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„PRZEŁOM”

Jak ten czas szybko biegnie. Niedawno obchodziliśmy 50-lecie „Przełomu”, a już stuknęło 
kolejnych 5 lat. Spółdzielnia powstała z inicjatywy społecznej grupy pracowników mińskiego 
Oddziału Narodowego Banku Polskiego oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Po uchwale-
niu i podpisaniu przez 38-osobową grupę założycieli statutu Spółdzielni został on zarejestro-
wany przez Sąd Powiatowy dla Warszawy Pragi i w dniu 21 listopada 1958 roku Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Przełom” uzyskała osobowość prawną. Pierwszy budynek spółdzielczy przy ul. 
Błonie 14 zakupiony od miasta w trakcie budowy, o 18 mieszkaniach, zasiedlono na przełomie 
1958/59 roku, kolejny, sąsiedni przy ul. Błonie 12 również o 18 lokalach przydzielono członkom 
Spółdzielni i oddano do eksploatacji w 1960 roku. Budynki te zrealizowało Wojskowe Przed-
siębiorstwo Budowlane Nr. 3 w Warszawie, a kierownik budowy tych obiektów p. Marceli Wi-
śniewski był inicjatorem powołania w Mińsku Mazowieckim Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Rolniczego. Kolejny budynek o 33 mieszkaniach przy ul. Warszawskiej 66A /obecnie 80/ zasie-
dlono w styczniu 1962 roku i w tym czasie rozpoczęto realizację budynku o 18 mieszkaniach 
przy ul. Okrzei 29. Przez 55 lat istnienia Spółdzielnia wybudowała 110 budynków mieszkal-
nych o 3901 mieszkaniach, 134 lokali użytkowych, 313 garaży i miejsc postojowych w gara-
żach podziemnych, zaplecze techniczne. Ogólna powierzchnia użytkowa zasobów to 204509 
m2 w tym powierzchnia mieszkaniowa wynosi 187805 m2. Dwa budynki mieszkalne znajdują 
się w Kałuszynie, a jeden w Kołbieli pow. Otwock. Powierzchnia gruntów, którymi dysponuje 
Spółdzielnia wynosi obecnie 284588 m2 z czego prawo współwłasności wraz z właścicielami 
lokali przysługuje w stosunku do 267866 m2, a wieczystego użytkowania 16722 m2. Jak z po-
wyższego wynika, Spółdzielnia posiada uregulowany stan prawny do całych swoich zasobów.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” klasyfikowana w skali kraju jako spół-
dzielnia średnia, zrzesza aktualnie 3201 członków, z tego 2439 osobom przysługu-
je spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a 1331 odrębna własność. Na własne lo-
kale czeka jeszcze 48 członków. Z myślą o nich jak również o członkach posiadają-
cych własne lokale, pragnących zaspokoić potrzeby mieszkaniowe swoich bliskich,

Jubileusz 55-lecia Spółdzielni



Numer 40 Str.2

Spółdzielnia po 10 latach od oddania do użytku ostatnie-
go budynku przy ul. 11 Listopada 4, co miało miejsce w 
2003 roku, podjęła wstępne działania zmierzające do re-
aktywacji budownictwa mieszkaniowego planując budo-
wę wielomieszkaniowego budynku o około 40 mieszka-
niach z częścią użytkową i garażem podziemnym przy 
ul.Topolowej w sąsiedztwie budynków Topolowa 7 oraz 9. 

Zasoby Spółdzielni w pełni wyposażone są w centralne 
ogrzewanie, 2220 mieszkań również w centralną ciepłą wodę, 
gaz ziemny posiada 96 budynków, w zawory termostatyczne 
i podzielniki koszów z odczytem radiowym wyposażonych 
jest 3759 mieszkań. Na ogólną liczbę 3885 mieszkań z za-
montowanymi indywidualnymi wodomierzami 2870 lokali 
posiada wodomierze z odczytem radiowym. Odczyt radiowy 
pozwala na dokonanie tej czynności w tym samym czasie bez 
konieczności wejścia do lokalu co jest wygodne dla miesz-
kańców oraz pozwala na bardziej wiarygodne rozliczenie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom”, w której aktual-
nie zamieszkuje przeszło 1/4 mieszkańców miasta była i jest 
widoczna, ciesząc się dobrą opinią zarówno w środowisku 
miejskim jak również spółdzielczym, którego to przedsta-
wicieli Krajowa Rada Spółdzielcza oraz Związek Rewizyjny 
przeprowadzający okresowe lustracje pozytywnie oceniają, co 
znalazło między innymi swój wyraz w przyznaniu Spółdzielni 
w 2002 roku Złotej Odznaki „Zasłużony dla budownictwa”.

Dobra współpraca z lokalnymi organizacjami  pozarzą-
dowymi zaowocowała przyznaniem Spółdzielni w 2004 roku 
statuetki „Darczyńca Roku” w kategorii pomoc społeczna. Z 
okazji 50-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” Bur-
mistrz Miasta Mińska Mazowieckiego w listopadzie 2008 
roku uhonorował Spółdzielnię okolicznościowym medalio-
nem św. Jana Chrzciciela – patrona Mińska Mazowieckiego, a 
z tej samej okazji Krajowa Rada Spółdzielcza 27.03.2008 roku 
nadała Spółdzielni odznakę „Za zasługi dla spółdzielczości”. 
Najwyższym wyróżnieniem dla naszej Spółdzielni było przy-
znanie przez Radę Miasta 29.05.2012 roku  honorowego tytułu 
„Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki”. Te same tytuły  w 
2006 roku z rąk Burmistrza Miasta i Przewodniczącego  Rady 
Miasta  odebrali wybitni i zasłużeni dla „Przełomu” działacze 
– p. Maria Górska, współzałożycielka Spółdzielni, jej długo-
letnia i zaangażowana działaczka  oraz p. Marian Mrozik, asy-
stujący przy narodzinach Spółdzielni, początkowo związany 
z nią społecznie, a następnie do 2005 roku pracując na etacie 
głównego księgowego, a od 1990 roku również pełniąc funkcję 
członka Zarządu Spółdzielni. Z tytułu działalności kultural-
nej, oświatowej, wychowawczej, sportowej, rekreacyjnej oraz 
społecznej Spółdzielnia wyróżniona była wieloma dyploma-
mi, pucharami oraz medalami. Nie brakowało też wyróżnień 
indywidualnych zarówno dla działaczy spółdzielczych jak i 
pracowników wyróżniających się w pracy na rzecz środowiska 
spółdzielczego. Były to zarówno wojskowe odznaczenia pań-
stwowe, między innymi Krzyż Kawaleryjski Orderu Odrodze-
nia Polski /Marian Mrozik/ oraz złote, srebrne i brązowe Krzy-
że Zasługi. Przez cały okres działania Spółdzielni najwyższe 
władze Spółdzielni przyznały spółdzielcom „Przełomu” blisko 
120 tytułów „Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego”. 
W 55-letniej historii Spółdzielnią kierowało 11 zarządów, a 
funkcję kontrolną w tym czasie pełniły Rady Nadzorcze, na 
których czele stało 12 przewodniczących. Aktualnie 3-oso-
bowy Zarząd Spółdzielni pracuje w następującym składzie: 
Krzysztof Roguski - Prezes Zarządu, Halina Bąk - Z-ca Pre-
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zesa d/s ekonomicznych oraz Izabela Krupa - Z-ca Prezesa ds. 
gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Od bieżącego roku w 
związku ze zmianami w Statucie, Rada Nadzorcza Spółdzielni 
pracuje w dziewięcio  osobowym składzie. Przewodniczącym 
Rady jest Bogusław Zwierz, Zastępcą Grzegorz Wyszogrodz-
ki, Sekretarzem Irena Łukaszewska, Przewodniczącym Komi-
sji Rewizyjnej Jan Patejczyk, Przewodniczącym Komisji GZM  
Stefan Bołtowicz, członkami: Marianna Elżbieta Grabowska, 
Małgorzata Rabsztyn, Andrzej Karolak oraz Kazimierz Kę-
dzierski. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej są do dys-
pozycji członków Spółdzielni w ramach poniedziałkowych 
dyżurów (od godziny 12.00 do 17.00 członkowie Zarządu, a 
od godziny 15.00 do 17.00 członkowie Rady Nadzorczej).

Dużą pomoc w pracy Spółdzielni oraz w kontak-
tach z mieszkańcami spełnia wydawany od grudnia 2004 
roku spółdzielczy biuletyn „Przełomowe Wieści”. Ak-
tualnie w Państwa rękach znalazł się jego 40 numer. 

Czasopismo cieszy się dużym zainteresowaniem i jest chęt-
nie czytane. W kontaktach z członkami zauważalny jest wzrost 
wiedzy zarówno o samej Spółdzielni, przede wszystkim zwią-
zanej z publikowanymi artykułami, regulaminami, informa-
cjami. Redakcja stara się w spółdzielczej gazetce przekazać 
czytelnikom jak najwięcej przydatnych wiadomości, porad, 
wskazówek, informacji między innymi z pracy Klubu Osiedlo-
wego, o przetargach, zasadach likwidacji książeczek mieszka-
niowych, możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego. Pu-
blikowane są plany remontów i konserwacji oraz ich realizacja 
jak również coroczne wnioski Spółdzielni do budżetu miasta. 
Prezentowane są również spółdzielcze osobowości. Redagowa-
nie gazety odbywa się społecznie, a druk biuletynu Spółdziel-
nia stara się pokryć z reklam publikowanych na jej łamach.

Oceniając 55 lat Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” 
na tle blisko 155-letniej historii światowej spółdzielczości, 
jako sprawdzonej formy zbiorowej aktywności społecznej i 
zaradności dającej poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa, na-
leży podkreślić, iż był to należycie wykorzystany czas czego 
dowodem są wcześniej prezentowane wyróżnienia. Spół-
dzielnia Mieszkaniowa „Przełom” wniosła znaczący wpływ 
w procesy miastotwórcze Mińska Mazowieckiego, porząd-
kowanie zabudowy miasta, podnoszenie standardu życia 
mieszkańców, rozbudowę i modernizację infrastruktury 
komunalnej, ciągów komunikacyjnych, tworzenie nowych 
miejsc pracy, budowę placówek oświatowych, służby zdrowia, 
obiektów kultury, sportu i rekreacji oraz handlowych i usłu-
gowych, co oprócz tego, że zostało zauważone, w istotny spo-
sób wpłynęło na wzrost liczby mieszkańców naszego grodu. 

Kończąc jubileuszowy artykuł pragniemy przeprosić 
wszystkich tych, którzy przyczynili się do powołania, roz-
woju i należytego funkcjonowania Spółdzielni przez 55 lat, 
za to, iż z uwagi na szczupłość miejsca na łamach „Prze-
łomowych Wieści” ich nazwiska nie zostały wymienio-
ne, a lista ta byłaby bardzo długa. Wszystkim spółdziel-
com, a szczególnie tym najbardziej zaangażowanym w jej 
powstanie i rozwój składamy serdeczne podziękowania.

Realizując oczekiwania osób posiadających uzdolnienia wokalne, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” planuje utworzenie w  
Klubie Osiedlowym Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 sekcji wokalnej zapewniając jednocześnie osobom zaintere-
sowanym  szkolenie swojego głosu pod kierunkiem profesjonalnego instruktora. Udział w zajęciach bezpłatny, se-
niorzy mile widziani. Zapisy do 31.01.2014. w Klubie Osiedlowym Spółdzielni w godz 12.00 – 20.00, soboty 10.00 
– 16.00. Informacje telefoniczne pod numerem /25/ 758 33 10

Kierownik Klubu Osiedlowego
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Wnuczek w potrzebie
Drodzy mieszkańcy apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi 
na oszustów, którzy telefonicznie bądź za pomocą domofonu 
dzwonią i podają się za bliską nam osobę.
Tzw. metoda „na wnuczka” charakteryzuje się tym, że prze-
stępca podaje się za krewnego. Dzwoni do ofiary mówiąc, że 
jest np. jej wnukiem lub synem. Tak prowadzi rozmowę by 
przekonać, że faktycznie jest tą osobą, za którą się podaje. 

Uwaga! 
Oszuści, to nie tylko mężczyźni.
Pod pozorem niepowtarzalnej okazji (np. promocja w skle-
pie, okazyjny zakup mieszkania), lub nagłego nieszczęścia 
(np. wypadek samochodowy, porwanie, choroba), zwraca się 
z prośbą o natychmiastową pomoc finansową.
Oszust prosi o przygotowanie gotówki do odbioru z miesz-
kania ofiary lub wykonanie przelewu na konto bankowe albo 
nawet wspólne wyjście do oddziału banku, aby wypłacić pie-
niądze z konta.
W większości przypadków oszust podsyła „zaufaną osobę”, 
mówiąc, że nie może po pieniądze przyjechać osobiście, ale 
za chwilę przyjedzie po nie jakiś znajomy. Ofiara, wierząc że 
pomaga komuś bliskiemu w potrzebie, zostaje okradziona.

Pamiętajmy!
1.Bądźmy ostrożni w kontakcie z nieznajomymi.
2.Nigdy nie przekazujmy pieniędzy osobom, których nie zna-
my. 
3.Nie ufajmy osobom, które telefonicznie podają się za krew-
nych lub ich przyjaciół.
4.Zawsze potwierdzajmy „prośbę o pomoc”, wykonując te-
lefon lub przez kontakt bezpośredni z osobą o której mówi 
dzwoniący.
5.Wszelkie telefoniczne prośby, w tym z zagranicy o pomoc, 
grożą utratą pieniędzy.
6.Gdy ktoś dzwoni w takiej sprawie i pojawia się jakiekolwiek 
podejrzenie, że to może być oszustwo koniecznie musimy po-
wiadomić Policję (nr tel. 997 lub112).
Przestępcy posługują się różnymi „legendami” i metodami 
mającymi uwiarygodnić ich, jako członków rodziny osób po-
krzywdzonych. Cały proceder inicjowany jest rozmową telefo-
niczną sprawcy pełniącego rolę tzw. „telefonującego”. Oszuści 
często posługują się książkami telefonicznymi, z których wy-
bierają osoby o imionach często występujących u  osób star-
szych. Następnie dzwonią na wybrany numer telefonu. Roz-
mowa prowadzona jest w taki sposób, aby oszukiwana osoba 
uwierzyła, że rozmawia z kimś ze swojej rodziny i sama wy-
mieniła jego imię oraz inne dane, pozwalające przestępcom 
wiarygodnie pokierować dalszą rozmową. W rozmowie „te-
lefonujący” prosi o udzielenie pilnej pożyczki, stosując różno-
rodne „historie”. Najczęściej stosowane są:
• „na maklera, inwestycje giełdowe”– mówi, że znajduje się w 
biurze maklerskim i pilnie potrzebuje pieniędzy na inwestycję 
giełdową, bo inaczej straci dużą sumę pieniędzy. Po odbiór go-
tówki wysyła kogoś podającego się za „maklera" giełdowego,
• „na wypadek” – informuje, że spowodował wypadek samo-
chodowy i pilnie potrzebuje pieniędzy na zapłacenie ofierze 
wypadku, aby uniknąć wezwania policji i rozprawy sądowej,
• „na porwanie” – rolę pełni kobieta podająca się za córkę lub 
wnuczkę informując, że została porwana i musi zapłacić okup, 
• „na zwrot długu znajomemu” – informuje, że zaciągnął u 
znajomego pożyczkę i w związku z nieszczęśliwym zdarze-
niem tamtej osoby musi szybko zwrócić dług. Następnie po 
odbiór pieniędzy od oszukiwanej osoby przychodzi rzekomy 
znajomy, który potwierdza swoją ciężką sytuację finansową.
• „na zakup nieruchomości lub ruchomości” – informuje, że 
jest w trakcie dokonywania bardzo korzystnej transakcji np. 
u notariusza i pilnie potrzebuje brakującej kwoty na jej sfina-
lizowanie. Zdarza się, że nie wskazuje żadnego celu, na któ-
ry potrzebuje pieniędzy, lecz niemal zawsze prosi o dyskrecję 
wobec innych członków rodziny. Zapewnia także o bardzo 
szybkim i osobistym zwrocie gotówki. Często oprócz gotów-
ki (waluta polska i zagraniczna) sprawcy nakłaniają osobę 

oszukiwaną do wydania im również wartościowej biżuterii. 
Kiedy oszustowi udaje się nakłonić osobę pokrzywdzoną do 
„udzielenia pożyczki” informuje, że nie będzie mógł osobiście 
odebrać pieniędzy i podaje sposób przekazania gotówki lub 
kosztowności innej osobie. Przestępcom chodzi o to, aby skło-
nić ofiarę do przekazania pieniędzy nieznajomemu, mimo że 
będzie widziała oszusta po raz pierwszy w życiu.

Wymiana drzwi z kredytem
Przestrzegamy również przed osobami oferującymi wszelkie-
go rodzaju usługi związane z wymianą drzwi wejściowych, 
okien itp., które podają się jako działające w porozumie-
niu ze Spółdzielnią. To również oszuści. Roznoszą ulotki po 
skrzynkach, kuszą niską ceną sprzedaży drzwi i okien wraz z 
montażem. Umawiają na wizyty przedstawiciela, sporządza-
ją umowy-zlecenie, pobierają zadatki za potwierdzeniem, nic 
nie wzbudza podejrzeń. Obiecują, że część kosztów związa-
nych z wymianą zostanie pokryta przez Spółdzielnię, a drugą 
część rozkładają na dogodne raty, które „każdy jest w stanie 
spłacić”. Umawiają się na terminy montażu po czym się nie 
zjawiają. Czasami bywa tak, że dochodzi do wykonania usługi 
jednak sporządzone dwa egzemplarze umowy zupełnie różnią 
od siebie, przez co jesteśmy narażeni na bardzo duże straty 
finansowe. Na jednym z egzemplarzy, który otrzymuje lokator 
wszystkie zawarte informacje są czytelne dla odbiorcy, który 
niczego nie świadomy podpisuje drugi egzemplarz „oszuka-
nej umowy”. Przez dokonanie tej czynności zaciąga kredyt w 
banku na bardzo niekorzystnych warunkach lub zobowiązuje 
się do spłaty obcych należności. 
O tego typu oszustwach mających miejsce również na terenie 
naszych nieruchomości została poinformowana policja, któ-
ra w osobie dzielnicowego będzie przestrzegać mieszkańców 
przed w/w zajściami. 

Uwaga!
Osoba montująca drzwi może wcześniej dorobić sobie klucz 
do naszego mieszkania by podczas naszej nieobecności swo-
bodnie do niego wejść i ukraść wszystkie cenne rzeczy.

Ważne!
Spółdzielnia informuje, iż nie zawiera żadnych umów z wyko-
nawcami oferującymi indywidualne usługi wymiany drzwi, 
okien czy kuchni lub piecyków gazowych zobowiązując się do 
częściowej refundacji kosztów przedmiotowej wymiany. Oso-
by powołujące się na takie uzgodnienia są zwykłymi oszusta-
mi.
W celu udzielenia Państwu pomocy w takich sytuacjach pro-
simy o niezwłoczny telefon do Administracji Spółdzielni (25) 
758-33-25 wew. 16 i 17 bądź (25) 758-50-11 wew. 16 i 17.

Pamiętajmy!
O wszelkiego rodzaju robotach budowlanych bądź innych 
pracach związanych z działalnością Spółdzielni mieszkańcy 
zawsze są powiadamiani poprzez zamieszczenie informacji 
na tablicach ogłoszeniowych lub innych powszechnie dostęp-
nych miejscach.

Nie dajmy się oszukać!
W ostatnim czasie mamy również do czynienia z dewasta-
cją mienia będącego własnością Spółdzielni. Niszczone są 
drzwi wejściowe, okna, poręcze, a przy okazji dochodzi do 
zanieczyszczania klatek schodowych różnymi substancjami. 
Często sprawcami są mieszkańcy bloku, którzy swoją bez-
myślnością narażają na straty finansowe Spółdzielnię, a przez 
to mieszkańców. W takich przypadkach prosimy o informo-
wanie bezpośrednio policji. Nie bójmy się donosić na sąsiada. 
Z naszej strony gwarantujemy pełną anonimowość. Pozwoli 
nam to na odnalezienie sprawców i ograniczenie szkód wy-
rządzanych przez wandali. Pamiętajmy o tym, że wszyscy pła-
cimy czynsz, a mniejsze straty to mniejsze koszty utrzymania. 
Niech sprawca płaci za szkody, które wyrządził 
sam lub jego małoletni członkowie rodziny.

ADMINISTRACJA
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W 38 numerze „Przełomowych Wieści” poinformowaliśmy Państwa jak ukonstytuowała się dziwięcioosobowa Rada Nadzor-
cza, wybrana przez Walne Zgromadzenie, w czerwcu br.
Nowo wybrana Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia, na których podjęła uchwały, w sprawie:
- zmiany planu remontów i konserwacji na 2013 rok ( dwukrotnie zajmowano się tym tematem i podjęto dwie uchwały, na po-
siedzeniu w dniu 16 września  oraz 25 listopada ),
- zatwierdzenia planu  remontów i konserwacji na 2014 rok,
- uchwalenia regulaminu przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni,
- wykreślenia ze Spółdzielni (dwie uchwały),
- zmiany regulaminu przeprowadzania przetargu na wykonanie robót remontowych w Spółdzielni,
- wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 rok
W omawianym czasie Rada Nadzorcza zapoznała się z harmonogramem prac dotyczących przygotowania instalacji wewnętrz-
nych oraz węzłów cieplnych stanowiących własność Spółdzielni do sezonu grzewczego 2013/2014, przyjęto informację dotyczą-
cą stanu bhp i p.poż, oceniono realizację zadań rzeczowo finansowych i windykacji opłat czynszowych za pierwsze półrocze, 
a następnie za trzy kwartały br, oceniono także realizację planu remontów za 10 miesięcy 2013 roku, zapoznano się z  przebie-
giem „Akcji Lato” organizowanej w okresie wakacji w Klubie Osiedlowym „Przełom”, przyjęto informację dotyczącą rozlicze-
nia zużycia energii cieplnej w sezonie grzewczym 2012/2013, a także informację dotyczącą stanu technicznego spółdzielczych 
zasobów mieszkaniowych w oparciu o przeprowadzone przeglądy oraz  informację na temat przeprowadzonych przeglądów 
kominiarskich i gazowych. Dokonano oceny przygotowań do sezonu zimowego.
Na każdym posiedzeniu Rada Nadzorcza przyjmowała informację o pracy Zarządu Spółdzielni uwzględniającą prowadzone 
działania związane z rozpoczęciem procesu inwestycyjnego.
Poza tym na wszystkie  posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej wzywano mieszkańców zalegających w opłatach  eks-
ploatacyjnych za zajmowane mieszkania. Ogółem zaproszono 102 osoby, czego efektem było spłacenie przez nich zaległości w 
kwocie 105 169,31 zł tj. 48% całego zadłużenia.
Ponadto na każdym posiedzeniu Rada Nadzorcza rozpatrywała  indywidualne i zbiorowe wystąpienia  członków w sprawach 
rozliczeń finansowych jak również dotyczących zamieszkiwania w spółdzielczych zasobach mieszkaniowych oraz w innych 
sprawach członkowsko- mieszkaniowych.
W prezentowanym numerze „Przełomowych Wieści” podajemy Państwu wykaz dyżurów poniedziałkowych członków Rady 
Nadzorczej na I półrocze 2014 roku.
          REDAKCJA

Z pracy Rady Nadzorczej

13.01, 03.02, 16.06 Jan Patejczyk
20.01, 17.02, 05.05 Kazimierz Kędzierski
27.01, 07.04, 02.06 Stefan Bołtowicz
10.02, 31.03, 30.06 Marianna Elżbieta Grabowska
24.02, 19.05, 23.06 Małgorzata Rabsztyn
03.03, 12.05  Andrzej Karolak
10.03, 14.04, 09.06 Irena Łukaszewska
17.03, 28.04  Bogusław Zwierz
24.03, 26.05  Grzegorz Wyszogrodzki

Lista dyżurów poniedziałkowych Rady Nadzorczej 
(I półrocze 2014)

Z okazji zbliżających
się świąt Bożego Narodzenia

oraz nadchodzącego Nowego Roku

Życzymy Państwu zdrowia, optymizmu, 
wiary we własne siły i odwagi na drodze 

do spełnienia własnych marzeń.

Niech rok 2014 dostarczy Państwu samych 
radosnych chwil i zapewni warunki 

do realizacji swoich planów.

Rada Nadzorcza,
Zarząd i Pracownicy

Dyżury konserwatorów w Święta Bożego 
Narodzenia 2013 i Nowego Roku 2014

Hydraulicy Data Elektrycy
609 831 786 25.12.2013 607 242 224
607 327 772 26.12.2013 607 242 224
607 095 188 01.01.2014 609 831 785
609 831 768 06.01.2014 609 831 785
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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Przełom” w Mińsku Mazowieckim ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej 
własności w stosunku do niżej wymienionego lokalu w zasobach Spółdzielni na obszarze miasta Mińska Mazowieckiego:
lokal nr 23 przy ul. Nadrzecznej 6, powierzchnia użytkowa 72,33 m²  / 4 pokoje  + kuchnia /, usytuowany na IV piętrze,      
wyposażony w centralne ogrzewanie, kanalizację, ciepłą i zimną wodę oraz gaz ziemny. 
Cena wywoławcza: 237 532 zł  /słownie : dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote/ 
Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z postanowieniami Statutu, Regulaminu w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania 
przetargów na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych oraz użytkowych, a także garaży i miejsc postojowych w 
garażach wielostanowiskowych  w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej “Przełom”.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. 
Przetarg nieograniczony odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej “Przełom” przy ul. Kościuszki 20 w Mińsku Mazowieckim /sala 
nr 6/ w dniu 10.01.2014r/piątek/ o godz  11ºº.  
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej – kwotę 23.753zł, należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu na konto Spółdzielni nr 12 1020 
4476 0000 8102 0021 1300. Dowód dokonania przelewu należy okazać w trakcie przetargu.
Spółdzielnia Mieszkaniowa “Przełom” zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.
Osoba, która wygrała  przetarg zobowiązana będzie do wpłaty ceny nabycia w terminie 14  dni od daty jego rozstrzygnięcia  i zawarcia umo-
wy notarialnej przeniesienia własności lokalu w terminie 30 dni od daty przetargu.
Wniesione wadium zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu. 
Wadium przepada na rzecz Spółdzielni jeżeli uczestnik który zaoferował najwyższą kwotę uchyla się od wniesienia pełnej kwoty wylicyto-
wanej ceny i przystąpienia do aktu notarialnego w terminie 30 dni od dnia przetargu.  
Możliwe jest obejrzenie lokalu po uprzednim uzgodnieniu terminu z administracją Spółdzielni tel. /25/ 758 33 25 w 15 i 18.
Zainteresowane osoby z regulaminem przetargu i wyceną rzeczoznawcy mogą zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym Spół-
dzielni pokój nr 22 .tel. 25 758 50 11 w 26        ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
wielu głębokich i radosnych przeżyć, 

wewnętrznego spokoju, 
wytrwałości i radości oraz rodzinnej atmosfery, 

szczęścia osobistego w każdym dniu 
nadchodzącego 2014 roku 

życzą

Pracownicy 
UNIQA TU SA Przedstawicielstwo w Siedlcach 

ul. 3 Maja 28, 08-110 Siedlce 
tel. 25 633 02 96, 25 633 35 85

OGŁOSZENIE-PRZETARG

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZEŁOM” W MIŃSKU MAZOWIECKIM ogłasza przetarg na wybór rzeczoznawców majątkowych 
w celu opracowywania operatów szacunkowych dla nieruchomości w zasobach Spółdzielni  Mieszkaniowej  w latach 2014- 2015.
I.1.Przedmiotem przetargu objęte jest opracowanie operatów szacunkowych w zakresie:
Wyceny wartości rynkowej lokali mieszkalnych, wartości rynkowej lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych zabudowanych, nieru-
chomości gruntowych niezabudowanych.
2.Zlecenia będą wystawiane w miarę potrzeb Spółdzielni.
3.Wycenę należy sporządzić w formie pisemnego operatu i dostarczyć w 2 egzemplarzach do Spółdzielni w terminie określonym w zleceniu.
4.Koszty wykonania zlecenia ponosi Spółdzielnia.
II.1.Składając ofertę należy podać ceny wykonania operatów szacunkowych w zakresie pkt1 oraz dołączyć kserokopię państwowych upraw-
nień zawodowych w zakresie szacowania wartości nieruchomości.
2.Spółdzielnia zastrzega prawo swobodnego wyboru ofert oraz prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyn i bez 
ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych.
3.Oferta powinna być złożona w kopercie w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 
20 / pokój nr 9/ w terminie do godz. 15.30 w dniu 17.01.2014r. /piątek/. Na kopercie powinno być określone, że przetarg dotyczy „wyboru 
rzeczoznawcy majątkowego” oraz podana nazwa i adres oferenta.
4.Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.
5.O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie do 31.01.2014r.
            ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

OGŁOSZENIE-PRZETARG
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Remonty i konserwacje w roku 2014

Padający śnieg i duży mróz utrudnia znalezienie pożywienia, a niskie temperatury powodują, że jeść trzeba więcej, by nie 
zamarznąć. Pamiętajmy zatem o dokarmianiu w miarę możliwości dziko żyjących zwierząt, a szczególnie ptaków. Jeśli już 
zdecydujemy się na dokarmianie ptaków, musimy wiedzieć, że to duża odpowiedzialność. Ptaki szybko przyzwyczajają się do 
regularnego karmienia o stałej porze i w stałym miejscu. Nie wolno w środku mroźnej zimy zaprzestać dokarmiania, mówiąc, 
że to się nam znudziło. Takie postępowanie to największa krzywda, jaką wyrządzamy ptakom zimą. Możemy w ten sposób 
doprowadzić do śmierci naszych podopiecznych. Lepiej już wcale nie dokarmiać, jeśli mamy robić to wbrew zasadom. Dokar-
mianie zimą powinniśmy zaczynać razem z pierwszymi śniegami, kiedy długo utrzymująca się pokrywa śnieżna niemal unie-
możliwia ptakom zdobywanie naturalnego pokarmu. Natomiast kończyć dokarmianie należy stopniowo, zmniejszając porcje 
wraz ze zbliżaniem się wiosny. Podawany przez nas pokarm musi być pełnowartościowy i odpowiadać zapotrzebowaniom i 
gustom ptaków /ziarna pszenicy, żyta, owsa, słonecznika, nie solona słonina, pokruszona bułka, pokrojony w kostkę czerstwy, 

ale bez pleśni chleb, pokrojone jabłka, suszone owoce. Pamiętajmy przy tym aby dokarmiając ptaki nie zaśmiecać 
otoczenia czyli karmić ptaki w miejscach do tego przeznaczonych. Jak co roku administracja Spółdzielni umieści 
na osiedlach nowe karmniki. Osoby chętne do  uczestniczenia w akcji dokarmiania ptaków prosimy o wskazanie 
administracji miejsc, w których należałoby je usytuować.
Apelujemy! Dokarmiajmy ptaki i dajmy im szansę przetrwać zimę!  REDAKCJA

Zima zbliża ludzi i ptaki!

ZAKRES ROBÓT ADRES - RODZAJ ROBÓT
Docieplenie ścian, reno-
wacje elewacji

Renowacja elewacji w budynkach: Kopernika 11, Okrzei 31. Docieplenie ścian piwnic z wymianą okienek piw-
nicznych w budynkach: Okrzei 21, 23, 25, 27, Kopernika 1, 3, 4, Stanisławowska 1

Roboty blacharsko-de-
karskie

Remont pokrycia dachu w budynkach: Topolowa 31, 33, 35

Wymiana okien Wymiana okien piwnicznych w budynkach: 1-go Maja 95 w Kołbieli, Toruńska 4,4a, Szczecińska 11,12,14, To-
polowa 8,10,12,13,16,17,24, PLM 2,2a,4,4a, Błonie 12,14, oraz wymiana okien w piwnicach i w klatkach scho-
dowych w budynkach Topolowa 41,45

Malowanie  klatek scho-
dowych

Malowanie  klatek schodowych  i piwnic w budynkach : Okrzei 21, 23, 25, 27, Kopernika 14, 16, 18, Błonie 12, 
14

Remont balkonów Remont balkonów i loggi z wymianą balustrad w budynkach: Nadrzeczna 1, 6, 7, 10, Siennicka 6, 8, 9, Miodo-
wa 5

Remont instalacji elek-
trycznych

Wymiana  instalacji elektrycznych  w piwnicach w budynkach: Siennicka 6, 9.
Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu: Sędomierska 8, 10, Łupińskiego 1, 3, 5, 7, 9, 11

Remont instalacji sani-
tarnych

Wymiana poziomów zimnej wody  w piwnicach budynków: Kopernika 4, 8a, 10, Okrzei 14a, Zamojska 8 w 
Kałuszynie oraz zakup i wymiana zaworów PM dla budynku Warszawska 163

Remont ciągów pieszo-
-jezdnych

Opracowanie koncepcji i dokumentacji zagospodarowania  terenu pod miejsca parkingowe wraz z jego od-
wodnieniem przy budynkach Toruńska 4, 4a, utwardzenie terenu pod altanę śmietnikową i miejsca parkin-
gowe wzdłuż ściany północnej budynku Szczecińska 12, utwardzenie terenu pod altanę śmietnikową przy 
budynkach: Okrzei 33, 35, 37, 39,utwardzenie terenu pod altanę śmietnikową i miejsca postojowe zgodnie z 
opracowaną dokumentacją przy budynku Okrzei 27, 29, opracowanie koncepcji i dokumentacji zagospodaro-
wania  terenu pod miejsca parkingowe przy budynku Sędomierska 6, 8

Roboty różne Remont kominów w budynkach: Toruńska 4, 4a,Szczecińska 12, 14, wykonanie wiatrołapów klatek schodowych 
w budynkach: Bulwarna 1, 1a, Piłsudskiego 1. Wykonanie przebudowy wiatrołapów klatek schodowych w bu-
dynkach: Chełmońskiego 10a, 10b, 12, Szczecińska 11, 11a. Naprawy miejscowe stropu nad garażem podziem-
nym Nadrzeczna 4. Remont stropu nad garażem podziemnym 11-go Listopada 4 . Wykonanie zaleceń eksper-
tyzy kominiarskiej w budynkach Topolowa 8, 10, 12, 16, Błonie 12, 14. Opracowanie dokumentacji technicznej 
orynnowania budynku oraz odprowadzenia wód opadowych daszków nad wejściami i loggiami w budynku 
Warszawska 212

Roboty realizowane z fun-
duszu konserwacyjnego

Między innymi malowanie klatek schodowych w budynkach: Sędomierska 2, 4, 6, 6a, 11-go Listopada 4

Plan remontów na rok 2014 przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 14/2013 z dnia 25.11.2013 r.

Z okazji jubileuszu 55-lecia Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” organizuje długofalowy turniej tenisa stołowego dla amato-
rów oraz osób, które od minimum 5 lat nie mają karty zawodniczej tenisa stołowego.
Turniej odbędzie się w trzech kategoriach: I – kobiet – bez ograniczeń wiekowych; II – mężczyzn rocznik 1958 i starsi; III – 
mężczyzn rocznik 1959 i młodsi.
Turniej zostanie przeprowadzony w dniach: 11.01.2014-sobota, 8.02.2014-sobota, 8.03.2014-sobota, 29.03.2014-sobota, 
12.04.2014-sobota, Grupa I i II od godziny 10.oo, Grupa III od godziny 12.oo
Zwycięzcą w każdej z kategorii zostanie osoba, która zgromadzi najwięcej punktów – liczą się punkty z trzech najlepszych tur-
niejów. Zasady punktacji: 1 miejsce w turnieju – 40pkt, 2 miejsce - 30pkt, 3 miejsce - 24pkt, 4 miejsce - 20pkt
W przypadku równej liczby punktów decyduje suma punktów ze wszystkich turniejów. Miejsce rozgrywek – Klub Osiedlowy 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” – 05 300 Mińsk Mazowiecki ul. Kopernika 5 (wejście od Armii Ludowej). Obowiązuje 
odzież i obuwie sportowe. Organizator zapewnia sprzęt (stoły, siateczki, piłeczki) oraz sędziowanie. Zapisy przyjmujemy tylko 
w dniu zawodów przed rozpoczęciem rywalizacji. Zakończenie turnieju, wręczenie pucharów, dyplomów i upominków nastąpi 
w dniu 12 kwietnia 2014 po zakończeniu ostatniego turnieju cyklu. System rozgrywek zależy od ilości zgłoszeń do danego tur-
nieju. Obowiązują zasady gry zgodne z przepisami Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Informacje można uzyskać w Klubie 
Osiedlowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”, tel.: 25 758 33 10 codziennie w godzinach funkcjonowania Klubu ( ponie-
działek – piątek 12.00 do 20.00, sobota 10.oo-16.oo.
           ORGANIZATOR

Turniej tenisa stołowego z okazji jubileuszu 55-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom"
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Podstawa prawna: 
1.Ustawa z dnia 16 września 1982 r  Prawo spółdzielcze / t. jedn. Dz.U z 2003 r, Nr 188, poz.1848 z późn. zm./
2.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r o spółdzielniach mieszkaniowych / t. jedn. Dz. U z 2003, Nr 119 poz. 1116  z późn. 
zm./
3.Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „ Przełom” w Mińsku Mazowieckim

I .Przyjmowanie w poczet członków
§ 1

1. Członkiem Spółdzielni może być osoby fizyczna choćby nie miała zdolności do czynnościprawnych lub miała 
ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
2. Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie choćby spółdzielcze prawo do lokalualbo odrębna własność 
lokalu przysługiwała tylko jednemu z nich. Małżonkowi członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet człon-
ków Spółdzielni.
3. Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna, jednakże takiej osobie nie może przysługiwać
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
4..W przypadku, gdy prawo do lokalu  przysługuje więcej niż  jednej  osobie, osoby te zobowiązane sąwskazać spo-
śród siebie  osobę, która ma  być  przyjęta w poczet członków.

§ 2
1. Osoba fizyczna   przyjmowana jest  na członka Spółdzielni, o ile spełnia jedno z poniżej wskazanych  wymagań:                                                                                  
1/ małżonek jej jest członkiem Spółdzielni,
2/ spółdzielcze prawo do lokalu przypadło jej po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeń-
stwa,
3/ przypadło jej , wskutek śmierci małżonka lokatorskie prawo do lokalu, przysługujące  uprzednio obojgu małżon-
kom,
4/ jest małżonkiem, dzieckiem lub inną osobą bliską byłego członka Spółdzielni, jeżeli lokatorskie  prawo do lokalu 
wygasło wskutek ustania członkostwa lub nie dokonania  czynności  określonych statutem,
5/ nabyła własnościowe  prawo do lokalu lub prawo  odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy za-
wartej w formie prawem przewidzianej, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię.
6/ ubiega się o członkostwo w związku z zamianą lokalu mieszkalnego,
7/ oczekuje ustanowienia, na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią spółdzielczego lokatorskiego prawa do lo-
kalu mieszkalnego lub  prawa odrębnej własności lokalu.
2. Osoba  prawna przyjmowana jest na członka Spółdzielni, jeżeli:
1/ oczekuje na ustanowienie na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią lub
2/ nabyła własnościowe  prawo do lokalu lub prawo  odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, 
licytacji lub przetargu organizowanego  przez Spółdzielnię.

§ 3
1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie w poczet członków winna złożyć deklarację członkowską. Deklaracja winna być 
złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności i podpisana przez osobę ubiegającą się o członkostwo. Zarząd 
Spółdzielni udostępnia druki deklaracji w siedzibie Spółdzielni  oraz  na  stronie internetowej Spółdzielni.  
2. Deklaracja winna zawierać imię, nazwisko, PESEL  miejsce zamieszkania oraz adres do korespondencji, a w przy-
padku osób prawnych ich nazwę, siedzibę i adres do korespondencji , a ponadto liczbę deklarowanych udziałów, 
stwierdzenie o jaki lokal, mieszkalny, czy użytkowy ubiega się albo jaki posiada tytuł prawny do lokalu.
3. Osoba prawna do deklaracji powinna  dołączyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Za osobę nie mającą zdolności do czynności prawnych lub o ograniczonej zdolności do takich czynności deklara-
cję podpisuje jej ustawowy przedstawiciel.

§ 4
1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni podejmuje Zarząd Spółdzielni.
2. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu  z poda-
niem daty uchwały Zarządu o przyjęciu.
3. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni powinna być podjęta w ciągu 4 tygodni od 
złożenia deklaracji.
4. O uchwale Zarząd powinien zawiadomić zainteresowaną osobę w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały.
5. W razie podjęcia przez Zarząd uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków, w zawiadomieniu o podjętej 
uchwale należy podać uzasadnienie uchwały oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w 
ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
6. Odwołanie winno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą w ciągu 3 miesięcy od dnia wniesienia odwołania.

§ 5
1.Osobę przyjętą w poczet członków,  wpisuje się  do rejestru członków nadając jej numer członkowski. Wpis do reje-
stru zawiera  następujące dane:  imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, w odniesieniu do osób prawnych  ich nazwę 
i siedzibę, a także ilość i wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów pieniężnych.
2. W rejestrze członków dokonuje się zmiany  wpisów w oparciu o treść   aktów stanu cywilnego, aktów notarialnych, 
orzeczeń sądowych  na podstawie  złożonych wniosków wraz z poświadczonymi za zgodność  odpisami tych  doku-
mentów lub  z urzędu w przypadku  powzięcia przez Spółdzielnię informacji potwierdzonej stosownymi dokumen-
tami skutkującymi  koniecznością  dokonania zmian w rejestrze członków.
3.. Spółdzielnia prowadzi  także  rejestr osób, którym   przysługują prawa  do  lokali zarządzanych   przez Spółdziel-
nię. Wpisów w tym rejestrze  dokonuje się na zasadach określonych w pkt 2.
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§ 6
Członek przyjęty do Spółdzielni obowiązany jest do wniesienia wpisowego i zadeklarowanych udziałów w terminie 
30 dni od dnia zawiadomienia go o uzyskaniu członkostwa w wysokościach określonych przez Statut Spółdzielni 
pod rygorem wykreślenia na podstawie  § 19 pkt 1 Statutu Spółdzielni.

II . Ustanawianie praw do lokali
§ 7

1.Dla zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia ustanawia:
a/. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
b/. odrębną własność lokalu mieszkalnego i użytkowego, w tym garażu lub prawa współwłasności w garażu wielo-
stanowiskowym.
2. Zasady najmu lokali określa odrębny regulamin.

§ 8
1. Ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu następuje w ramach realizacji roszczeń członków 
przewidzianych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i Statucie Spółdzielni.
2. Ustanowienie prawa, o którym mowa wyżej następuje w drodze pisemnej umowy zawartej między Spółdzielnią a 
członkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§ 9
1..Odrębna własność lokali ustanawiana jest w formie aktu notarialnego:
a/.  na rzecz członka – w razie zrealizowania umowy o budowę lokalu,
b/.  na rzecz członka posiadającego lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego – w ramach realizacji żądań o prze-
kształcenie prawa do lokalu,
c/. na rzecz osób posiadających  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego – w ra-
mach realizacji żądań o przekształcenie prawa do lokalu.
2.  Przy zawieraniu umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu Spółdzielnię reprezentująn dwaj członkowie 
Zarządu lub członek zarządu i osoba  upoważniona przez Zarząd na podstawie właściwych przepisów. Jeżeli osobą 
uprawnioną do zawarcia  umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu jest członek Zarządu Spółdzielnię repre-
zentują  dwaj upoważnieni członkowie Rady Nadzorczej. 
III. Zamiana lokali

§ 10
1. Zamiana spółdzielczych lokali mieszkalnych może występować w następujących formach:
a) zamiana cywilna,
b) zamiana spółdzielcza.
2. Zamiana cywilna występuje  przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu   i prawie odrębnej własności 
lokalu. Umowa zamiany lokali między zainteresowanymi osobami wymaga zachowania  formy aktu notarialnego 
zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
3. Zamiana spółdzielcza występuje jeżeli  członkowi  przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.    

§ 11
Spółdzielnia na wniosek członka, któremu  przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu i w ramach ist-
niejących możliwości może dokonać zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny. Zamiana ta polega 
na ustanowieniu prawa do innego mieszkania w zamian za pozostawienie do dyspozycji Spółdzielni mieszkania 
dotychczasowego.

§12
1. Zamiana spółdzielcza, dokonywana w ramach Spółdzielni między jej członkami lub między członkiem Spółdziel-
ni i osobą posiadającą lokal stanowiący własność innego podmiotu, uzależniona jest od zgody Zarządu.
2.. Zarząd może odmówić zgody na dokonanie zamiany spółdzielczej, szczególnie w sytuacji, jeżeli
ubiegający się o dokonanie  zamiany posiadają  zaległości  w zobowiązaniach wobec Spółdzielni lub nie dają gwaran-
cji należytego wykonywania wobec Spółdzielni istotnych obowiązków.
3.. Członek, który pozostawił lokal do dyspozycji Spółdzielni nie jest uprawniony do żądania zwrotu wkładu miesz-
kaniowego, który podlega zaliczeniu na rzecz osoby obejmującej lokal w wyniku  zamiany. 
4.. Członek Spółdzielni  oraz osoba na rzecz której ustanowione zostanie spółdzielcze lokatorskie prawo  do lokalu w 
wyniku zamiany dokonują rozliczeń z tytułu zamiany we własnym zakresie. Osoby te ponoszą solidarnie wszelkie 
koszty zamiany, w tym z tytułu obowiązku podatkowego od umów zamiany. 
5..Zarząd zawiera umowę o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w wyniku zamiany miesz-
kań po złożeniu przez ubiegających się o zawarcie umowy zamiany, dowodu opłacenia podatku oraz oświadczeń, że 
dokonujący zamiany nie mają wobec Spółdzielni żadnych roszczeń z tytułu dokonanej zamiany.   

§ 13
1. Zamiana lokali na warunkach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu między członkiem Spółdzielni i człon-
kiem innej spółdzielni mieszkaniowej wymaga zgody obu spółdzielni.
2. Zamiana lokali między członkiem Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu  i 
najemcą lokalu stanowiącego własność innego podmiotu   wymaga zgody Spółdzielni i zgody właściciela lokalu wy-
najętego.

III. Postanowienia końcowe.
§ 14

Niniejszy regulamin przyjęty na podstawie § 104 pkt 14 Statutu Spółdzielni uchwałą Nr 11/2013 Rady Nad-
zorczej z dnia 21.10.2013 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

         RADA NADZORCZA
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