rozliczeń fi nansowych i wa-
runków zamieszkiwania w spółdzielczych zasobach , w tym wad i usterek w budyn-
kach spółdzielczych. 
Podjęte uchwały i decyzje oraz wypracowane wnioski znajdują się w dokumentach 
Spółdzielni.  
                                                                                                             Redakcja
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W związku z dokonanym rozliczeniem zużycia wody i odprowadzenia ścieków w spółdzielczych zasobach mieszkaniowych za 
okres od 1.V.2010r. do 30.X.2010r informujemy, że rozliczenie to zostało dokonane w oparciu o obowiązujący Regulamin rozliczenia kosz-
tów zimnej wody i odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „ Przełom”  zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 
23/2010 z dnia 25.01.2010r. 

Zgodnie z postanowieniem rozdziału III pkt 2  w/w regulaminu różnice pomiędzy zużyciem wody wskazanym przez wodomierz 
główny a zużyciem wody, wynikającym z sumy wskazań wodomierzy indywidualnych w lokalach rozdziela się na wszystkich odbiorców 
proporcjonalnie do zużycia wskazanego przez wodomierze indywidualne. 

Podstawą prawną do uchwalenia tego Regulaminu, który został na początku bieżącego roku zamieszczony na stronie internetowej 
Spółdzielni jak również w dostarczonych Państwu  ” Przełomowych Wieściach” nr 24 jest:

1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków  z dnia 07.06.2001r ( Dz.U. z 2001r.  nr 72 poz 747).
2. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r.( Dz.U. 2003r. nr.119 poz.1116 z późniejszymi zmianami) zgodnie z 

którą wszystkie koszty utrzymania nieruchomości ewidencjonowane są i rozliczane na każdą nieruchomość oddzielnie.
Analizując powyższe  unormowanie prawne znajdziecie Państwo, odpowiedź dlaczego w ostatnim rozliczeniu wody znalazła się dodatko-
wa pozycja kosztów wynikających z dokonania rozliczenia różnic pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomie-
rzy indywidualnych.
Różnica ta występuje we wszystkich budynkach i jest spowodowana wieloma czynnikami.

Przyczyn występowania dużych różnic w bilansie zużycia wody w poszczególnych budynkach jest dużo a jedną z nich jest to, iż bu-
dynki budowane przed 1994r nie były wyposażone  w wodomierze indywidualne. W  budynkach tych dopiero w 2000r rozpoczął się proces 
montowania wodomierzy indywidualnych w lokalach. Jedną z głównych przyczyn występowania różnic w bilansie zużycia wody w poszcze-
gólnych budynkach jest nieprzystosowanie instalacji wodociągowych w większości tych budynków do montażu wodomierzy w indywidu-
alnych lokalach.  Powoduje to, iż w wielu mieszkaniach nie ma możliwości montażu wodomierzy zgodnie z  zasadami technicznymi, mini-
malizującymi niekontrolowane różnice odczytu. W zdecydowanej większości tych mieszkań poprzez zabudowę „szachtów” przez mieszkań-
ców jest  utrudniony dostęp do nich w celu wykonania prawidłowego montażu wodomierzy.
Przyczynami rozbieżności wskazań między stanem wodomierza głównego a sumą wodomierzy indywidualnych mogą być również:
- nieszczelność w urządzeniach sanitarno – technicznych,
- nieszczelność instalacji poza lokalami mieszkalnymi / uszkodzenie złączek, 
  zaworów czerpalnych, przecieki na pionach instalacji w piwnicach/,
- jakość wody w sieci wodociągowej, 
- nieuczciwość indywidualnych odbiorców wody,
- sposób zamontowania wodomierzy indywidualnych ( pozycja wodomierza, 
  nie zachowanie odpowiednich odległości),
- dobór wodomierza ( odpowiednio niski próg rozruchu), charakterystyka 
  metrologiczna wodomierza ulegająca zmianie w czasie jego eksploatacji,
- dobór odpowiedniego przepływu wodomierza do występujących w lokalach 
  urządzeń sanitarnych. 

Jedną z częściej występujących przyczyn powstawania wysokich różnic są nieszczelne urządzenia sanitarne. Niejednokrotnie jest 
tak , że wodomierz w mieszkaniu/ lokalu z nieszczelną instalacją ( cieknące krany, spłuczki WC), w której wielkość przecieków nie prze-
kracza progu rozruchowego wodomierza spowoduje brak pomiaru przecieków. Prosta symulacja, zakładająca poziomy montaż wodomie-
rza mieszkalnego o przepływie nominalnym 1,5 m³/h i wielkość przecieków równa przepływowi rozruchowemu powszechnie stosowane-
go wodomierza jednostrumieniowego (7 dm³/h), powoduje, że przy czasie racjonalnego poboru wody równym ok. 4h dziennie ( dla które-
go wodomierz powinien mierzyć z dokładnością w zakresie ± 2%) przez wodomierz  przepływa nie mierzona woda w ilości ok. 4,2 m³ mie-
sięcznie w lokalu.
Oznacza to, że „ nakapywanie ” wody w poszczególnych lokalach czyli niewielkie przecieki w spłuczkach  WC mogą spowodować znaczący 
problem rozbieżności bilansu wody w budynku  gdyż wodomierz główny zmierzy te przecieki.
Spółdzielnia dąży do zminimalizowania przedmiotowych różnic (uchybów) podejmując szereg czynności zmierzających do ustalenia przy-
czyny występującego zjawiska.  W tym celu powołano komisję, która sprawdza  prawidłowość funkcjonowania instalacji w budynkach gdzie 
występują najwyższe różnice.
Ponadto kontynuowana jest  współpraca z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w zakresie doboru  wodomierzy głównych oraz  
wodomierzy  indywidualnych . Spółdzielnia dąży  do tego aby  odczyty wodomierzy indywidualnych w poszczególnych mieszkaniach były 
dokonywane w tym samym czasie, w którym odbywają się odczyty wodomierza głównego.
W tym celu od bieżącego roku w ramach legalizacji montowane są wodomierze przystosowane do odczytu zdalnego (radiowego).
Obecnie montażu tego typu wodomierzy dokonano w  32  budynkach. Zdalny odczyt umożliwi spisywanie stanu wodomierzy indywidu-
alnych i porównanie ich z wodomierzem głównym w każdym czasie niezależnie od okresów rozliczeniowych i nie wymaga wchodzenia do 
mieszkań. Dodatkowe plusy z tytułu korzystania z komputerowego systemu odczytów związane są z uzyskiwaniem przez Spółdzielnię in-
formacji o ingerencji w liczniki przy pomocy pola magnetycznego przez nieuczciwych mieszkańców stosujących tę niedopuszczalną meto-
dę w celu zaniżenia faktycznego zużycia wody i obciążenia z tego tytułu dodatkowymi kosztami sąsiadów. Komputerowy system odczytów  
monitoruje zużycie w małych ilościach wody  w  systemie    ciągłym, przecieki w urządzeniach sanitarnych, wsteczne przepływy itp.  Sku-
teczność  funkcjonowania tego systemu odczytów nastąpi wtedy gdy wszyscy mieszkańcy zapewnią dostęp do lokali celem zamontowania 
tych urządzeń z czym niestety mamy duże trudności.

Wyrażamy nadzieję, że sukcesywna wnikliwa analiza bilansu zużycia wody w poszczególnych budynkach , dążenie do właściwe-
go doboru wodomierzy indywidualnych i wodomierza głównego jak również realizacja czynności zaprezentowanych powyżej w kolejnych 
okresach rozliczeniowych skutkować będzie znacznym  zmniejszeniem różnic które wywołują tak wiele emocji. 
Różnice w odczytach pomiędzy wodomierzami  indywidualnymi a głównym występują od chwili ich montażu, z tym że dotychczasowy 
sposób rozliczenia z tego tytułu nie mobilizował mieszkańców do reagowania na wszelkie zauważone nieprawidłowości przedstawione w 
niniejszym artykule.
Mamy nadzieję, że rozliczenie zużycia wody na poszczególne budynki, do czego zobowiązują zarządców nieruchomości przepisy prawa, 
również wpłynie na zmniejszenie kontrowersyjnych różnic.
      Przy rozliczeniu należności za wodę wiele pytań dotyczyło pozycji „opłata abonamentowa”. Jest to należność na rzecz Przedsiębiorstwa       Przy rozliczeniu należności za wodę wiele pytań dotyczyło pozycji „opłata abonamentowa”. Jest to należność na rzecz Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji naliczana zgodnie z obowiązującą taryfą dostaw wody. Opłata abonamentowa  obciąża wszystkich odbiorców Wodociągów i Kanalizacji naliczana zgodnie z obowiązującą taryfą dostaw wody. Opłata abonamentowa  obciąża wszystkich odbiorców 
wody. Rozliczenie tej należnej PWiK opłaty  odbywa się raz w roku proporcjonalnie do ilości lokali w danym budynku. wody. Rozliczenie tej należnej PWiK opłaty  odbywa się raz w roku proporcjonalnie do ilości lokali w danym budynku. 

Dział administracji i eksploatacji

ROZLICZENIE KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW
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REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW  DOSTAW  ENERGII  CIEPLNEJ  NA POTRZEBY  
CENTRALNEGO  OGRZEWANIA  I  PODGRZANIA WODY

Tekst ujednolicony. Stan prawny na dzień 25.01.2010r. 
I. PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r. (Dz.U. z 2006 r Nr 89, poz. 625 j.t  z późn. zm.)
• Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz.1116  j.t z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku  Prawo Budowlane  (Dz.U. z 2006 r Nr 156 poz.1118 j.t z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie - (Dz. U. z 2002 r. nr 15 poz. 690  z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody ( Dz. U. z 2002r. 
nr 8, poz. 70).
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999r w sprawie warunków technicznych użytkowania bu-
dynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. nr 74 poz. 836)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane 
przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2008r. nr 122 poz.794) 
• Polska Norma  Nr PN EN 835 „Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestracji zużycia ciepła przez grzejniki - Przyrządy bez zasilania 
energią elektryczną działające na zasadzie parowania dyfuzyjnego”.
• Polska Norma  Nr PN EN 834 „Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestracji zużycia ciepła przez grzejniki - Przyrządy zasilane energią 
elektryczną”.
• Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” 
• Umowy pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Przełom” a sprzedawcami energii cieplnej.
• Umowa z fi rmą rozliczającą koszty centralnego ogrzewania i wody.

II. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

1. Regulamin określa  zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzewania wody.
2. Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:

1) Spółdzielnia – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” w Mińsku Mazowieckim,
2) lokal – mieszkanie lub lokal użytkowy,
3) lokal opomiarowany – lokal  wyposażony w urządzenia niezbędne do indywidualnego rozliczenia kosztów, tj. wodomierz, podzielnik 
kosztów lub ciepłomierz lokalowy,
4) lokal nieopomiarowany – lokal nie wyposażony w urządzenia niezbędne do indywidualnego rozliczenia kosztów,
5) c.o. - centralne ogrzewanie,
6) c.w.u – ciepła  woda  użytkowa,
7) okres rozliczeniowy – przedział czasu od daty zakończenia ubiegłego okresu rozliczeniowego do dnia zakończenia następnego, 
8) sezon grzewczy – przedział czasu od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia ogrzewania,
9) podzielnik kosztów – urządzenie wskaźnikowe służące do podziału kosztów c.o., tj. podzielnik wyparkowy, podzielnik elektroniczny, 
ciepłomierz lokalowy, wodomierz c.w.u.
10) węzeł cieplny – pomieszczenie w którym, znajduje się zespół połączonych ze sobą urządzeń i instalacji służących do przekazywania 
energii cieplnej, przetwarzania temperatury i ciśnienia czynnika grzejnego, 
11) odbiorca ciepła - indywidualny odbiorca posiadający tytuł prawny do     
lokalu,
12) sprzedawca -  dostawca energii cieplnej,
13) rozliczający – fi rma  rozliczająca koszty zakupu ciepła przypadające dla    
indywidualnych odbiorców ciepła,
14) opłata stała  - opłata uiszczana na rzecz sprzedawcy energii cieplnej, na opłatę tą składa się opłata za moc zamówioną oraz za prze-
sył, 
15)opłata zmienna – oplata uiszczana na rzecz sprzedawcy energii cieplnej, jest to koszt  faktycznie pobranej energii cieplnej ustalony 
na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych w węzłach cieplnych budynków.

3. W rozliczaniu kosztów ciepła stosowane są następujące jednostki :
1) m 2  - do określania powierzchni użytkowej lokali i budynków,
2) m 3 -  stosowany do określania zużycia ciepłej wody,
3) jednostka rozliczeniowa  -  iloczyn odczytanych z podzielnika jednostek zużycia i współczynników korekcyjnych.

4. Za powierzchnie ogrzewane centralnie uważa się powierzchnie użytkowe lokali, w tym powierzchnię pomieszczeń nie posiadających 
grzejników c.o., wchodzących w skład lokalu i ogrzewanych pośrednio ciepłem z sąsiadujących pomieszczeń, oraz powierzchnie wspól-
nego użytkowania  / klatki schodowe , pralnie , suszarnie , itp. /

5. Narzędziami służącymi do podziału kosztów zmiennych zużycia ciepła na potrzeby c.o. przez poszczególne lokale są podzielniki kosz-
tów. Zasady montażu podzielników określone są przez przywołaną na wstępie Polską Normę oraz wytyczne rozliczającego i nie podle-
gają negocjacjom z odbiorcą ciepła.

6. Narzędziami do podziału kosztów podgrzania c.w.u. są wodomierze c.w.u.
7. Rozliczeniu podlegają całkowite koszty poniesione z tytułu kosztów stałych i  kosztów zmiennych dla potrzeb c.o. i c.w.u. wynikające ze 

zużycia udokumentowanego przez sprzedawcę,
8. Koszty energii cieplnej pokrywane są przez odbiorców ciepła. 
9. Spółdzielnia ustala stawki opłat zaliczkowych, pobiera opłaty, dokonuje rozliczenia kosztów podgrzania c.w.u., prowadzi ewidencję 

kosztów c.o. odrębnie dla każdej nieruchomości lub budynku w zależności od miejsca usytuowania licznika ciepła, a także dokonuje 
bieżącej analizy tych kosztów oraz zleca i nadzoruje rozliczenia wykonywane przez rozliczającego.

10.Wystawione przez sprzedawców faktury dotyczące energii cieplnej księguje się w koszty tej energii w wartości netto. Podatek VAT wy-
liczony zgodnie ze strukturą sprzedaży z faktur dotyczących energii cieplnej księguje się w  oddzielnych pozycjach  kosztów. Jest on roz-liczony zgodnie ze strukturą sprzedaży z faktur dotyczących energii cieplnej księguje się w  oddzielnych pozycjach  kosztów. Jest on roz-
liczony na koniec okresu sprawozdawczego proporcjonalnie do poniesionego kosztu netto po dokonaniu korekty podatku VAT z Urzę-liczony na koniec okresu sprawozdawczego proporcjonalnie do poniesionego kosztu netto po dokonaniu korekty podatku VAT z Urzę-
dem Skarbowym zgodnie z obowiązującą  ustawą o podatku od towarów i usług.

11. Koszty energii cieplnej dostarczanej do budynków dla potrzeb c.o. i c.w.u. są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdej nieru-11. Koszty energii cieplnej dostarczanej do budynków dla potrzeb c.o. i c.w.u. są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdej nieru-
chomości lub budynku w zależności od miejsca usytuowania licznika ciepła.
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12.W przypadku zmiany systemu opomiarowania koszt tej wymiany pokrywają odbiorcy ciepła. Wymiana opomiarowania dotyczy 
wszystkich lokali w budynku, tak aby zamontowane były podzielniki jednego modelu, typu, producenta. Warunkiem takiej zmiany 
jest złożenie oświadczenia woli przez wszystkie uprawnione podmioty nieruchomości budynkowej, których lokale mają zainstalowane 
podzielniki ciepła.

13. Zmiana  systemu opomiarowania może być dokonana z dniem rozpoczęcia okresu  rozliczeniowego.

III. ZASADY ROZLICZEŃ KOSZTÓW CIEPŁEJ WODYIII. ZASADY ROZLICZEŃ KOSZTÓW CIEPŁEJ WODY

1. Koszty podgrzania c.w.u. rozliczane są w następujących okresach rozliczeniowych:
1) od  1 maja do 31 października, 
2) od  1 listopada do 30 kwietnia następnego roku.

2. Koszt stały c.w.u.  rozliczany jest proporcjonalnie do ilości wszystkich lokali zasilanych z danego węzła cieplnego. Opłata ta jest wykazy-
wana jako oddzielna pozycja w wymiarze czynszowym.

3. Koszt zmienny podgrzania c.w.u. podlega rozliczeniu na łączne zużycie c.w.u. we wszystkich lokalach mieszkalnych i użytkowych zasila-
nych z danego węzła cieplnego.

4. Zużycie c.w.u. określa się w następujący sposób:
1) w lokalach opomiarowanych zgodnie ze wskazaniami wodomierzy    c.w.u., 
2) w lokalach opomiarowanych wyposażonych tylko w wodomierz zimnej wody i ciepłomierz przyjmuje się, że zużycie c.w.u. stanowi 
34% całkowitego zużycia wody.
3) w lokalach nieopomiarowanych, a także w przypadku uszkodzenia   wodomierza c.w.u. lub wodomierza zimnej wody, braku legalizacji 
wodomierzy lub braku możliwości  odczytu przyjmuje się  zużycie c.w.u.  w wysokości 2,5m3/osobę/miesiąc, 
4) w celu zapewnienia stałego utrzymania odpowiedniej temperatury c.w.u. w lokalach w których wg wskazań wodomierzy indywidual-
nych c.w.u. zużycie wody jest mniejsze niż 1m3 na osobę przyjmuje się zużycie:

a. w lokalach zamieszkałych -  1m3 na osobę zamieszkałą w lokalu w okresie rozliczeniowym.
b. w lokalach niezamieszkałych -  1m3 na lokal w okresie rozliczeniowym

5. W lokalach opomiarowanych wyposażonych tylko w wodomierz zimnej wody i ciepłomierz ilość energii cieplnej, która przypada na przy-
gotowanie c.w.u. oblicza się jako iloczyn  zużycia ciepłej wody wyliczony zgodnie z rozdz. III ust. 4 i ilości energii cieplnej niezbędnej do 
podgrzania 1m3 zimnej wody, który wynosi 0,242GJ/m3.

6. W przypadku uszkodzenia wodomierza c.w.u. ze zdalnym odczytem poprzez przyłożenie magnesu neodymowego odbiorca ciepła jest 
rozliczany zgodnie z rozdz. III ust. 4 pkt 3. Ponosi on również koszt wymiany nadajnika oraz ponownego uruchomienia instalacji radio-
wej w budynku.

7. Rozliczenie kosztów c.w.u  dokonuje się w terminie 30 dni od zakończenia odczytów wodomierzy.

IV. ZASADY ROZLICZEŃ KOSZTÓW CENTRALNEGO  OGRZEWANIA. 

1. Koszty zmienne c.o. rozliczane są raz w roku, a okres rozliczeniowy obejmuje przedział czasu od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku.
2. Koszt stały c.o.  rozliczany jest proporcjonalnie do powierzchni ogrzewanej wszystkich lokali zasilanych z danego węzła cieplnego. Opła-

ta ta jest wykazywana jako oddzielna pozycja w wymiarze czynszowym.
3. W lokalach użytkowych w odniesieniu do kosztów stałych stosuje się współczynnik równy 1,25  który uwzględnia wysokość pomieszczeń 

powyżej 2,5m, za wyjątkiem budynków Warszawska 163, gdzie stosuje się współczynnik równy 1,19 oraz 11-go Listopada 4 gdzie stosuje 
się współczynnik równy 1,16, z uwagi na łączne naliczanie opłaty stałej przez dostawcę na potrzeby c.o. i c.w.u. w tych budynkach.  

4. Koszt zmienny c.o. poniesiony przez budynek w okresie rozliczeniowym dzielony jest na:
1) koszt zmienny wg powierzchni (tzw. koszty wspólne) – jest to koszt ciepła emitowanego przez elementy pionowe i poziome instalacji 
c.o., grzejniki umieszczone w pomieszczeniach wspólnego użytkowania (pralnie, suszarnie, klatki schodowe itp.), ogrzanie powierzchni w 
których nie zainstalowano grzejników (wc, przedpokoje itp.). Wysokość kosztów wspólnych w odniesieniu do 1m2 określa się dzieląc 30% 
kosztów zmiennych dostawy energii cieplnej na powierzchnię lokali.
2) koszt zmienny wg podzielników – jest to koszt zmienny zależny od  indywidualnego zużycia ciepła przez lokatora.  Koszt zmienny wg 
podzielników oblicza się w odniesieniu do ilości jednostek rozliczeniowych. Koszt jednostki rozliczeniowej określa się dzieląc 70% kosz-
tów zmiennych dostawy energii cieplnej przez łączną ilość jednostek rozliczeniowych w danym budynku. Koszt zmienny wg podzielni-
ków dotyczy lokali korzystających ze wspólnej instalacji grzewczej.

5. Metoda zastosowana przez rozliczającego uwzględnia:
1) współczynniki korekcyjne lokalowe – uwzględniają straty ciepła wynikające z różnego położenia lokali w bryle budynku. Na wysokość 
współczynnika ma wpływ m.in. zastosowana technologia budowy budynku, powierzchnia ścian szczytowych przyległych do danego lo-
kalu, przeprowadzone termomodernizacje. Zmiana współczynników korekcyjnych lokalowych dokonywana jest po każdej moderniza-
cji zmieniającej straty ciepła w budynku.
2) współczynniki korekcyjne grzejnikowe – stosowane są ze względu na zróżnicowanie grzejników w mieszkaniu i budynku. W zależno-
ści od rodzaju, typu i wielkości grzejnika oblicza się jego wydajność  cieplną, której odzwierciedleniem jest współczynnik grzejnikowy. 
Współczynniki grzejnikowe wylicza się również dla grzejników rurowych tzw. świec,       ( dot. rozdz. IV ust. 10  ).

6. W przypadku lokali w budynku nieopomiarowanym nie uwzględnia się współczynników korekcyjnych, a koszt ogrzania wylicza się w 
oparciu o ryczałt stanowiący iloczyn średniego kosztu ogrzania 1m2 powierzchni w danym budynku. 

7. W lokalach opomiarowanych w przypadku:
a) uszkodzenia lub braku możliwości odczytania pojedynczego podzielnika do rozliczenia przyjmuje się  średni odczyt  przypadający  na  
jeden podzielnik w rozliczanym budynku,
b) zdemontowania bez zgody Spółdzielni lub uszkodzenia ciepłomierza lokalowego – przyjmuje się zużycie ciepła proporcjonalnie do zu-
życia ciepła w poprzednim okresie rozliczeniowym, powiększone o 50%.

8. W przypadku gdy odbiorca ciepła: 
1) bez wiedzy i zgody Spółdzielni przerobił instalację grzewczą lub zdemontował grzejnik lub grzejniki w zajmowanym lokalu,
2) uszkodził podzielnik(i) c.o.,
3) zdemontował podzielniki lub uszkodził  plomby w podzielnikach kosztów,3) zdemontował podzielniki lub uszkodził  plomby w podzielnikach kosztów,
4) dokonał samowolnej zmiany miejsca montażu podzielników kosztów,4) dokonał samowolnej zmiany miejsca montażu podzielników kosztów,
5) odmówił rozliczenia kosztów c.o. wg niniejszego „Regulaminu”5) odmówił rozliczenia kosztów c.o. wg niniejszego „Regulaminu”
6) uniemożliwił montaż podzielników kosztów na poszczególnych grzejnikach lub dokonanie odczytów podzielników w ogłoszonych      6) uniemożliwił montaż podzielników kosztów na poszczególnych grzejnikach lub dokonanie odczytów podzielników w ogłoszonych      
terminach, wówczas rozliczenia zużycia ciepła w lokalu dokonuje się w oparciu o ryczałt stanowiący iloczyn średniego kosztu ogrzewania terminach, wówczas rozliczenia zużycia ciepła w lokalu dokonuje się w oparciu o ryczałt stanowiący iloczyn średniego kosztu ogrzewania 
1m1m22 powierzchni użytkowej budynku i powierzchni lokalu powiększonego o 50% .  powierzchni użytkowej budynku i powierzchni lokalu powiększonego o 50% . 
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9. W przypadku gdy użytkownik lokalu uniemożliwił dokonanie odczytów podzielników i został rozliczony zgodnie z rozdziałem IV ust. 8, 
to w następnym okresie rozliczeniowym lokal zostanie rozliczony wg zasad obowiązujących dla  lokalu nie opomiarowanego (jeśli do 15 
X danego roku odbiorca ciepła nie zgłosi potrzeby wymiany fi olki z płynem kontrolnym).

10. W przypadku gdy w pionach łazienkowych w budynku występują przemiennie grzejniki z zaworami termostatycznymi i podzielnikami 
oraz grzejniki rurowe (świece) bez zaworów i podzielników – do grzejników świecowych przyjmuje się średni odczyt z budynku. 

11. W przypadku gdy serwisant fi rmy rozliczającej stwierdzi awarię elektronicznego podzielnika kosztów bez ingerencji odbiorcy ciepła to 
do rozliczenia kosztów dla tego podzielnika przyjmuje się średnie zużycie z pozostałych podzielników kosztów zamontowanych w obrębie 
lokalu.

12. Dane do rozliczenia Spółdzielnia przekazuje rozliczającemu w terminie do 15 czerwca.
13. Rozliczający dokonuje rozliczenia kosztów zmiennych c.o. w terminie do 31 lipca.
14. Koszty rozliczeń wraz z odczytami podzielników stanowią osobną pozycję w rozliczeniu i doliczane są indywidualnie do każdego lokalu 

proporcjonalnie do ilości grzejników. 
15. Spółdzielnia dokonuje rozliczenia z odbiorcą ciepła na piśmie w ciągu 30 dni  od uzyskania rozliczenia od rozliczającego. 
16. W uzasadnionych przypadkach, gdy w lokalu z przyczyn technicznych niezależnych od odbiorcy ciepła nastąpił znaczny wzrost zużycia 

ciepła Zarząd Spółdzielni może podjąć decyzję o dokonaniu korekty rozliczenia w oparciu o średnie zużycie ciepła w 3 ostatnich sezonach 
grzewczych.

V. USTALENIE  OPŁAT ZA  DOSTAWĘ CIEPŁA DO  LOKALIV. USTALENIE  OPŁAT ZA  DOSTAWĘ CIEPŁA DO  LOKALI

1. Spółdzielnia w oparciu o koszty poniesione za c.o. w poprzednim okresie rozliczeniowym, aktualną i przewidywaną cenę za dostawę cie-
pła, oraz prognozowane zmiany warunków pogodowych ustala jednostkowe, miesięczne opłaty zaliczkowe odnoszące się do przewidy-
wanego kosztu zmiennego ogrzania 1m2 powierzchni użytkowej budynku.

2. Stawki opłat zaliczkowych są zatwierdzane są przez Zarząd Spółdzielni.  W uzasadnionych przypadkach na podstawie pisemnej prośby 
odbiorcy ciepła Zarząd może wyrazić zgodę na zmianę zaliczki na poczet opłaty zmiennej za centralne ogrzewanie.

3. Opłaty zaliczkowe na poczet opłaty zmiennej pobierane są:
1) od lokali mieszkalnych przez cały rok,
2) od lokali użytkowych w trakcie trwania sezonu grzewczego.

4. Opłaty zaliczkowe na poczet opłaty zmiennej za dostawę ciepła do lokalu mieszkalnego płatne są łącznie z opłatami z tytułu użytkowania 
lokalu.

5. Obowiązek wnoszenia opłat za dostawę ciepła do lokalu powstaje z dniem nabycia prawa do lokalu.
6. Jeśli w ciągu okresu rozliczeniowego następują zmiany w warunkach dostawy ciepła powodujące istotne różnice w ilości zużytego ciepła 

Zarząd Spółdzielni może dokonywać korekt stawek opłat zaliczkowych.
7. Spółdzielnia zawiadamia użytkowników lokali o zmianie wysokości stawek pisemnie 14 dni przed terminem wnoszenia opłat, chyba że 

podwyżka spowodowana jest decyzjami urzędowymi uniemożliwiającymi wyprzedzające zawiadomienie odbiorców ciepła.
8. Jeżeli w wyniku indywidualnych rozliczeń, wniesione przez odbiorcę  zaliczki nie pokrywają kosztów zużytej energii to jest on zobowią-

zany pokryć różnicę przy ostatecznym rozliczeniu w terminie ustalonym przez Zarząd.
9. Jeżeli w wyniku indywidualnych rozliczeń wniesione przez odbiorcę zaliczki są wyższe od kosztów to nadpłata zostanie zaliczona na po-

czet bieżących opłat eksploatacyjnych lub zwrócona odbiorcy ciepła. W przypadku zaległości w opłacie eksploatacyjnej nadpłata wynika-
jąca z rozliczenia zostanie przekazana na poczet tej zaległości.

10. W przypadku zbycia prawa do lokalu  w trakcie okresu rozliczeniowego Spółdzielnia zobowiązana jest rozliczyć lokal za cały okres roz-
liczeniowy z nowym odbiorcą ciepła. Zbywca i nabywca lokalu mogą uzgodnić między sobą sposób podziału powstałych nadwyżek lub 
dopłat oraz dokonać odpłatnie przy udziale osoby upoważnionej  przez Spółdzielnię dodatkowego odczytu wodomierzy, ciepłomierzy i 
podzielników w celu wzajemnego rozliczenia ewentualnych przyszłych nadwyżek lub dopłat.

VI . ODCZYTY

1.  Odczyty wodomierzy dokonywane są dwa razy w roku na koniec okresów rozliczeniowych.
2. Odczytów wodomierzy dokonują osoby upoważnione przez Spółdzielnię. Każdorazowo podczas odczytów wodomierzy będzie uaktual-

niany rejestr osób zamieszkałych.
3. Odczyty podzielników dokonywane są przez fi rmę rozliczeniową wg ustalonego harmonogramu po zakończeniu sezonu grzewczego 

(kwiecień/maj). 
4. Odczytu podzielników dokonują osoby upoważnione przez rozliczającego.
5. O terminie odczytu podzielników Spółdzielnia oraz fi rma rozliczeniowa zawiadamia użytkowników minimum 7 dni przed terminem po-

przez wywieszenie informacji na klatkach schodowych.
6. Odbiorca ciepła zobowiązany jest udostępnić lokal w wyznaczonym terminie, w całym przedziale czasowym wyznaczonym dla danego 

budynku (do czasu wykonania odczytu) oraz umożliwić swobodne dojście do podzielników kosztów.
7. W przypadku nieobecności odbiorcy w pierwszym terminie, wyznacza się dodatkowy odczyt w ciągu 2 tygodni od daty pierwszego ter-

minu odczytów.
8.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być ustalony dodatkowy termin odczytu podzielników. Dokonywany jest on na pisem-

ną lub telefoniczną prośbę odbiorcy ciepła. Chęć dodatkowego terminu odczytu należy zgłosić, tak aby ostateczny odczyt podzielników i 
wymiana kapilar została wykonana do 15 czerwca. Zgłoszenia po 15 czerwca nie będą rozpatrywane. Koszt dodatkowego odczytu pono-
si odbiorca ciepła w wysokości ustalonej przez Zarząd.

9.  Wymiana fi olki z cieczą kontrolną w podzielniku wyparkowym następuje po odczycie podzielników.
10. Poszczególne wartości odczytów w każdym mieszkaniu wpisywane są do karty odczytu i potwierdzone przez odbiorcę ciepła podpisem 

wraz z przekazaniem odbiorcy kopii karty. 
11. Przyjmuje się, że osoba pełnoletnia obecna w lokalu podczas odczytu jest upoważniona do udostępnienia lokalu oraz do czytelnego pod-

pisania karty odczytowej. 
12. W przypadku prawidłowego odczytu wskazań i ujęcia ich w dokumentach odczytowych rozliczenie nastąpi z podanych w karcie odczy-

towej danych, pomimo odmowy podpisu przez użytkownika lokalu.

VII.  REKLAMACJEVII.  REKLAMACJE
1. Odbiorcy ciepła przysługuje prawo do reklamacji odczytu w ciągu 30 dni od daty pierwszego odczytu. Reklamacje te przekazywane są do 1. Odbiorcy ciepła przysługuje prawo do reklamacji odczytu w ciągu 30 dni od daty pierwszego odczytu. Reklamacje te przekazywane są do 

rozliczającego, który dokona kontrolnego odczytu przy udziale pracownika Spółdzielni.
2. Odbiorca ciepła ma prawo do reklamacji wyników rozliczenia. Pisemną reklamację należy złożyć w biurze Spółdzielni w terminie do 30 2. Odbiorca ciepła ma prawo do reklamacji wyników rozliczenia. Pisemną reklamację należy złożyć w biurze Spółdzielni w terminie do 30 



Numer 28, Str.6

dni od daty otrzymania rozliczenia.
3. Rozliczający rozpatrzy reklamację i przekaże swoje stanowisko w terminie do 30 dni roboczych od chwili otrzymania  reklamacji. 

Stanowisko to zostanie przesłane reklamującemu oraz do wiadomości Spółdzielni.
4. Złożenie pisemnej reklamacji nie zwalnia użytkownika lokalu z obowiązku uiszczenia w ustalonym terminie wymaganej dopłaty 

wynikającej z rozliczenia. 

VIII. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE  I  KOŃCOWEVIII. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE  I  KOŃCOWE

1. Odbiorca ciepła zobowiązany jest do utrzymywania wewnątrz lokalu temperatury nie niższej niż + 16ºC mierzonej na wysokości 0,5m od 
podłogi i 2,5 m od ściany zewnętrznej przy max. wilgotności powietrza do 48%.

2. Podczas trwania okresu rozliczeniowego odbiorca ciepła zobowiązany jest udostępnić lokal uprawnionej osobie w celu dokonania 
sprawdzenia prawidłowości działania podzielników kosztów.

3. Wymiana grzejników wymaga zgody Zarządu do czego niezbędne jest wykonanie przez wnioskodawcę stosownej dokumentacji 
technicznej. Wymiana grzejników może być wykonana jedynie w sezonie letnim. Wszelkie koszty związane z wymianą grzejników w 
tym spuszczenie czynnika grzewczego i napełnienie instalacji, demontaż i montaż podzielników ponosi odbiorca ciepła. Po wykonaniu 
wymiany odbiorca ciepła zobowiązany jest zgłosić zakończenie prac w Spółdzielni w celu ich protokolarnego odbioru.

4. W przypadku  dokonywania jakichkolwiek zmian i przeróbek w instalacji c.o. i c.w.u użytkownik ponosi  pełną odpowiedzialność za 
powstanie szkód wynikłych z tego tytułu, a także pełne koszty przywrócenia stanu instalacji.

5. W przypadku uszkodzenia (zbicia) podzielnika kosztów, wymiana uszkodzonego podzielnika  może być dokonana nie później niż do 
15.X. Uszkodzenia zgłoszone po tym terminie będą rozliczane zgodnie z rozdziałem IV ust  7.

6. W przypadku gdy w okresie letnim ubytek cieczy kontrolnej w podzielniku przekroczy zakładaną wartość odparowania letniego na 
pisemne zgłoszenie lokatora zostaną założone fi olki ze stanem „0”. Zgłaszanie i wymiana fi olek może być dokonana jedynie przed 
rozpoczęciem sezonu grzewczego.

7. W przypadku wezwania rozliczającego w celu:
1) wymiany uszkodzonego podzielnika,
2) przełożenia podzielników po wymianie grzejników,
3) odczytu lub wymiany podzielników poza terminem wyznaczonym dla danej nieruchomości, opłaty za powyższe czynności ponosi 
odbiorca ciepła. Opłaty te pobierane będą od odbiorcy ciepła przez pracownika reprezentującego rozliczającego,  za pokwitowaniem 
przyjęcia gotówki .  

8. Rozliczający dokona przełożenia podzielnika po wymianie grzejnika po uzyskaniu kopii decyzji Spółdzielni zezwalającej na wykonanie 
tej czynności. Kopię protokołu z w/w czynności serwisowych rozliczający przekaże Spółdzielni Mieszkaniowej.

9. Ciepłomierze lokalowe, w które są wyposażone poszczególne lokale stanowią własność odbiorców ciepła.
10.Ciepłomierze główne dla ciepła dostarczanego do budynków są własnością Dostawcy; podlegają legalizacji i wymianie przez Dostawcę 

ciepła.
11.Za legalizację i sprawność techniczną ciepłomierzy w lokalach odpowiada odbiorca ciepła.
12.Spółdzielnia w ramach zarządu powierzonego na podstawie art.27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych podejmuje odpowiednie 

działania organizacyjne w celu dokonywania okresowych legalizacji., aby proces legalizacji zamontowanych ciepłomierzy był dokonywany 
sprawnie. Legalizacja ciepłomierzy następować będzie wg harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców.

13.W przypadku konieczności dokonania legalizacji ciepłomierza poza ustalonym harmonogramem lub w przypadku braku potwierdzenia 
dokonania legalizacji przez odbiorcę ciepła ponosi on odpowiedzialność za legalizację i pokrywa koszty ewentualnego sprawdzenia 
prawidłowości jego działania.

14.W przypadku braku legalizacji ciepłomierza dopuszcza się rozliczenie zużycia ciepła  na podstawie jego wskazań w sytuacji, gdy w 
wyniku sprawdzenia potwierdzi się prawidłowość jego działania ciepłomierza.

15. Zasady rozliczeń co i c.w.u określone w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie także do dokonania korekty rozliczeń kosztów c.o. i 
c.w.u w budynkach przy ul. 11 Listopada 4 i Warszawska 163.

Regulamin podpisali: Przewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej

datadata 24.12 25.12 26.12 31.12 1.01 2.01 6.01
hydraulicyhydraulicy 607327772 609831786 607327772 607095188 607095188 607095188 609831786
elektrycyelektrycy 607242224 607242224 609831785 605645257 605645257 609831785 609831785

ŚWIATECZNE DYŻURY KONSERWATORÓW

Niniejszym informujemy Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim, że w Biurze Spółdzielni 
pok. Nr 24 są do odbioru książeczki opłat czynszowych. Dotychczasowe Konta Bankowe Spółdzielni, które posiadamy w PKO 
BP O/Mińsk Mazowiecki, w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim oraz w Kredyt Banku O/Mińsk Mazowiecki 
nie ulegają zmianie. Opłaty za zajmowane lokale mieszkalne i lokale użytkowe należy dokonywać na te same numery kont 
/książeczki opłat i blankiety pobrane tylko w Biurze Spółdzielni/. Ostrzegamy przed fałszywymi komunikatami, mogącymi 
pojawić się na tablicach ogłoszeniowych lub w skrzynkach pocztowych dotyczącymi zmiany kont.
Przypominamy konta Spółdzielni:
Bank PKO BP konto 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388
Bank Spółdzielczy konto 61 9226 0005 0010 0654 2000 0010
Kredyt Bank konto 43 1500 1663 1216 6009 0025 0000
                                                                                                                                                ZARZĄDZARZĄD

WAŻNY KOMUNIKAT
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Z SIANA I SŁOMY

W grudniu po raz kolejny w naszym Klubie odbyły się warsztaty, na których wykonywaliśmy ozdoby z siana i ze słomy. Zaję-
cia te poprowadziła artystka ludowa, Pani Maria Osica, która przywiozła ze sobą  cały potrzebny do zajęć materiał. Wystarczy-
ły jedynie chęci aby stworzyć oryginalne i niepowtarzalne ozdoby na świąteczny stół bożonarodzeniowy Uczestnicy warszta-
tów dowiedzieli się w sposób przystępny jak tworzyć takie ozdoby, a wykorzystując swoje umiejętności manualne przekonać tów dowiedzieli się w sposób przystępny jak tworzyć takie ozdoby, a wykorzystując swoje umiejętności manualne przekonać 
się ile nieoczekiwanej satysfakcji i radości może dostarczyć różnorodna działalność twórcza. Była to wspaniała forma aktyw-się ile nieoczekiwanej satysfakcji i radości może dostarczyć różnorodna działalność twórcza. Była to wspaniała forma aktyw-
nego spędzenia wolnego czasu z dziećmi. Frekwencja na warsztatach dopisała. Wzięło w nich udział 46 osób, dzieci z rodzica-nego spędzenia wolnego czasu z dziećmi. Frekwencja na warsztatach dopisała. Wzięło w nich udział 46 osób, dzieci z rodzica-
mi i babcie.  Dziękujemy Pani Marii za jej wiedzę i talent oraz umiejętność przekazywania tradycji ludowej.
                                                                                                                                                            Kierownik Klubu

W listopadzie  bieżącego roku zakończono przebudowę i uzyskano pozwolenie 
na użytkowanie  bazy-zaplecza  konserwatorów przy ulicy Okrzei 20A. 
Rozpoczęta w 2009 roku inwestycja została zakończona zgodnie z terminem. 
Obecnie trwa przeprowadzka konserwatorów obsługujących zasoby 
spółdzielni ze starych garaży, wybudowanych w latach 70-tych XX wieku, przy 
ulicy Kopernika do nowego budynku. Mamy nadzieję, że poprawa warunków 
pracy konserwatorów przyczyni się do bardziej efektywnej obsługi zasobów 
Spółdzielni. 
W zmodernizowanej bazie znalazły się pomieszczenia stolarni, warsztatu 
blacharskiego, ślusarnia, zaplecze hydrauliczne i elektryczne, garaże dla 
samochodów i ciągnika, magazyn, szatnie, pomieszczenia socjalne, pełne 
węzły sanitarne oraz pomieszczenie biurowe przyjmowania zgłoszeń.
Wiele prac w zmodernizowanym obiekcie wykonali sami pracownicy 
Spółdzielni w tym całą instalację c.o., kanalizacyjną, wodociągową i elektryczną 
oraz roboty malarskie.
Oddanie do użytku nowej bazy zbiegło się również z modernizacją ciągu 
pieszo-jezdnego wzdłuż budynku Okrzei 20 i wykonaniem odwodnienia 
terenu.
O wykonanie tych prac w ramach modernizacji ulicy Okrzei Spółdzielnia 
walczyła od 7 lat. Zaangażowanie organów Spółdzielni przy równoczesnej 
akceptacji Rady Miasta, co osiągnięto dzięki zaangażowaniu w tę sprawę 
jedynego przedstawiciela Komitetu Wyborczego „Przełom” w Radzie Miasta, 
zaowocowało umieszczeniem tego zadania w budżecie miasta na rok 2010.
W ramach zatwierdzonej dokumentacji powstał nowoczesny ciąg pieszo-
jezdny oraz nowe miejsca parkingowe z kostki brukowej zamiast zniszczonej 
trylinki. Koszty odwodnienia terenu w całości pokryło miasto natomiast 
modernizację w/w układu komunikacyjnego zgodnie z ustaleniami w równych 
częściach sfi nansowało miasto oraz Spółdzielnia.
Mamy nadzieję, że zarówno nowe zaplecze konserwatorów jak i funkcjonalny 
układ komunikacyjny zapewniający parking dla wielu samochodów będą 
dobrze służyły mieszkańcom Spółdzielni.
                                                                                          Redakcja

INWESTYCJE SPÓŁDZIELNI

foto: Urszula Piwowar

foto: Andrzej Rudzki, Adam Dąbrowski
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DZIEŃ SENIORA W KLUBIE
W dniu 18.11.2010 w Klubie Osiedlowym „Przełom” uroczyście 

obchodziliśmy Dzień Seniora. Spotkanie upłynęło w miłej i ro-

dzinnej atmosferze. Paniom, które przybyły na spotkanie, kie-

rownik klubu wręczył symboliczną różę.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Komisji Samo-

rządowo-Społeczno–Kulturalnej Rady Nadzorczej Spółdzielni. 

Podczas przeszło dwugodzinnych rozmów uczestniczki wspo-

minały dawne spotkania w naszym Klubie i zaproponowały 

kontynuowanie współpracy ustalając czwartek godzina 16.oo 

dniem spotkań klubowych.  Zachęcamy inne panie do uczest-

nictwa w czwartkach seniora.

                                                                      Kierownik Klubu

W dniu 8 grudnia, po raz kolejny gościliśmy w naszym Klubie ak-
torów z Krakowa. Goście ze studia „Art. Re” przyjechali do nas tym 
razem ze spektaklem „Wilk i zając”. W spektaklu wykorzystano po-
staci Wilka i Zająca ze znanego i popularnego rosyjskiego fi lmu ani-
mowanego „Nu, pagadi” („Ja ci pokażę”) Wiaczesława Kotionoczki-
na.
W trzech zabawnych epizodach Zając, w roli właściciela restauracji, 
dentysty i policjanta, spotyka się z Wilkiem. 
Pełen komicznych sytuacji i humoru słownego spektakl rozśmiesza, 
a zarazem uczy dzieci odpowiednich zachowań w konkretnych sy-
tuacjach życiowych.  tj. zachowanie w restauracji, dbanie o higienę 
jamy ustnej czy też przypomnienie zasad bezpieczeństwa na dro-
dze. Dzieci aktywnie włączały się do zabawy, wywoływane do wy-
konania konkretnego zadania.  Świetna gra aktorów, piękna koloro-
wa scenografi a, muzyka i stroje pozostawiły u młodych widzów nie-
zapomniane wrażenia a nauki płynące z treści spektaklu zapadły w 
ich umysłach.
                                                    Kierownik Klubu

"WILK I ZAJĄC"

foto:Urszula Piwowar

foto:Urszula Piwowar

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia   Mieszkaniowa    „Przełom”   w   Mińsku    Mazowieckim  ul. Kościuszki  20  ogłaszaSpółdzielnia   Mieszkaniowa    „Przełom”   w   Mińsku    Mazowieckim  ul. Kościuszki  20  ogłasza :
Przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego będącego   w  zasobach   Spółdzielni   Mieszkaniowej  „PRZEŁOM”  o  powierzchni  
użytkowej  89 m2  przy  ul. Dąbrówki 39  w   Mińsku  Mazowieckim. Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, centralne 
ogrzewanie , ciepłą wodę.
Wywoławczą wysokość czynszu najmu za wynajęcie lokalu  ustala się na kwotę: 20 zł. +22%VAT/1m2 powierzchni użytkowej.
Wadium  w  wysokości   3.000 zł.   należy wpłacić na   konto  Spółdzielni  w terminie do dn. 30.12.2010r
do godz. 9.00   Nr : 12 1020 4476 0000 8102 0021 1300. 
Dowód   dokonania   przelewu  wadium   należy  okazać  w  trakcie  przetargu.
Przetarg   zostanie   przeprowadzony  w dniu 30.12.2010r. o  godz.  10.oo.  w  siedzibie   Spółdzielni sala  nr  6.  
Osoby zainteresowane przetargiem, odnośnie zapoznania się z jego regulaminem oraz dokonania oględzin lokalu mogą kontaktować się z 
Administracją Spółdzielni, pok. Nr 2, tel. 025 758 3325 w 16 codziennie w godzinach urzędowania.
                                                                                                                                                                           Zarząd Spółdzielni                                                                                                                                                                           Zarząd Spółdzielni


