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WYKUP GRUNTÓW NA WŁASNOŚĆ

W nawiązaniu do artykułów zamieszczonych w numerach 30 i 31 „Przełomowych Wieści” 
z  czerwca oraz września 2011r. dotyczących działań Zarządu Spółdzielni zmierzających do 
wykupu gruntów będących w użytkowaniu wieczystym na własność, informujemy że w dal-
szym ciągu czekamy na wnioski osób posiadających prawo odrębnej własności, które takich 
wniosków  dotąd nie złożyły w siedzibie Spółdzielni. Brak chociażby jednego wniosku unie-
możliwia wszczęcie postępowania w tej sprawie i pociąga za sobą obowiązek dalszego płace-
nia coraz wyższych opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu. 
Powyższa procedura początkowo dotyczyła 30 spółdzielczych budynków. W listopadzie oraz 
na początku grudnia bieżącego roku nabyto aktami notarialnymi prawo własności w przypadku 
5 budynków. Wykupione zostały z 95% bonifi katą przyznaną uchwałami Rady Miasta nastę-
pujące tereny przy ulicach: Bulwarna 1, Wyszyńskiego 32/34, Nadrzeczna 12, Okrzei 23 oraz 
Szczecińskiej 11, co stanowi  8.761 m2. Do końca marca 2012 roku zostanie zrealizowany ko-
lejny wykup gruntu dotyczący Okrzei 37.
W drugim półroczu bieżącego roku udało się uzyskać pełną liczbę wniosków w kolejnych 
11 budynkach. Wnioski te zostały przekazane do Burmistrza Miasta i dotyczyły nieruchomo-
ści przy ul. Kopernika 14, Kościuszki 2, Nadrzecznej 8, Nadrzecznej 10, Okrzei 35, PLM 2A, 
Topolowej 10, Topolowej 12, Warszawskiej 86, Wyszyńskiego 23 oraz Armii Ludowej 21.  
Odnośnie pozostałych 13 budynków do chwili obecnej nie udało się uzyskać pełnej liczby 
wniosków od właścicieli lokali w następujących budynkach: Armii Ludowej 21A (brakuje 
3 wniosków), Bulwarnej  1a (2), Kopernika 4 (3), Kopernika 7 (1), Kopernika 8A (4), Koper-
nika 11 (4), 11-go Listopada 4 (16), Okrzei 20 (4), Okrzei 25 (6), PLM 2 (2), Topolowej 8 (4), 
Warszawskiej 88 (4) oraz Wyszyńskiego 25 (4). 
Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych wyjaśnień, informacji i pomocy przy wy-
pełnianiu wniosku prosimy o kontakt z działem członkowskim Spółdzielni pokój nr 22 co-
dziennie w godzinach urzędowania biura, telefon 25 758 50 11 w 26.  
Apelujemy o mobilizację w sprawie zmiany prawa do gruntu na prawo własności, bo są to 
przede wszystkim wymierne korzyści fi nansowe. 
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DODATKI MIESZKANIOWE

WENTYLACJA MIESZKAŃ

W związku z niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców naszych zasobów dotyczącym dodatków mieszkaniowych przy-
pominamy jakie warunki należy spełnić chcąc uzyskać w/w dodatek. 
Zagadnienie to reguluje Ustawa z 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych /Dz.U.Nr 71 poz.734 z późn.zm./. W świetle jej 
postanowień, aby uzyskać dodatek mieszkaniowy należy spełnić następujące kryteria.
1. Kryterium zamieszkiwania.
           a) zajmować lokal na podstawie spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego  prawa lub
           b) posiadać odrębną własność mieszkania lub
           c) w oparciu o zawarte umowy cywilne być najemcą lub podnajemcą mieszkania bądź
           d) oczekiwać na lokal socjalny orzeczony w wyroku sądowym nakazującym  opróżnienie lokalu
2. Kryterium średniego dochodu.
Wysokość miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego  w okresie trzech miesięcy poprzedzających 
datę złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy nie może przekraczać:

a) 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (obecnie 1.274,32zł)
b) 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym  (obecnie 910,23zł)

Dochód, o którym mowa stanowią wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania  oraz składek na ubezpieczenia 
emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenia chorobowe. 
3. Kryterium powierzchni lokalu.
Normatywna  powierzchnia użytkowa mieszkania w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może 
przekraczać

a) 35m²    dla jednej osoby
b) 40m²    dla dwóch osób
c) 45m²    dla trzech osób
d) 55m²    dla czterech osób
e) 65m²    dla pięciu osób

Dla  każdej  następnej  osoby  powierzchnię  normatywną  zwiększa  się  o  5m2.
Rodzaje  wydatków   mieszkaniowych  stanowiących  podstawę  obliczenia  dodatku mieszkaniowego określa  Rozporządzenie  
Rady  Ministrów  z  28.12.2001.  w  sprawie  dodatków  mieszkaniowych  /Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z  późn. zm./.
Wnioski  o  dodatki  mieszkaniowe  wraz  z  deklaracją  o  dochodach  gospodarstwa  domowego   składa  się  we  właściwym 
w stosunku  do  zamieszkiwania  Urzędzie  Miasta  lub  Gminy  zgodnie  z  wzorem zawartym  w  wymienionym  wyżej  Roz-
porządzeniu  Rady Ministrów.
Szczegółowych informacji  można  uzyskać  zarówno  w  Urzędzie, w  którym wniosek  się  składa  lub w  biurze Spółdziel-
ni  pokój 24.
W  roku   2010   dodatek otrzymało  162  osoby,  a  przekazana   przez  organy  samorządowe na konto Spółdzielni wysokość  
środków  wyniosła  244.844,00zł,  w roku bieżącym do końca listopada przekazana została kwota 243.155,62zł.
Osoby, które  spełniają  kryteria  do  uzyskania  dodatku  mieszkaniowego zachęcamy  do  skorzystania z  tej  formy pomocy. 
     

Redakcja

Zbliżający się okres zimowy powoduje, że mieszkańcy dbając o jak najmniejsze zużycie ciepła a tym samym zminimalizowa-
nie ponoszonych z tego tytułu opłat, uszczelniają swoje mieszkania, powodując brak wymiany powietrza w zajmowanych lo-nie ponoszonych z tego tytułu opłat, uszczelniają swoje mieszkania, powodując brak wymiany powietrza w zajmowanych lo-
kalach. Efektem takich zabiegów jest pojawianie się na ścianach i sufi tach czarnych nalotów w postaci pleśni, a na szybach kalach. Efektem takich zabiegów jest pojawianie się na ścianach i sufi tach czarnych nalotów w postaci pleśni, a na szybach 
okien rosienia. Jest to sygnał niewłaściwego działania wentylacji. Nieprawidłowo działająca wentylacja przyczynia się do roz-okien rosienia. Jest to sygnał niewłaściwego działania wentylacji. Nieprawidłowo działająca wentylacja przyczynia się do roz-
woju pleśni i zagrzybienia, powoduje bóle głowy, kaszel, chrypkę, bóle gardła, podrażnienia spojówek, alergię u dzieci stając woju pleśni i zagrzybienia, powoduje bóle głowy, kaszel, chrypkę, bóle gardła, podrażnienia spojówek, alergię u dzieci stając 
się powodem do niepokoju. Źródeł zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach może być bardzo wiele: substancje chemicz-się powodem do niepokoju. Źródeł zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach może być bardzo wiele: substancje chemicz-
ne emitowane przez meble oraz wyposażenie czy też wchodzące w skład środków czystości detergenty, zarodniki pleśni i grzy-ne emitowane przez meble oraz wyposażenie czy też wchodzące w skład środków czystości detergenty, zarodniki pleśni i grzy-
bów, roztocza, kurz, dwutlenek węgla oraz para wodna itp. Najbardziej niebezpieczne są te substancje, których obecność nie bów, roztocza, kurz, dwutlenek węgla oraz para wodna itp. Najbardziej niebezpieczne są te substancje, których obecność nie 
jest w żaden sposób sygnalizowana (bezwonna i bezbarwna). Za najgroźniejszy uznać należy tlenek węgla (czad), który po-jest w żaden sposób sygnalizowana (bezwonna i bezbarwna). Za najgroźniejszy uznać należy tlenek węgla (czad), który po-
wstaje wówczas, gdy proces spalania (kuchnie gazowe, gazowe podgrzewacze wody) odbywa się w warunkach niedoboru tle-wstaje wówczas, gdy proces spalania (kuchnie gazowe, gazowe podgrzewacze wody) odbywa się w warunkach niedoboru tle-
nu powodowanego niedostateczną wymianą powietrza. Corocznie w skali kraju rejestruje się kilkaset zatruć z tego powodu, nu powodowanego niedostateczną wymianą powietrza. Corocznie w skali kraju rejestruje się kilkaset zatruć z tego powodu, 
niestety w wielu przypadkach śmiertelnych. Przyczyną okazuje się zła wentylacja łazienek, kuchni, brak dopływu wystarcza-niestety w wielu przypadkach śmiertelnych. Przyczyną okazuje się zła wentylacja łazienek, kuchni, brak dopływu wystarcza-niestety w wielu przypadkach śmiertelnych. Przyczyną okazuje się zła wentylacja łazienek, kuchni, brak dopływu wystarcza-
jącej ilości powietrza do prawidłowego procesu spalania oraz zakłócenia ciągłości usuwania spalin. Nasuwa się pytanie – dla-jącej ilości powietrza do prawidłowego procesu spalania oraz zakłócenia ciągłości usuwania spalin. Nasuwa się pytanie – dla-jącej ilości powietrza do prawidłowego procesu spalania oraz zakłócenia ciągłości usuwania spalin. Nasuwa się pytanie – dla-
czego problem ten pojawił się w takiej skali dopiero teraz, w ostatniej dekadzie? Jakie zmiany w budownictwie stały się tego czego problem ten pojawił się w takiej skali dopiero teraz, w ostatniej dekadzie? Jakie zmiany w budownictwie stały się tego czego problem ten pojawił się w takiej skali dopiero teraz, w ostatniej dekadzie? Jakie zmiany w budownictwie stały się tego 
przyczyną? Przez wiele lat głównym powodem niezadowolenia użytkowników mieszkań był nadmierny napływ zimnego po-przyczyną? Przez wiele lat głównym powodem niezadowolenia użytkowników mieszkań był nadmierny napływ zimnego po-
wietrza przez nieszczelności okien, ścian zewnętrznych oraz dachu i wywołane tym wyziębienie pomieszczeń. Stosowanie do-wietrza przez nieszczelności okien, ścian zewnętrznych oraz dachu i wywołane tym wyziębienie pomieszczeń. Stosowanie do-
stępnych wtedy metod uszczelniania pozwalało na ograniczenie niekontrolowanej wymiany powietrza, ale nie eliminowało stępnych wtedy metod uszczelniania pozwalało na ograniczenie niekontrolowanej wymiany powietrza, ale nie eliminowało 
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PLAN REMONTÓW NA 2012 ROK

jej całkowicie. W zasobach naszej spółdzielni zaprojektowana dla mieszkań jest wentylacja grawitacyjna (samoczynna) dzia-
łająca na zasadzie różnicy ciśnień (podgrzania powietrza), bo powietrze lżejsze wznosi się do góry. Zgodnie z Polską Normą 
PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania i użyteczności publicznej. Wymagany na-
pływ świeżego powietrza do mieszkania winien wynosić do 120m3 w ciągu godziny i taka ilość winna być odprowadzana po-
przez kratki wentylacyjne ponad dach za pomocą przewodów wentylacyjnych. W przypadku braku napływu świeżego powie-
trza do lokalu spowodowanego zbyt szczelnymi oknami (np. z PVC) nastąpi zatrzymanie wymiany powietrza, a nawet pojawi 
się „zwrotny ciąg”, gdzie powietrze będzie nawiewać z przewodów wentylacyjnych lub spalinowych powodując zaczadzenie. 
Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania wentylacji jak również komfortu zamieszkiwania należy w oknach – tam, gdzie 
tego nie ma – zamontować nawiewniki, które zapewnią właściwą wymianę powietrza i wyeliminują wszystkie niedogodności 
w użytkowanych przez Państwa lokalach pod warunkiem niezaklejania kratek wentylacyjnych oraz nie montowania w kana-
łach wentylacyjnych wszelkich urządzeń elektrycznych w postaci wentylatorów oraz okapów elektrycznych wymuszających 
sztucznie wydalanie zużytego powietrza i zaburzających pracę wentylacji grawitacyjnej.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu wentylacji, szczególnie w lokalach, gdzie występują 
gazowe podgrzewacze wody prosimy o natychmiastowe zgłaszanie do administracji Spółdzielni tel. 25 758 3325 lub Kierowni-
kowi bazy konserwatorów tel. 25 758 2207,  a w przypadku zagrożenia życia i zdrowia po godzinach pracy, w soboty, niedziele 
i święta pracownikom pogotowia konserwatorskiego (telefony na klatkach schodowych i na pierwszej stronie „Przełomowych 
Wieści”).

  Andrzej Rudzki
Kierownik Działu Technicznego 

Zatwierdzone przez Radę Nadzorczą  w dniu 28.11.2011 r. Uchwałą nr 50/2011 
środki fi nansowe na remonty i konserwacje zamykają się kwotą 3.686.400 zł 
w ramach których przewidziana jest realizacja następujących zadań: roboty 
blacharsko -  dekarskie (Zamojska 10 w Kałuszynie), renowacja  ścian 
zewnętrznych (Armii Ludowej 21A, Wyszyńskiego 32/34 (kl. XI i XII), Koper-
nika 5), docieplenie stropodachów (Zamojska 10; Topolowa 39, 41, 45, 47, To-docieplenie stropodachów (Zamojska 10; Topolowa 39, 41, 45, 47, To-docieplenie stropodachów
ruńska 4, 4a, Szczecińska 12, 14), wymiana ślusarki-drzwi zewnętrznych do 
klatek schodowych  i lokali usługowych (Wyszyńskiego 32/34, Siennicka 9, 
Nadrzeczna4, 8, 12, Armii Ludowej 21A, Dąbrówki 35, 39), wymiana stolarki 
okiennej lokalowej  i okien w klatkach schodowych (Kopernika 4, 5, Topolo-
wa13, 17, Nadrzeczna 1, Miodowa 5, 1Maja 95 w Kołbieli, Topolowa 24, Szcze-
cińska 11, Armii Ludowej 21, 21A, Warszawska 86, 88, 90, 163), malowanie kla-
tek schodowych (Kopernika 7, 8A, 10, 11,  Topolowa 1 3, 17, Nadrzeczna 4, 8, 
12), remont balkonów i loggii (1 PLM „W-wa” 2, 2a, 4, 4a, Kopernika 14, 16, 18,  
Warszawska 111 (II etap); Wyszyńskiego 23, 25), roboty elektryczne (Koperni-
ka 16, Warszawska 86, 88, 90, Okrzei 14A, Kopernika 18A, 10, Topolowa 8, 10, 
12), roboty sanitarne (Topolowa 3, 24, 35, Kopernika 16, i (opracowanie doku-
mentacji) Warszawska 80, 86, 88, 90, 1PLM”W-wa” 2, 2a, 4, 4a), roboty drogo-
we- chodniki (Armii Ludowej 21, 21A, Kopernika 4, 1Maja 95 w Kołbieli, To-
ruńska 4, 4a, Dąbrówki 35, 39, Warszawska 212 (częściowo), Kopernika 16, 18 
(wspólnie z Miastem), Nadrzeczna 4, Topolowa 24, Szczecińska 11, Okrzei 29, 
Kopernika 5, Topolowa 3, 3a), roboty różne (Kościuszki 2, Siennicka 9, Okrzei 
14A, Piłsudskiego 1, Siennicka 6).  W ramach środków przeznaczonych na kon-

serwację w kwocie 768 700 zł poza 
utrzymaniem grupy konserwato-
rów,  bieżącymi naprawami, usuwa-
niem usterek i awarii, przewiduje się 
wykonanie - malowania klatek scho-
dowych w budynkach 
przy ul. Warszaw-
skiej 212 oraz remont 
daszków przy ul. To-
polowej 8, 10, 12



Nu-Numer 32, Str.4

SPÓŁDZIELCZE OSOBOWOŚCI

STANISŁAW  WAJDA – spółdzielca „Przełomu” od 1964 roku, zamieszkały przy ulicy Ko-
pernika . Samorządowiec z krwi i kości, od zawsze dbający o sprawy mieszkańców. Po dzie-
siątkach lat przepracowanych w słynnych kiedyś w Mińsku, Zakładach Naprawczych Tabo-
ru Kolejowego, odszedł na emeryturę. Z bogatego życiorysu Stanisława Wajdy wynotować 
trzeba kilka zdarzeń i faktów. Ale na początek wątek rodzinny. Jak mówi życie ma udane. 
Wraz z małżonką Barbarą, która kierowała działem zbytu w Mińskiej Okręgowej Spółdziel-
ni Mleczarskiej, wychowali trzy córki. Zadowolony jest z całej rodziny. Zapytany o wnuka, 
Marcina Jakubowskiego – Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki nie ukrywa dumy choć 
dodaje skromnie, że Marcin to dobry, mądry, stateczny chłopak i zapewne wpisze się w hi-
storii miasta jako dobry gospodarz. Wnuk, działalność na rzecz ludzi i społecznikowską pa-
sję odziedziczył zapewne po dziadku. 
Jak ocenia Pan czas ZNTK-owski, co szczególnie zapadło w pamięć?
Pracę zawodową jeśli chce się wykonywać dobrze, trzeba ją lubić. Ja oczywiście tak ją trak-
towałem. Jako technik elektryk byłem dobrze przygotowany do zawodu i pracy w ZNTK, 
ponieważ odbyłem 2 letnie szkolenie w słynnym PAFAWAGU. Praca w ZNTK dała mi wie-
le satysfakcji tym bardziej, że byłem założycielem Klubu Honorowych Krwiodawców i cie-
szę się, że mogłem w ten spoób pomóc wielu ludziom.
Poza pracą zawodową wiele czasu poświęcał Pan na społeczną działalność?

Pomoc innym i praca na rzecz środowiska towarzyszą mi przez całe dorosłe życie. Nieprzerwanie działam w Samorządzie Do-
mowym. Przez niemal ćwierć wieku byłem ławnikiem, radnym dwie kadencje w Powiatowej Radzie. Dwukrotnie wybierano 
mnie do Rady Nadzorczej „Przełomu”. Chciałbym równiez wspomnieć o moich turystycznych zamiłowaniach. Działałem w  
PTTK, skąd mam Złotą Odznakę Przewodnika Turystyki. Muszę po latach przyznać, że moja rodzina odczuwała moje spo-
łecznikowskie działania, przyjmowała je jednak ze zrozumieniem i mogłem rozwijać swoje pasje. 
Jako doświadczony samorządowiec i znający sprawy spółdzielcze oraz odczucia ludzi zechce Pan przekazać coś spółdzielcom, a 
także władzy tej tu w „Przełomie” i na „górze”.
Po pierwsze powinno się wrócić do Samorządów Domowych, tam gdzie ich nie ma należy reaktywować. Ta forma współpracy 
pozwoli lepiej dbać o nasz spółdzielczy majątek, a przy tym pozwoli na bieżący kontakt z kierownictwem Spółdzielni.
Po drugie - źle władza zrobiła, że zlikwidowano zebrania przedstawicieli. Już teraz widać, że Walne w takiej formie nie zdaje 
egzaminu. Ale cóż zrobić jak ci „wysoko” zawsze wiedzą lepiej.
Po trzecie niedobrze się dzieje w państwie, że spółdzielczość mieszkaniową ciągle się reorganizuje i jak wieść niesie dąży się 
do jej likwidacji. Nie pyta się "władza" nas członków spółdzielni jaki powinien być model. "Władza" jest nadal oderwana od 
rzeczywistości. Warto o tym powiedzieć tym rządzącym.

Pana spostrzeżenia, aktualni radni i osoby czujące potrzebę działania społecznikowskiego zapewne podzielą. Liczy-
my, że tak jak dotychczas będzie Pan dzielił się doświadczeniem spółdzielczym zarówno z pracownikami jak i Zarządem Spół-
dzielni
Dodać trzeba, że zawodowe i społeczne życie Pana Stanisława zostało godnie ocenione. Został odznaczony Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Honorowego Dawcy Krwi, Złotą Odznaką Zasłużony Kolejarz , Odznaką za 
zasługi dla ruchu spółdzielczego oraz Złotymi odznakami za zasługi dla województwa siedleckiego i warszawskiego.
Kończąc spotkanie życzymy Panu pogody ducha, pomyślności, a przede wszystkim dużo zdrowia w nadchodzącym 
2012 roku
                                                                            Rozmawiał: Czesław Gągol

O G Ł O S Z E N I E
Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZEŁOM”

w Mińsku Mazowieckim
05-300 ul. Kościuszki 20 

 tel. (25) 758 5011, fax. (25) 758 38 67 
ogłasza II przetarg nieograniczony na wykonanie 

ogrodzenia nieruchomości przy ul. Warszawskiej 212.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.01.2012 r. 
o godz. 10.00.

   Specyfi kację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie 
zamawiającego Dział Techniczny pokój nr 5 tel. 25 758 5011 w. 27  lub na stronie 
internetowej  www.smprzelom.pl
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  "Strefy ruchu" już obowiązują.
Kontynuując na łamach „Przełomowych wieści’’ temat  związany z bezkarnym parkowaniem na spółdzielczych osiedlach pra-
gniemy Państwa poinformować , iż Spółdzielnia przystąpiła do oznakowania osiedli będących w jej administracji znakami 
„strefa ruchu’’. Stosowne Uchwały Zarządu Spółdzielni jak również informacje o skutkach nie przestrzegania obowiązujących 
przepisów  wywieszono na tablicach ogłoszeniowych wszystkich budynków  których „ strefy ruchu ‘’ dotyczą . Sam projekt or-
ganizacji ruchu opracowany przez uprawnionych projektantów  przed podjęciem decyzji Zarządu został uzgodniony z Ko-
mendą Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim. W chwili obecnej  strefy ruchu obowiązują na osiedlach przy  :
– ul Topolowej 1,3 oraz Warszawskiej 163
– ul Topolowej 37,39,41,45,Warszawskiej 111
– ul Topolowa 47 , Warszawska 103
– ul Łupińskiego 1,3,5,7,9,11
– ul Sędomierskiej 2,4,6,6a,8,10
– ul Dąbrówki 33,35,37,39,41.
Powyższa organizacja ruchu pozwala na zgodne z przepisami prawa korzystanie z ciągów pieszo-jezdnych powyższych osiedli 
a jednocześnie umożliwia funkcjonariuszom Policji i Straży Miejskiej na interwencję na wewnętrznych drogach osiedlowych 
w przypadku naruszania przepisów prawa i karanie mandatami osób popełniających wykroczenia drogowe w strefi e ruchu 
na osiedlach na których wprowadzono stosowne oznakowanie  przy pomocy znaków D-52 „Strefa ruchu’’ i D-53 „Koniec 
strefy ruchu’’.W 2012 roku w takie oznakowania wyposażone zostaną kolejne osiedla. Wyrażamy nadzieję , iż powyższe 
unormowania dotyczące ruchu i parkowania na w/w wymienionych osiedlach wyeliminują bezkarne łamanie prawa o ruchu 
drogowym  dzięki czemu  poprawi się   estetyka osiedli ,  bezpieczeństwo mieszkańców oraz przywrócony zostanie dojazd do 
klatek schodowych karetkom pogotowia ratującym często życie jak również innym  służbom  ratowniczym    a także  policji  
i służbom   komunalnym. 
Reasumując powyższe , informując o wprowadzonych unormowaniach  apelujemy przede wszystkim do kierowców   
korzystających z ciągów komunikacyjnych na oznakowanych „strefą ruchu’’ spółdzielczych osiedlach o przestrzeganie zasad 
ustawy o  ruchu drogowym gdyż w przypadku interwencji Policji  lub Straży Miejskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek 
administracji Spółdzielni bądż w wyniku interwencji mieszkańców , na wykraczających mogą być nakładane mandaty czego 
nikomu nie życzymy.
                                                                                          Redakcja

Informujemy mieszkańców i użytkowników lokali, 
iż od dnia 01 stycznia 2012 roku   wpłaty czynszu 
za zajmowane lokale mieszkalne i użytkowe 
można dokonywać  w Spółdzielczym 
Banku Rzemiosła i Rolnictwa przy 
ul. Warszawskiej 157 bez prowizji 
na konto Spółdzielni Mieszkaniowej 
"Przełom": 36 8006 0000 0019 5562 
2000 0001.
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REGULAMIN
Uchwała Rady Nadzorczej Nr 9/2011 z dnia 04.08.2011

wynajmowania i korzystania z wydzielonych miejsc postojowych na niestrzeżonych  parkingach usytuowanych na 
terenach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”.

I. Przepisy ogólne
§1

Regulamin określa  podstawowe zasady,  wynajmowania  i  korzystania  z wydzielonych miejsc  postojowych,  znajdujących  się  na  terenach  
będących  własnością  Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”.

§ 2
1. Spółdzielnia Mieszkaniowa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie osiedli może  tworzyć stałe lub tymczasowe parkingi 

z wydzielonymi miejscami postojowymi, stanowiące zespoły miejsc postojowych  samochodów osobowych 
2. W rozumieniu niniejszego Regulaminu  zespołem miejsc postojowych jest część terenu Spółdzielni przeznaczona stosownymi decyzjami 

organów Spółdzielni  pod  parking.
3.Miejscem postojowym jest część zespołu miejsc postojowych, oznaczona numerem. przeznaczona do parkowania jednego samochodu 

osobowego.

II. Zasady ustalania najemców miejsc postojowych.
§ 3

1. Pierwszeństwo ubiegania się o zawarcie umowy najmu mają uprawnieni członkowie Spółdzielni  zamieszkujący  w  bezpośrednim  
sąsiedztwie  miejsc  postojowych będących przedmiotem najmu.

2. Jeżeli  ilość miejsc postojowych przeznaczonych do  najmu jest większa niż  ilość członków Spółdzielni  zainteresowanych zawarciem 
przedmiotowej  umowy,   o jej zawarcie mogą ubiegać się pozostałe osoby posiadające  tytuł prawny do lokalu  znajdującego się na  osie-
dlu  na terenie  którego  znajduje  się  zespół  miejsc  postojowych.

3. Jeżeli  ilość miejsc postojowych przeznaczonych do  najmu jest większa niż  ilość osób zainteresowanych zawarciem przedmiotowej umo-
wy, spełniających warunki  o  których mowa w pkt 1  i  2  ,  o zawarcie umowy mogą ubiegać  się inne osoby fi zyczne  i prawne.

4. Spółdzielnia zawiadamia  mieszkańców osiedla na  którym zamierza zorganizować zespół miejsc postojowych o możliwości i terminie 4. Spółdzielnia zawiadamia  mieszkańców osiedla na  którym zamierza zorganizować zespół miejsc postojowych o możliwości i terminie 
składania pisemnych wniosków o zawarcie  umowy  najmu  miejsca  postojowego  oraz  warunkach  fi nansowych przedmiotowej  umo-składania pisemnych wniosków o zawarcie  umowy  najmu  miejsca  postojowego  oraz  warunkach  fi nansowych przedmiotowej  umo-
wy  poprzez  wywieszenie stosownych ogłoszeń  w tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych.wy  poprzez  wywieszenie stosownych ogłoszeń  w tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych.

5. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest brak zobowiązań wobec Spółdzielni  w dniu wpływu wniosku.5. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest brak zobowiązań wobec Spółdzielni  w dniu wpływu wniosku.
6. W przypadku kiedy ilość osób zainteresowanych najmem jest większa niż  ilość miejsc postojowych,  rozdział miejsc postojowych wśród 6. W przypadku kiedy ilość osób zainteresowanych najmem jest większa niż  ilość miejsc postojowych,  rozdział miejsc postojowych wśród 

osób  ,  które złożyły wnioski odbywa się w drodze losowania,  z  zachowaniem  kolejności  zgodnej  z postanowieniami pkt. 1,2 i 3.osób  ,  które złożyły wnioski odbywa się w drodze losowania,  z  zachowaniem  kolejności  zgodnej  z postanowieniami pkt. 1,2 i 3.osób  ,  które złożyły wnioski odbywa się w drodze losowania,  z  zachowaniem  kolejności  zgodnej  z postanowieniami pkt. 1,2 i 3.

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury w godzi-
nach 15.oo - 17.oo w pokoju nr 15 w siedzibie Spół-
dzielni. W pierwszym kwartale 2012 roku terminarz 
poniedziałkowych dyżurów przedstawia się następu-
jąco:
02.01 - Andrzej TKACZYK
09.01 - Bogusław ZWIERZ
16.01 - Kazimierz KĘDZIERSKI
23.01 -  Janusz KSIĘŻOPOLSKI
30.01 - Marianna GRABOWSKA
06.02 - Irena ŁUKASZEWSKA
13.02 - Barbara OSZCZĘDŁOWSKA
20.02 - Małgorzata RABSZTYN
27.02 - Małgorzata ROGUSKA 
05.03 - Henryk ROSŁONIEC
12.03 - Grażyna KOWALEWSKA
19.03 - Grzegorz WYSZOGRODZKI
26.03 - Małgorzata MALESA GDULA
02.04 - Małgorzata  RABSZTYN

DYŻURY CZŁONKÓW 
RADY NADZORCZEJ
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7.  Rozdział miejsc w sposób wskazany w pkt 6 odbywać będzie się co 2 lata.
8. Zarząd  Spółdzielni uprawniony jest   do  wyznaczenia  na  parkingach  miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

§ 4
1. Po ustaleniu listy najemców i przyporządkowaniu im przez Zarząd poszczególnych  miejsc postojowych w danym zespole miejsc posto-

jowych, Zarząd w terminie 14 dni  zawiera umowę najmu  miejsca postojowego,  w której określa się   szczegółowe warunki najmu.
2 Warunkiem zawarcia umowy jest brak zobowiązań wobec Spółdzielni  w dniu jej podpisania.
3. Umowę najmu zawiera się na czas oznaczony 2 lat.
4. W przypadku wystąpienia w okresie trwania  umowy  najmu miejsca postojowego  zaległości  w opłatach eksploatacyjnych lub z tytułu 

najmu na rzecz  Spółdzielni za okres powyżej  2  miesięcy, w tym  również  za  lokal mieszkalny lub  użytkowy, umowa ulega rozwiąza-
niu ze skutkiem natychmiastowym.

§ 5
Wysokość opłat z tytułu najmu miejsc postojowych ustala Zarząd Spółdzielni.

III. Zasady korzystania z wydzielonych miejsc postojowych.
§ 6

Miejsca postojowe przeznaczone są wyłącznie do parkowania  samochodów osobowych.
§ 7

1. Najemca nie  ma prawa  podnajmować lub użyczać miejsca postojowego osobom trzecim bez zgody wynajmującego.
2. W  przypadku stwierdzenia faktu udostępniania miejsca postojowego osobom trzecim bez zgody  Zarządu Spółdzielni  umowa najmu 

ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.
3. W  przypadku zbycia pojazdu,  lub  nabycia  innego  pojazdu lub   zmiany numeru rejestracyjnego  posiadanego  pojazdu,  najemca  zo-

bowiązany  jest  do  pisemnego poinformowania Spółdzielni o zmianach w terminie 21 dni od daty ich zaistnienia 
§ 8

Osoby kierujące  pojazdem na terenie niestrzeżonego  parkingu  z wydzielonymi miejscami postojowymi zobowiązane są przestrzegać prze-
pisów o ruchu drogowym.
Zabronione jest:
  a) parkowanie pojazdów poza wydzielonymi miejscami  postojowymi,
  b) mycie pojazdów  i  dokonywanie  napraw na  terenie  niestrzeżonych parkingów z wydzielonymi miejscami postojowymi,
  c) zaśmiecanie terenu parkingu.

§ 9
Najemca zobowiązany jest utrzymywać miejsce postojowe w należytym stanie technicznym i korzystać z niego wyłącznie w celu parkowania 
pojazdu.

§10
1.  W  przypadku  stwierdzenia  wycieku  płynów,  substancji,  smarów  z  pojazdu zaparkowanego na wydzielonym miejscu postojowym lub  

pozostawienia śmieci  posiadacz pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia .
2. Za szkody powstałe  w wyniku nieprawidłowego  poruszania się lub  parkowania pojazdów  na  niestrzeżonych  parkingach odpowiedzial-

ność  ponoszą posiadacze tych pojazdów.
§ 1 1

Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pojazdu najemcy lub jego uszkodzenia  na niestrzeżonych parkingach z wy-
dzielonymi miejscami  postojowymi, jak również z tytułu nieprawidłowego korzystania z parkingu  przez innych najemców i  osoby trze-
cie.

§ 1 2
Koszty wyposażenia miejsc postojowych, barier parkingowych składanych zamykanych na zamek lub kłódkę i  kluczy pokrywa Spółdziel-
nia.  Po zakończeniu umowy najmu najemca zobowiązany jest do zwrotu klucza.

§ 13
1 . Konserwacje i naprawy związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania wydzielonych miejsc postojowych oraz dróg dojazdo-

wych wykonywane są przez Spółdzielnię.
2. Sprzątanie i odśnieżanie dróg dojazdowych należy do wynajmującego.
3.Za sprzątanie i odśnieżanie wydzielonego miejsca postojowego odpowiada  użytkownik danego miejsca.

§ 14
Warunki  określone  w  umowach  najmu miejsc postojowych,  zawartych  na czas nieoznaczony , na zamkniętym niestrzeżonym parkingu 
na osiedlu „Targówka” pozostają w mocy do czasu rozwiązania tych umów.

§ 1 5
Najemcy wydzielonych miejsc postojowych zobowiązani są do  przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ          PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Irena Łukaszewska             Bogusław Zwierz

Poszukuję mieszkania do wynajecia. tel: 502 527 748
OGŁOSZENIE



Dyżury  konserwatorów 
 w   Święta Bożego Narodzenia 2011 i Nowego Roku 2012   

24. 12. 2011
Sobota Sobota 

25.12.2011
Niedziela Niedziela 

26.12.2011 
PoniedziałekPoniedziałek

31.12.2011
SobotaSobota

1.01.2012
Niedziela Niedziela 

Hydraulicy 607095188 607327772   609831786 603095188 607095188

Elektrycy 607242224 607242224 609831785 609831785 605645 257 
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Redakcja pragnie poinformować Państwa o możliwości skorzystania z przygotowanej przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – ubez-
pieczyciela majątku naszej  spółdzielni, dobrowolnej i bardzo korzystnej formy ubezpieczenia mieszkań ze składką płatną „przy czynszu”.
Ubezpieczenie mieszkania ze składką płatną „przy czynszu” to kompleksowa ochrona Państwa mienia znajdującego się w mieszkaniu, piw-
nicy, komórce oraz garażu przed pożarem, zalaniem, kradzieżą z włamaniem  i rabunkiem.
Ponadto ubezpieczenie obejmuje:
- odpowiedzialność cywilną mieszkańców za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone innym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, do których 
naprawienia zobowiązują przepisy prawa, a wynikające z czynności życia codziennego (np. użytkowanie mieszkania – zalanie sąsiada, spra-
wowanie opieki nad dziećmi, posiadania zwierząt, użytkowania roweru, wózka inwalidzkiego, sprzętu sportowego, rekreacyjnego uprawia-
nia sportu itp.). Odpowiedzialność UNIQA TU S.A. w ubezpieczeniu OC  w życiu prywatnym to dziesięciokrotność wybranej sumy ubez-
pieczenia mieszkania np. jeżeli zdecydują Państwo ubezpieczyć mieszkanie na sumę 5.000 zł to UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody wy-
rządzone przez Państwa do sumy: 50.000 zł.
Informacje na temat zawarcia ubezpieczenia oraz likwidacji szkód udzielane są w:
- siedzibie SM „Przełom” pokój nr 24 tel 25 758 5011 w.23
- UNIQA TU S.A. w Mińsku Mazowiecki,.ul. Konstytucji 3-Maja 2 lok.112 tel. 25 758 7947.
           REDAKCJA

UBEZPIECZ SWOJE MIESZKANIE


