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WYBORY DO RADY MIASTA 2010
Przed czterema laty 40 osobowa reprezentacja kandydatów – spół-

dzielców do Rady Miasta nie odniosła spodziewanych sukcesów. W składzie 
21-osobowej Rady, której mija kadencja, znalazł się jedyny przedstawiciel 
spółdzielczości  mieszkaniowej   Pan Bogusław Zwierz. 
W pojedynkę można jedynie wnioskować i zgłaszać, zaś wpływ na podejmo-
wanie decyzji jest niewielki, chyba że znajdą się sojusznicy i o tym właśnie 
dzisiaj szczególnie musimy wiedzieć  przygotowując się do wyborów samo-
rządowych. Odbędą się za kilka dni, 21 listopada. 

We wrześniowym  numerze naszej gazety pisaliśmy o znaczeniu, roli i udziale nas spółdzielców 
w samorządzie miejskim.  Dzisiaj podsumowujemy miniony okres, rozważamy co udało się ze 
spółdzielczych wniosków zrealizować. Oceniamy dokonania Rady Miasta, szczególnie te intere-
sujące spółdzielców (choć wszystkie sprawy miejskie są dla nas ważne). Ich bilans  nie satysfak-
cjonuje. Zapytamy dlaczego? Otóż dlatego, że nasz wpływ jak wcześniej pokazano był znikomy. 
Choć byli radni mający spółdzielcze adresy mieszkaniowe ale nie  zawsze utożsamiali się ze śro-
dowiskiem, w którym zamieszkują. Realizowali przede wszystkim wytyczne swoich ugrupowań. 
Stąd też, używając wojskowego języka, dokonaliśmy przegrupowania sił i środków i poczynili-
śmy przygotowania do tegorocznych wyborów w duchu zdobycia odpowiedniej ilości manda-
tów w Radzie Miasta. 
Nasi kandydaci postawili sobie za cel realizację tego,  o co wyborcy – mieszkańcy dopominają się 
od lat. Wbrew temu, co niekiedy administratorzy  i samorządowcy miejscy  kwitowali stwierdze-
niami, że większość postulatów mieszkańców to swego rodzaju koncert życzeń, nasi przedstawi-
ciele tak obojętni nie będą. Szacunek dla wyborcy to również to, że każdy wniosek, uwagę, prośbę  
czy krytykę należy traktować z powagą, starać się je rozwiązać tak jak można najlepiej.
Piszemy o tym, by nakłonić naszych mieszkańców, wszystkich spółdzielców, tych z „Mechanika” 
i „Kolejarza” czy „Przełomu”, także tych ze wspólnot mieszkaniowych - bo to też małe spółdziel-
nie, do skorzystania z wielkiej szansy dla nas wszystkich, jaką są wybory do Rady Miasta. Szansy 
wprowadzenia do składu Rady odpowiedniej reprezentacji, mającej wpływ na to wszystko, czego 
oczekujemy od Rady Miasta i organu wykonawczego, którym jest Burmistrz Miasta. 
Po raz pierwszy spółdzielczemu zespołowi kandydatów na radnych przewodzi lider ubiegający się 
o urząd Burmistrza Miasta. Przygotowany jak żaden z kandydatów do pełnienia tej funkcji. W re-
lacjach prasowych czytamy, że jeden z młodych kandydatów jest w wieku, kiedy się już dużo wie 
i jeszcze bardzo dużo chce. Nasz kandydat jest starszy i nie tylko wie bardzo dużo, ale znacznie 
więcej, a przy tym potrafi . A obejmując urząd Burmistrza nie zacznie uczyć się miasta i jego za-
rządzania, ale zacznie zarządzać. 
KRZYSZTOF ROGUSKI  to zarządca, o którym się dzisiaj mówi, to skuteczny menedżer,  facho-
wiec w zakresie działalności samorządu terytorialnego, to prawnik wykształcony  na Uniwersyte-
cie Warszawskim i wreszcie wymagający szef nie tylko od podwładnych, ale także od siebie. 
Tym wszystkim właśnie mamy przewagę nad innymi kandydatami. Abyśmy mogli  zrealizować 
14-punktowy program określający główne kierunki na przyszłą kadencję oczekujemy od 
mieszkańców miasta, że: 
- po pierwsze wezmą udział 21 listopada w wyborach i poprą kandydatów z listy KWW 

"Przełom"
- po drugie oddadzą  swój głos na: 
  kandydata na Burmistrza Miasta Krzysztofa Roguskiego – poz. 4 
  kandydatów  na radnych  Rady Miasta – lista nr 24.  
W potocznych powiedzeniach słyszymy: nieobecni nie mają racji lub nic o nas bez nas. 
A zatem, Szanowni Państwo, wystarczy  abyśmy wszyscy tak rozumieli dzień 21 listopada. 

      Pełnomocnik Komitetu Wyborczego
             Wyborców PRZEŁOM 
                        Czesław Gągol
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Kilka miesięcy temu Spółdzielnia próbowała zmobilizować wszystkich współużytkowników wieczystych do składania odpo-
wiednich wniosków mających na celu  wykup na własność gruntów będących w wieczystym użytkowaniu. Sprawa ta dotyczy 
30 budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni. Grunty pod tymi budynkami stanowią własność Miasta Mińsk Ma-
zowiecki, a z tytułu użytkowania wieczystego każdy współużytkownik wieczysty płaci wysoką opłatę. Wykup skutkowałby jej 
zniesieniem oraz uzyskaniem w to miejsce prawa własności. W tym celu na początku maja  wysłano osobom, których ta spra-
wa dotyczy odpowiednie pisma wyjaśniające dołączając do nich odpowiednie wnioski do wypełnienia. Termin ich składania 
wyznaczono do 30.06.2010r. Odzew spółdzielców, którzy powinni być zainteresowani przekształceniem prawa do gruntów  
był niewielki, w związku z tym nie udało się zebrać kompletu wniosków na żaden budynek. Zarząd zdecydował się ten termin 
przedłużyć i dopiero pod koniec lipca można było skierować do Burmistrza Miasta kompletny wniosek dotyczący budynku 
przy ul. Bulwarnej 1. Kolejne wnioski dotyczące budynków przy ul. Wyszyńskiego 32/34 oraz ul. Okrzei 23 złożono we wrze-
śniu. Na początku października skierowano do wszystkich osób uprawnionych kolejną informację w tej sprawie. Wysłane pi-
sma i przeprowadzone rozmowy oraz wszczęte dotychczas  postępowania w tej sprawie zaowocowały tym, że osoby które do-
tychczas nie interesowały się przekształceniem i nie reagowały na apele ze strony Spółdzielni oraz sąsiadów, zdecydowały się  
we własnym interesie wymagane wnioski złożyć. Przyczyniło się to do uzyskania kolejnych kompletów dokumentów dotyczą-
cych budynków przy ul. Nadrzecznej  12 i Szczecińskiej 11. Wszystkie potrzebne  do wykupu gruntów dokumenty tych budyn-
ków Spółdzielnia przekazała do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. O postępach dotyczących  wykupu powyższych grun-
tów osoby zainteresowane będą informowane pismami z Urzędu Miasta oraz Spółdzielni natomiast pozostałych uprawnio-
nych współużytkowników wieczystych, którzy nadal nie podjęli  działań w tej sprawie przez co uniemożliwiają nabycie prawa 
własności gruntów swoim zainteresowanym tym przekształceniem sąsiadom, namawiamy do złożenia wniosków, a osoby nie-
zdecydowane zapraszamy do biura Spółdzielni /pokój nr 22, tel. 25 758 50 11 wew 26/ w celu uzyskania bliższych wyjaśnień. 
Czasu na załatwienie tej sprawy na korzystniejszych zasadach nie pozostało wiele.       

           REDAKCJA            

WYKUP GRUNTÓW NA WŁASNOŚĆ

R E G U L A M I N
podziału pożytków z nieruchomości wspólnych i innych dochodów Spółdzielni   

z własnej działalności gospodarczej 

§ 1.
   Podstawa prawna:

1. art.76 i 77 § 1 i 2  ustawy  z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze ( tekst jednolity Dz.U. Nr 188 z 2003r. z późn. zm.)

2. art.5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych  (tekst jednolity Dz.U. Nr 119 z 2003r.,poz.1116 
z późn. zmianami)

3. § 102 pkt 14 Statutu Spółdzielni

                                                                 § 2.
Spółdzielnia może uzyskiwać pożytki i inne dochody z:
1. części wspólnych nieruchomości tj.:

a) z wynajmu pomieszczeń wspólnych, a w szczególności: suszarni, pralni, strychów, piwnic, wózkowni i części korytarzy
b) z dzierżawy i innych przychodów z gruntów stanowiących przedmiot współwłasności,
c) z wynajmu powierzchni na elementach wspólnych budynków,
d) z innej działalności prowadzonej przez Spółdzielnię w nieruchomości stanowiącej współwłasność wszystkich 

właścicieli danej nieruchomości.
2. własnej działalności gospodarczej obejmującej:

a) wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz miejsc postojowych,
b) dzierżawę gruntów i terenów stanowiących nieruchomości Spółdzielni,
c) prowadzenie innej działalności gospodarczej w nieruchomościach stanowiących mienie Spółdzielni,
d) zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi mienia Spółdzielni oraz wykonywanie usług przez Spółdzielnię.

3. z działalności fi nansowej Spółdzielni, której wyniki mogą stanowić dochody.
                                     
                                                                § 3.
Pożytki i inne dochody uzyskane z części wspólnej nieruchomości , o których mowa w § 2 ust.1 przeznaczone są na pokrycie 
wydatków związanych eksploatacją i utrzymaniem tej nieruchomości, a w części przekraczającej te wydatki, nadwyżka przypada 
właścicielom lokali wyodrębnionych i Spółdzielni – proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej z przeznaczeniem na 
uzupełnienie funduszu remontowego w kolejnym roku, a także w miarę potrzeb na podwyższenie standardu technicznego budynku.
                                             
                                                               § 4.
1. Pożytki i inne dochody z części wspólnych nieruchomości Spółdzielnia ewidencjonuje oddzielnie dla każdej nieruchomości, w 
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której one występują, a rozliczenie ich następuje po zakończeniu roku obrachunkowego.
2. Nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania z części wspólnej      

nieruchomości uwzględniana jest przy ustalaniu opłat na rok następny jako kwota „bilansu otwarcia” użytkownikom lokali na 
poczet należnych opłat w roku następnym z wyłączeniem użytkowników będących najemcami oraz osób zajmujących lokal bez 
tytułu prawnego.

                                                        § 5. 
1. Pożytki i inne dochody z własnej działalności gospodarczej określonej w § 2 ust.2 i 3 Spółdzielnia rozlicza po zatwierdzeniu 

sprawozdania fi nansowego. Dodatnia różnica przychodów nad kosztami z tej działalności stanowi nadwyżkę
2.  Dochody z działalności Spółdzielni, o których mowa w § 2 ust.2 i 3 przeznaczone są  
     na potrzeby członków i działalność Spółdzielni. Dochody te mogą być przeznaczone:

a) na pomniejszenie członkom Spółdzielni ustalonych opłat na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości w roku 
następnym,

b) na uzupełnienie funduszu remontowego Spółdzielni lub na wyrównanie poziomu stanu technicznego budynków,
c) na inwestycje własne Spółdzielni
d) na działalność społeczną, oświatową lub kulturalną Spółdzielni,
e) na inne niezbędne cele objęte działalnością statutową Spółdzielni

                                                 § 6.
Uchwałę w sprawie podziału pożytków określonych w § 5 ust.1 i 2 podejmuje Najwyższy Organ Spółdzielni na wniosek Zarządu.

                                                                    § 7.
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

Sekretarz Rady Nadzorczej     Przewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Malesa-Gdula            Grzegorz Wyszogrodzki
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KANDYDAT NA BURMISTRZA
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZEŁOM"

  Szanowni Państwo!

Zwracam się do Państwa z prośbą o poparcie mojej kandydatury w wyborach samo-
rządowych do Rady Miasta w Mińsku Mazowieckim. Mam 64 lata, jestem prawnikiem, 
mińszczaninem z dziada pradziada. Kocham to miasto, czego dowiodłem pracując na 
rzecz jego rozwoju przez całe swoje dotychczasowe życie zawodowe, początkowo w 
strukturach samorządu terytorialnego, następnie w Przedsiębiorstwie Gospodarki Ko-
munalnej. Obecnie od blisko 24 lat jestem Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Prze-
łom”. W tym czasie Spółdzielnia wybudowała 35 budynków  wielomieszkaniowych o 
1282 mieszkaniach i 96 lokalach użytkowych.
W latach 1996-2004 będąc radnym , zastępcą Przewodniczącego Rady Miasta w Miń-
sku Mazowieckim doprowadziłem do wybudowania zespołu kortów i boiska sportowe-
go wraz z zapleczem socjalnym przy ulicy Wyszyńskiego oraz kompleksu sportowo-re-
kreacyjnego na osiedlu Targówka. W tym czasie z mojej inicjatywy cmentarz parafi alny 
wyposażono w instalację wodociągową. Pracując w Urzędzie Powiatowym i Miejskim 
przyczyniłem się do powstania terenów pod budownictwo jednorodzinne oraz przygo-

towania gruntów pod inwestycje w tym pod budownictwo wielomieszkaniowe.
Moje zainteresowania to brydż sportowy, jestem czynnym zawodnikiem MKS „MAZOVIA” uczestniczącym w rozgrywkach 
centralnych II ligi, wędkarstwo – przede wszystkim spiningowanie, sport i turystyka.
Z listy Komitetu Wyborczego Wyborców „Przełom” kandyduję również na Burmistrza Miasta, a w przypadku uzyskania Pań-
stwa poparcia i wyboru na tę funkcję, jako Burmistrz poza realizacją obowiązującego prawa i programu wyborczego Komitetu 
zamierzam przeprowadzać częste konsultacje społeczne, popierać działania organizacji pozarządowych, być bliżej obywatela, 
doprowadzić do przestrzegania ładu i porządku architektniczno -urbanistycznego w mieście  poprzez  opracowanie szczegó-
łowego planu zagospodarowania, reaktywować Młodzieżową Radę Miasta, wyposażyć Mińsk Mazowiecki w ogólnie dostępny 
nieodpłatny internet, rozszerzyć monitoring wizyjny miasta, co powinno wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. 
W urzeczywistnieniu zamierzeń pomagać mi będzie dojrzałość, doświadczenie i profesjonalizm.
Wierzę, że mój upór i zdecydowanie, cechy z których jestem znany oraz doświadczenie i posiadane predyspozycje pozwolą na 
realizację większości planów.

                                                                                       Z poważaniem  Krzysztof Roguski

1. Miasto zielone i czyste.
2. Poprawa bezpieczeństwa w mieście.
3. Współpraca z Gminą Mińsk Mazowiecki i Starostwem 
Powiatowym w zakresie wspólnego rozwoju. 
4. Stałe zwiększanie bazy sportowo-rekreacyjnej jako 
alternatywa dla nasilających się patologii społecznych.
5. Dalsza modernizacja ulic i miejskich ciągów 
komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem 
tworzenia jak największej liczby miejsc postojowych i 
parkingów.
6. Zwiększenie kontroli i nadzoru nad spółkami komunalnymi  
w zakresie ustalania cen wody, ścieków, ciepła. 
7. Zwiększenie oferty kulturalnej i sportowej.
8. Podjęcie działań zmierzających do skutecznego 

egzekwowania przepisów prawa zwłaszcza lokalnego.
9. Dostosowanie targowiska miejskiego do współczesnych 
standardów i potrzeb mieszkańców miasta.
10. Podjęcie działań zmierzających do opracowania koncepcji 
połączenia wiaduktem północnej i południowej części miasta.
11. Rozwijanie infrastruktury technicznej miasta poprzez 
budowę nowych i modernizację istniejących źródeł ciepła 
oraz sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych 
i gazowych.
12. Pozyskiwanie środków zewnętrznych ze szczególnym 
uwzględnieniem funduszy unijnych.
13. Podjęcie działań zmierzających do pozyskania terenu 
poligonu wojskowego. 
14. Uratujmy Kino „Światowid”.

PROGRAM
KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW "PRZEŁOM"
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1. Bogusław Antoni
ZWIERZ

2. Henryk
OKLESIŃSKI

3. Romuald Zdzisław
GROMULSKI

4. Mirosław
KOŁAK

5. Paweł
FORDOŃSKI

6. Jadwiga
KOBYLIŃSKA

7. Adam Antoni
DĄBROWSKI

8. Janusz
CHOJNOWSKI

9. Ryszard Jan
ŻELAZNY

10. Stanisława Krystyna
GIERCZYŃSKA-OSIPIAK

11. Konrad
ROGUSKI

12. Andrzej
PNIEWSKI

13 Urszula
PIWOWAR

OKRĘG WYBORCZY 
NR 1

NUMER LISTY

KANDYDACI DO RADY MIASTA
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZEŁOM"
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Szanowni Państwo
W związku z zbliżającymi się wyborami samorządowymi zdecydo-

wałem się kandydować do Rady Powiatu Mińskiego . Od piętnastu lat jestem 
członkiem naszej spółdzielni „Przełom”. Denerwuje mnie brak poczucia bez-
pieczeństwa na naszych osiedlach. Klatki schodowe i ławki nie mogą być miej-
scem spotkań marginesu społecznego i szukającej wrażeń młodzieży. Należy do-
prowadzić do zwiększenia częstotliwości dyżurów policyjnych i straży miejskiej. 
Powinniśmy zadbać o wyznaczenie zarezerwowanych miejsc parkingowych dla 
naszych pojazdów. Miasto powinno być pełne zieleni. Zadbam o rozwój bazy 
sportowej i rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz o zaspokajanie potrzeb osób 
starszych i schorowanych.

W przypadku gdy zostanę Radnym Powiatu Mińskiego deklaruję do-
łożenie wszelkich starań aby przytoczone powyżej problemy pomóc rozwiązać. 
Proszę o państwa poparcie. Z poważaniem. Mirosław Krusiewicz

 Mirosław Krusiewicz .Lat 50, żonaty ,dwoje dzieci ; były dyrektor SP 5, obec-
nie Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu UM. Prezes MKS Mazovia. 
Samorządowiec. Organizator wielu imprez i zawodów sportowych dla dzie-
ci i młodzieży.

Twój głos może być decydujący.
Mirosław Krusiewicz. Wspólnota Samorządowa-Razem . Wybory do powiatu 
mińskiego. Lista nr 21 . Pozycja nr 1.

1. Krzysztof Edward
ROGUSKI

2. Izabela
KRUPA

3. Ryszard
ŚMIGIELSKI

4. Małgorzata
RABSZTYN

5. Marek
SUCHOCKI

6. Małgorzata Maria
MALESA-GDULA

7. Irena
PILICH

8. Anna Irena
KŁOSSOWSKA

9. Kazimierz
KĘDZIERSKI

10. Ewa Magdalena
CZAPLIŃSKA

11. Andrzej Krzysztof
RUDZKI

12. Hanna Ewa
ŁUGOWSKA
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1. Jan Franciszek
PATEJCZYK

2. Lucyna Jolanta
OKLESIŃSKA

3. Mieczysław
TOMKIEWICZ

4. Arkadiusz Janusz
BOGUCKI

5. Tomasz
MAGDZIAK

6. Jarosław
KRAJEWSKI

7. Artur
PIEKARSKI

8. Jerzy
BAZYL

9. Anna Maria
BILIŃSKA

10. Andrzej Kazimierz
CZECHOWSKI

11. Zbigniew Stefan
RUTKOWSKI

12. Roman
JANIAK
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O G Ł O S Z E N I E
Sprzedam mieszkanie w centrum miasta, I piętro, I piętro, 
53,4m2,  3 pokoje,  Tel. 609 353 552

O G Ł O S Z E N I E
Poszukuję mieszkania do 40m2.
Tel. 791 112 846

         Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Przełom”  w Mińsku Mazowieckim ogłasza przetarg na  ustanowienie prawa odrębnej 
własności w stosunku do niżej wymienionych lokali w zasobach Spółdzielni na obszarze miasta Mińska Mazowieckiego:

     lokal nr 50 przy ul. Kopernika 11
     o powierzchni użytkowej  37,00 m /2 pokoje + kuchnia/ usytuowany na III piętrze;
     wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie  oraz instalację gazową.
    Cena wywoławcza:  148 600złCena wywoławcza:  148 600zł

     lokal nr 51 przy ul.Kopernika 11  
     o powierzchni użytkowej 47,00m² / 2 pokoje + kuchnia/ usytuowany na III piętrze; 
     wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie.
     Cena wywoławcza: 172 300złCena wywoławcza: 172 300zł
      
      lokal nr 27 przy ul.Topolowej 16
      o powierzchni użytkowej  37,00m²  /2 pokoje + kuchnia/, usytuowany na III piętrze; 
      wyposażony w instalację wodno- kanalizacyjną, centralne ogrzewanie oraz instalację gazową. 
      Cena wywoławcza: 130 800złCena wywoławcza: 130 800zł

      lokal nr 23 przy ul.Kościuszki 2  
      o powierzchni użytkowej 27,00 m /1 pokój + kuchnia/ usytuowany na IV piętrze;
      wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie.
    Cena wywoławcza: 103 437złCena wywoławcza: 103 437zł

     lokal nr 40  przy ul. Warszawskiej 88
     o powierzchni użytkowej 48,00 m² /3 pokoje + kuchnia/ usytuowany na IV piętrze;
     wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie. 
     Cena wywoławcza: 144 069złCena wywoławcza: 144 069zł  
    
Przetarg zgodnie z postanowieniami Statutu, regulaminu w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia przetargów w celu ustanowienia 
tytułu prawnego do lokali mieszkalnych oraz użytkowych, a także garaży i miejsc postojowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej 
“Przełom”,
Do przetargu mogą przystąpić osoby fi zyczne i prawne. 
W pierwszym terminie pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje członkom Spółdzielni, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb 
mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom i zgłoszą gotowość do zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie 
odrębnej własności lokalu, W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem 
przeniesienia odrębnej własności jest wpłata wartości rynkowej lokalu - /cena wywoławcza/.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej “Przełom” przy ul. Kościuszki 20 w dniu 14.12.2010 r:
I  termin  o godz   10ºº -  dla członków Spółdzielni o niezaspokojonych potrzebach  mieszkaniowych w/g zasad podanych wyżej
II termin  o godz  13ºº -  przetarg nieograniczony. 
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej /ze wskazaniem lokalu którego dotyczy/ należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu na konto 
Spółdzielni
 12 1020 4476 0000 8102 0021 1300. 
Dowód dokonania przelewu okazuje się w trakcie przetargu.
Spółdzielnia Mieszkaniowa “Przełom” zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargów bez podania przyczyny.
Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana będzie do wpłaty ceny nabycia w terminie 14 dni od daty jego rozstrzygnięcia i zwarcia umowy 
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 dniu przetargu. 
Wadium przepada na rzecz Spółdzielni jeżeli uczestnik który zaoferował najwyższą kwotę uchyla się od wniesienia pełnej kwoty 
wylicytowanej ceny i przystąpienia do do aktu notarialnego w terminie 30 dni od dnia przetargu.
Możliwe jest obejrzenie lokali po uprzednim uzgodnieniu terminu z administracją Spółdzielni tel. /25/ 758 33 25
Zainteresowane osoby z regulaminem przetargu i wyceną rzeczoznawcy mogą zapoznać się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym 
Spółdzielni pokój nr 22 .tel.  25 758 50 11 w 26

                                                                              ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI                        
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