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Przygotowania do Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” 
rozpoczęły się już jesienią 2009 roku w związku z umorzeniem przez Trybunał Konstytucyj-
ny postępowania odnośnie przepisu ustawy z dnia 14.06.2007 roku dotyczącego likwidacji 
w spółdzielniach mieszkaniowych Zebrań Przedstawicieli Członków zastępując je Walnymi 
Zgromadzeniami, który to przepis jako niezgodny z Konstytucją został zaskarżony przez gru-
pę posłów. Rozstrzygnięcie to skutkowało tym, że Spółdzielnia nasza podjęła działania zmie-
rzające do przeprowadzenia Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Członków, tylko z jed-
nym punktem porządku obrad dotyczącym dokonania zmian statutu w oparciu o ostatnie no-
welizacje ustawy jak również o orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z 
Konstytucją wszystkich zaskarżonych artykułów  ustawy z dnia 14.06.2007 roku. Jednoznacz-
na wykładnia przepisu ustawy Ministra Infrastruktury z początku 2010 roku o niemożności 
zwoływania Zebrań Przedstawicieli Członków jako niezgodnych z prawem spowodowała, iż 
zaniechano przeprowadzenia zwołanego na dzień 15.02.2010 roku Nadzwyczajnego Zebrania 
Przedstawicieli Członków i postanowiono przesłać do rejestracji znowelizowany w listopadzie 
2007 roku Statut Spółdzielni. Sąd Rejestrowy postanowieniem z dnia 19.03.2010 roku dokonał 
wnioskowanej rejestracji umożliwiając w ten sposób zwołanie w naszej Spółdzielni pierwsze-
go Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 26.04.2010 roku Nr 
11/2010, korzystając z możliwości podzielenia Walnego Zgromadzenia na części w związku z 
wielkością Spółdzielni/ blisko 3600 członków/ podzielono członków na trzy części uwzględ-
niając zasadę wspólnoty interesów wynikającą z zamieszkiwania w określonym zespole nieru-
chomości. Kolejnym krokiem było podjęcie przez Zarząd Spółdzielni, jako organu uprawnio-
nego, uchwały w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia. W pisemnym zawiadomieniu do-
ręczonym wszystkim członkom Spółdzielni za pośrednictwem wrzutowych skrzynek na ko-
respondencję na 21 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Zebrania, podano po-
rządek obrad, czas oraz miejsce obrad każdej części Walnego Zgromadzenia. W zawiadomie-
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niu podano informację o miejscu wyłożenia sprawozdań, projektów 
uchwał i prawa członka do zapoznania się z tymi dokumentami. Była 
też informacja o możliwości , sposobie i terminie zgłaszania kandyda-
tów na członków Rady Nadzorczej. Podano również zasady i termin 
zgłaszania uchwał z inicjatywy grupy członków oraz żądań dotyczą-
cych umieszczania oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia. Cząstkowe Walne Zgromadzenia przeprowadzono w 
dniach 28,29 i 30 czerwca br. w Klubie Osiedlowym Spółdzielni przy 
ulicy Kopernika 5. Odbywało się ono w przededniu Międzynarodo-
wego Dnia Spółdzielczości obchodzonego na świecie (od 90 lat, 1 lip-
ca ), w Polsce od 1923 roku. Ogółem we wszystkich Zebraniach wzię-
ło udział 178 członków tj. około 5% uprawnionych.
Na każdym Zebraniu wybierano 3-osobowe Prezydium oraz Komisje:  
Mandatowo-Skrutacyjną, której zadaniem było sprawdzenie kom-
pletności listy obecności, sprawdzenie prawidłowości zwołania części 
Walnego Zgromadzenia oraz przeprowadzenie głosowania i dokona-
nie obliczenia wyników a także Komisję Wnioskową w celu przygoto-
wania projektów uchwał dotyczących zgłoszonych wniosków.
Prezydium pierwszej części Zgromadzenia stanowili Irena Łukaszew-
ska- Przewodnicząca, Henryk Rosłoniec – Z-ca Przewodniczącego, 
Grażyna Kowalewska- Sekretarz.
Prezydium drugiej części to- Grzegorz Wyszogrodzki- Przewodni-
czący, Małgorzata Roguska – Z-ca Przewodniczącego, Jan Patejczyk- 
Sekretarz, a trzeciej części Czesław Gągol- Przewodniczący, Andrzej 
Tkaczyk – Z-ca Przewodniczącego, Janusz Księżopolski- Sekretarz.
Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok 2009, na każdej czę-
ści Zgromadzenia składał Prezes Zarządu Spółdzielni Krzysztof Ro-
guski. Ze sprawozdania wynika , iż Spółdzielnia posiada 110 budyn-
ków  wielomieszkaniowych o powierzchni ogólnej 203 553 m², 3901 
mieszkań, 128 lokali użytkowych, 281 garaży, 24 miejsca postojo-
we w garażach podziemnych, 56 miejsc na wyodrębnionych parkin-
gach. Powierzchnia całkowita zasobów  to 28 ha  6327 m², w tym po-
wierzchnia gruntów z prawem własności wynosi 23 ha  9985 m²  Te-
rytorialnie zasoby Spółdzielni zlokalizowane są  w Mińsku Mazo-
wieckim, Kałuszynie ( 2 budynki) oraz Kołbieli w powiecie otwockim 
( 1 budynek). W Spółdzielni zarejestrowanych jest blisko 3600 człon-
ków, a w jej zasobach mieszka powyżej 10 000 osób. Struktura 3901 
mieszkań przedstawia się następująco: 2555 lokali stanowi spółdziel-
cze własnościowe prawo do lokali, 1181 jako prawo odrębnej wła-
sności, 125 mieszkań to spółdzielcze lokatorskie prawo, a 40 lokali w 
oparciu o przepisy kodeksu cywilnego tj. umowy najmu.
W roku sprawozdawczym zawarto 275 umów notarialnych dotyczą-
cych ustanowienia prawa odrębnej własności. Ogółem od połowy 
2007 roku prawo to ustanowiono w stosunku do 1251 lokali z czego 
339 dotyczyło mieszkań lokatorskich za symboliczną „złotówkę”. Try-
bunał Konstytucyjny uznał przepisy ustawy z 14.06.2007 roku  w tej 
sprawie za niezgodne z Konstytucją. Ciekawe co zrobią Sądy w Polsce 

z pozwami Spółdzielni w sprawie odszkodowań za straty z tytułu bezprawnych uwłaszczeń. 
W gospodarce fi nansowej Spółdzielni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą plan kosztów stanowił kwotę 17 183 600 zł. W ra-
mach tych kosztów wydatkowano kwotę 17 046 465 zł.

Koszty eksploatacji zasobów mieszkaniowych wyniosły                           3 705 033 zł 
Koszty dostaw wody zimnej i odprowadzenia ścieków                             2 083 342 zł 
Koszty centralnego ogrzewania i podgrzania wody                                  6 699 287 zł
Odpis podstawowy na fundusz remontowy                                              2 341 795 zł
Odpis na konserwację                                                                                   739 980 zł
Koszty ogólne                                                                                             1 299 473 zł 
Koszty działalności kulturalno-oświatowej                                                  123 616 zł 

Wynik z działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi wykazał niedobór  przychodów nad kosztami w wysokości 
252 947 zł, który zgodnie z przepisami zwiększył koszty poszczególnych nieruchomości w 2010 roku. Wynik fi nansowy netto 
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z pozostałej działalności stanowi nadwyżka przychodów 
nad kosztami w wysokości 239 759 zł.
Dalsza znaczna poprawa w stosunku do lat ubiegłych na-
stąpiła w realizacji opłat czynszowych. O połowę zmniej-
szyła się liczba zalegających w 2009 w stosunku do 2008 
/ z 1462 do 728 osób/. Wysokość zaległości w liczbach 
bezwzględnych wynosi 435 116 zł i była niższa od roku 
2008 o 128 110 zł.
Wskaźnik zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych w 
stosunku do wymiaru w roku 2009 wyniósł 2,69 % i był 
niższy o 0,97 % niż w roku 2008. W skali kraju jest to bar-
dzo niski wskaźnik co jest pozytywnym objawem windy-
kacji należności.
W roku 2009 na remonty i konserwację wydatkowano 
ogółem 3 494 174 zł. W ramach tych środków termomo-
dernizacji poddano 5721 m²  ścian zewnętrznych bu-

dynków przy ul. Dąbrówki 33, 41, 41A, Sędomierskiej 2 i 8 oraz rozpoczęto te prace  przy ul. Łupińskiego 1 i 3  /pow. ścian  
2600 m²/ Ogółem do końca 2009 roku prace termomodernizacyjne wykonano w 98 budynkach, a powierzchnia docieplo-
nych ścian to 125.452 m². 
- docieplono 1640 m² stropodachów /Nadrzeczna 6,10, Dą-
brówki 35,39/ 
- wykonano remont kolejnych 109 balkonów i loggii /

Wyszyńskiego 32/34, Okrzei 23, PLM 2, 2a, 4a/ 
- pomalowano 21 klatek schodowych /Chełmońskiego 11,13, 

Bulwarna 1,1a, Piłsudskiego 1, Kościuszki 2, 20, 
- wymieniono 10 kompletów drzwi wejściowych do bloków 

/Dąbrówki 33, 41, Sędomierska 2, 8/, 
- kontynuowano prace modernizacyjne ciągów pieszo-jezd-

nych /Chełmońskiego 10a, 10b, 12, Szczecińska 11a, Nad-
rzeczna 1, 7,  Siennicka 6, Kościuszki 2, oraz ułożono kostkę 
pod śmietnikami przy Okrzei 21 i Wyszyńskiego 32/34. 

- kontynuowano modernizację anten zbiorczych wykonując te 
prace w 8 budynkach /Błonie 12, 14, Kopernika 7, 8a, 10, 11, 
Okrzei 14 a i 29/. 

- wymieniono 2798 wodomierzy. 
- wykonano indywidualne węzły cieplne w budynkach przy 
ul. Topolowej 7, 9, 13, 17 co powinno wpłynąć pozytywnie na 
koszty ciepła .
W sprawozdaniu Prezes przedstawił również działalność społeczno- kulturalną oraz sportowo- rekreacyjno- wypoczynko-
wą  prowadzoną w Klubie Osiedlowym oraz na boiskach sportowych na osiedlu Targówka zarówno w okresie ferii zimo-
wych i wakacji letnich jak również w trakcie pozostałych miesięcy  w roku i pozytywne wyniki oraz efekty jakie ta działal-
ność  za sobą niesie przy niskich nakładach na ten cel i uzyskiwanym dofi nansowaniu z Urzędu Miasta.
Biegły rewident badający bilans Spółdzielni za rok 2009 pozytywnie ocenił sprawozdanie fi nansowe Spółdzielni, stwierdził 
jego zgodność z przepisami prawa. Po analizie wskaźników 
płynności, rentowności, szybkiego obrotu należności i szyb-
kości spłaty zadłużenia oraz danych liczbowych wyraził po-
zytywną opinię o sytuacji majątkowej i fi nansowej Spółdziel-
ni. Ponadto biegły rewident w oparciu o zebrany materiał i 
przeprowadzone analizy stwierdził, iż w najbliższej przyszłości 
brak jest zagrożenia dla działalności Spółdzielni i nie grozi jej 
pogorszenie płynności fi nansowej.
W trakcie przeprowadzonych części Walnych Zgromadzeń 
członkowie Zarządu zapoznali członków z wynikami kom-
pleksowej lustracji za lata 2006-2008 przeprowadzonej w Spół-
dzielni w okresie 12.10.09 – 29.12.09 r.
Lustracja dotyczyła spraw organizacyjnych, stanu prawnego 
gruntów, spraw członkowskich, dyspozycji lokalami, realizacji 
postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zagad-
nień realizowanych w ramach gospodarki zasobami mieszka-
niowymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki remon-
towej oraz gospodarki fi nansowej. 
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Lustracja nie stwierdziła nieprawidłowości, a w wielu dziedzinach pozytywnie oceniono prowadzone działania i osiągnięte 
wyniki.
W trakcie Walnych Zgromadzeń sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku składali: Przewodniczący Rady 
Nadzorczej p. Grzegorz Wyszogrodzki oraz Z-ca Przewodniczącego p. Czesław Gągol. W sprawozdaniu zawarto tematykę od-
bytych w 2009 roku 11 posiedzeń Rady, omówiono podjęte uchwały, przeprowadzone oceny i analizy oraz wizje lokalne za-
sobów Spółdzielni. Podkreślono zaangażowanie sprawami Spółdzielni członków Rady Nadzorczej oraz jej komisji problemo-
wych. Podkreślono dobrą współpracę Rady Nadzorczej z Zarządem Spółdzielni, której celem było jak najlepsze wykonywanie 
swoich statutowych obowiązków, rozwiązywanie zgłaszanych problemów, podejmowanie nowych wyzwań stawianych przez 
rozwijającą się polską współczesną rzeczywistość.
W trakcie dyskusji członkowie Spółdzielni zadawali pytania do przedstawianych sprawozdań i informacji ale przede wszyst-
kim dyskusję zdominowały sprawy dotyczące żywotnych, bieżących spraw wpływających na jakość zamieszkiwania w spół-
dzielczych zasobach . Wiele wystąpień dotyczyło zapychania się instalacji kanalizacyjnej i wybijania nieczystości w piwni-
cach , braku odpowiedniej ilości miejsc parkingowych, braku poczucia bezpieczeństwa na osiedlach szczególnie w sąsiedztwie 
punktów sprzedaży alkoholu, podrzucania śmieci do spółdzielczych śmietników przez osoby obce, wysokich cen wody i ście-
ków oraz ciepła, poprawy odbioru telewizji, odnawiania klatek schodowych, ograniczenia liczby grzejników na klatkach scho-
dowych, zasad rozliczania kosztów, dalszej modernizacji ciągów pieszo-jezdnych, sprzątania psich odchodów, kontynuacji wy-
miany śmietników na nowoczesne, stałego nadzoru i napraw urządzeń na placach zabaw i właściwego ich usytuowania, ogra-
dzania spółdzielczych osiedli w związku z pogarszającym się stanem bezpieczeństwa, zróżnicowanych kosztów notarialnych z 
tytułu przekształcania lokali, stanu technicznego elementów poszczególnych budynków. Wśród zabierających głos były rów-
nież podziękowania za prace wykonane na rzecz osiedli lub poszczególnych budynków.
Odpowiedzi na przedstawione problemy oraz pytania udzielił Prezes Zarządu Krzysztof Roguski. 
W trakcie zebrań dokonano prezentacji 36 kandydatów do Rady Nadzorczej na lata 2010-2013, zgłoszonych przez członków 
Spółdzielni w trybie § 90 ust 2 i § 97 ust 6 Statutu Spółdzielni, popartych przez co najmniej 10 członków Spółdzielni, w ter-
minie określonym w Statucie. Na każdym częściowym zebraniu uprawnieni członkowie głosowali na wybranych przez sie-
bie kandydatów skreślając tych, którym nie chcieli powierzyć mandatu do Rady Nadzorczej. Aby głos był ważny na karcie do 
głosowania, na której nazwiska umieszczono w porządku alfabetycznym należało pozostawić nie skreślonych najwyżej 15 na-
zwisk. 
Następnym punktem obrad było podejmowanie uchwał wymienionych w porządku. Zarząd przygotował siedem uchwał wy-
mienionych w pkt 11A natomiast na wniosek członków Spółdzielni w pkt B znalazło się pięć projektów uchwał, w tym dwie 
w sprawie zmian Statutu.
Na każdym zebraniu członkowie podjęli uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków zebrania cząstkowego zgłoszo-
nych w trakcie dyskusji w treści przygotowanej przez komisje wnioskowe.
Obliczenia wyników głosowań zgodnie z § 96 Statutu Spółdzielni dokonało w dniu 05.07.br na podstawie protokołów wszyst-
kich części Walnego zgromadzenia kolegium w skład, którego weszli przewodniczący oraz sekretarze wszystkich trzech ze-
brań. Wszystkie poddane pod głosowanie uchwały i wyniki głosowania prezentuje podana na stronie 5 tabela. Najwięcej 
emocji budziły wyniki wyboru do Rady Nadzorczej. Wśród 36 kandydatów zdecydowanie najwięcej głosów bo aż 104 uzy-
skał p.Bogusław Zwierz wyprzedzając następnego kandydata p.Grażynę Kowalewską o 25 głosów, która uzyskała 79 głosów. 
Poza nimi do Rady Nadzorczej weszli: Irena Łukaszewska  - 77, 
Grzegorz Wyszogrodzki – 75, Mirosław Krusiewicz – 74, Janusz 
Księżopolski – 71, Marianna Elżbieta Grabowska – 68, Małgo-
rzata Roguska – 65, Małgorzata Rabsztyn  - 64, Kazimierz Kę-
dzierski - 63, Barbara Oszczędłowska – 61, Andrzej Tkaczyk 
- 61, Małgorzata Malesa Gdula – 57, Ryszard Sztorc – 57, Hen-
ryk Rosłoniec - 56. 
Bogaty porządek obrad, w którym dużo czasu poświęcono pre-
zentacji kandydatów do Rady Nadzorczej sprawiło, iż pomimo 
bardzo sprawnego prowadzenia zebrań przez wszystkich prze-
wodniczących  trwały one od godz.17 °°, a kończyły się pomię-
dzy godziną 22°° a  23°°.
W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim członkom 
Spółdzielni, którzy wzięli aktywny udział w Walnym Zgroma-
dzeniu, a szczególnie tym którzy wytrwali do końca. Osobne 
podziękowania należą się pracownikom Spółdzielni za profe-
sjonalne, sprawne przygotowanie Walnego Zgromadzenia i jego 
obsługę.

          Redakcja 
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UCHWAŁA

GŁOSOWANIE

ROZSTRZYGNIĘCIE

ZA PRZE-
CIW

GŁO-
SOWA-

ŁO
W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA PLANU FINANSO-
WEGO ZA ROK 2009 83 1 91 PODJĘTO UCHWAŁĘ

W SPRAWIE: PODZIAŁU NADWYŻKI BILANSO-
WEJ ZA 2009 ROK 94 1 96 PODJĘTO UCHWAŁĘ

W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SPRAWOZDA-
NIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU 
I UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZA-
RZĄDU § 1 ZATWIERDZENIA SPRAWOZADANIA 
ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2009

91 2 95 PODJĘTO UCHWAŁĘ

§ 2 PKT.1 UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PREZE-
SOWI  ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI 88 2 92 UDZIELONO

ABSOLUTORIUM

§ 2 PKT. 2 UDZIELENIE ABSOLUTORIUM ZASTĘP-
CY PREZESA DS. EKONOMICZNYCH 94 1 96 UDZIELONO

ABSOLUTORIUM

§ 2 PKT..3 UDZIELENIE ABSOLUTORIUM ZASTĘP-
CY PREZESA DS. GZM 91 1 95 UDZIELONO

ABSOLUTORIUM

W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA 
RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2009 
ROK

91 2 98 PODJĘTO UCHWAŁĘ

W SPRAWIE: UCHWALENIA REGULAMINU RADY 
NADZORCZEJ 97 1 100 PODJĘTO UCHWAŁĘ

W SPRAWIE: ZBYCIA LOKALI MIESZKALNYCH
88 2 93 PODJĘTO UCHWAŁĘ

W SPRAWIE: ZMIAN W STATUCIE
18 51 82 NIE PODJĘTO UCHWAŁY

W SPRAWIE: ZMIANY STATUTU
§ 1 PKT.1 28 41 79 NIE PODJĘTO UCHWAŁY

W SPRAWIE: ZMIANY STATUTU
§ 1 PKT.2 12 65 82 NIE PODJĘTO UCHWAŁY

W SPRAWIE: ZMIANY STATUTU
§ 1 PKT.3 4 76 82 NIE PODJĘTO UCHWAŁY

W SPRAWIE LIKWIDACJI DZIAŁALNOŚCI SPO-
ŁECZNO-WYCHOWAWCZEJ I KULTURALNEJ 
PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZ-
KANIOWĄ "PRZEŁOM" W MIŃSKU MAZOWIEC-
KIM

0 77 81 NIE PODJĘTO UCHWAŁY

W SPRAWIE: ZOBOWIĄZANIA RADY NADZOR-
CZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PRZEŁOM" 
W MIŃSKU MAZOWIECKIM DO ZAMIESZCZE-
NIA W PLANIE GOSPODARCZO-FINANSOWYM 
REALIZACJI ZADAŃ RZECZOWYCH W CELU PO-
PRAWY BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW BU-
DYNKU PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 163 W MIŃ-
SKU MAZOWIECKIM

12 57 81 NIE PODJĘTO UCHWAŁY

W SPRAWIE: POWOŁANIA SPOŁECZNEJ KOMISJI 
POJEDNAWCZEJ PRZY SPÓŁDZIELNI MIESZKA-
NIOWEJ "PRZELOM" W MIŃSKU MAZOWIECKIM

2 73 79 NIE PODJĘTO UCHWAŁY
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W środę 7 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym wzięli udział wszyscy nowo wybrani członko-
wie Rady. Głównym punktem obrad było ukonstytuowanie się Prezydium Rady oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania 
komisji stałych.
Zgodnie z oczekiwaniami Przewodniczącym Rady został p. Bogusław Zwierz, który w czasie głosowań na Walnym Zgroma-
dzeniu uzyskał 104 głosy na 163 osoby biorące udział w głosowaniu. 
Zastępcą Przewodniczącego Rady został p. Grzegorz Wyszogrodzki, który bardzo dobrze kierował Radą Nadzorczą w po-
przedniej kadencji, a Sekretarzem p. Irena Łukaszewska. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano p. Andrzeja Tkaczy-
ka, który funkcję tę pełnił również w minionej kadencji.
Rada Nadzorcza uznała, iż zasadne i celowe jest powołanie dwóch stałych komisji Rady tj. Komisji Gospodarki Zasobami 
Mieszkaniowymi i Komisji Samorządowo Społeczno Kulturalnej. Przewodniczącym Komisji GZM został p. Henryk Rosłoniec 
a drugiej Komisji p. Małgorzata Rabsztyn. 
Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz jak również Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i komisji stałych 
tworzą Prezydium Rady, którego zadaniem jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
W dalszej części posiedzenia na prośbę Przewodniczącego Rady p. Bogusława Zwierza Prezes Zarządu p. Krzysztof Roguski 
złożył informację z przebiegu Walnego Zgromadzenia, omówił głosy w dyskusji, zapoznał z wynikami głosowań nad uchwa-
łami oraz z końcowymi wnioskami przyjętymi przez trzy części Walnego Zgromadzenia. W sprawach różnych Rada Nadzor-
cza ustaliła termin kolejnego roboczego posiedzenia na 6 września br. określając jego porządek.   
            Redakcja
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SPRZĄTNIJ, NIE WDEPNIESZ !SPRZĄTNIJ, NIE WDEPNIESZ !
 Wychodząc naprzeciw licznym interwencjom mieszkańców dotyczących „psich problemów”, czyli zanieczyszczeń trawników, 
placów zabaw i chodników  przez psy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” w Mińsku Mazowieckim zakupiła specjalny 
pojemnik na psie odchody „ PSI PAKIET”. Jest to urządzenie bardzo łatwe w obsłudze, trwałe i czyste, pomalowane proszkowo 
i w pełni odporne na rdzę. Dystrybutor  woreczków posiada zabezpieczenie przed jednorazowym wyjęciem więcej niż 
kilku woreczków na raz, jest wytrzymały, higieniczny i w pełni bezpieczny dla środowiska. Pierwszy taki pojemnik został 
usytuowany pomiędzy budynkiem Wyszyńskiego 32/34 , a Okrzei 37 i Okrzei 39. Mamy nadzieję, że znajdzie to aprobatę 
wśród mieszkańców, którzy chętnie będą korzystali z tych urządzeń i na wszystkich osiedlach zostaną usytuowane podobne 
pojemniki.
Za zanieczyszczania miasta są odpowiednie kary. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta, jak i Regulaminem porządku w Spółdzielni 
wszyscy mieszkańcy powinni przestrzegać tych zasad. Sprzątanie po psach to niby błahy problem, ale jednak bardzo uciążliwy 
dla mieszkańców. Niestety, dotychczas właściciele czworonogów nie przyjmują do wiadomości jakie są ich obowiązki, nie 
rozumieją, że te parę sekund poświęcone na posprzątanie po swoim pupilu zaoszczędza przykrości zarówno sobie jak i 
współmieszkańcom. Konieczność sprzątania po czworonogach jest obowiązkiem każdego posiadacza psa, a niewykonywanie 
tego obowiązku może spowodować niebezpieczeństwo powstania różnych chorób odzwierzęcych , szczególnie u dzieci, a 
ponadto Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mińsk Mazowiecki dokładnie określa obowiązki 
właścicieli piesków. Problem zanieczyszczenia terenów użyteczności publicznej, chodników, placów zabaw, zieleni odchodami 
naszych ulubieńców ciągle rośnie, dlatego Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
społecznym ułatwił rozwiązanie problemu montując  oznakowany pojemnik przeznaczony na psie odchody w jednym 
wskazanym wyżej miejscu. Liczymy na zrozumienie, zaangażowanie i współpracę ze strony właścicieli psów, ponieważ 
wszystkim przeszkadzają psie kupy na ulicach, chodnikach, czy skwerach. To czy znikną one z naszego krajobrazu zależy 
tylko od właścicieli zwierząt. Chcemy aby nasza akcja zwiększyła poczucie odpowiedzialności, rozbudziła krytyczne podejście 
do tych, którzy nie chcą przyjąć na siebie obowiązku sprzątania po swoich podopiecznych. Liczymy także na wzmocnienie 
pozytywnych postaw wobec osób, które są współodpowiedzialne za środowisko i otoczenie, w którym mieszkają. 
Kończąc ten apel po raz kolejny przypominamy, że obowiązkiem każdej osoby posiadającej psa jest sprzątanie po nim. 
Mamy nadzieję, że w tę  akcję włączą się mieszkańcy reagując na przykłady nieprawidłowości o których mowa i z krajobrazu 
spółdzielczych terenów zginą pozostałości po spacerujących pod opieką właścicieli pieskach.                                      
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