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„Remonty 2007”
W dniach od 6 do 16 listopada 2006 r. odby³y siê tradycyjne ju¿ w naszej Spó³dzielni
spotkania z Przedstawicielami Cz³onków poszczególnych osiedli w sprawie planu remontów
na kolejny rok.
Pocz¹wszy od 2001 roku plan remontów opracowywano przyjmuj¹c, ¿e œrodki
wp³acone przez mieszkañców danego budynku na fundusz remontowy, musz¹ wróciæ do tych
mieszkañców w formie wykonanych robót budowlanych. Za³o¿enie to zgodne by³o i jest
z kierunkiem nadawanym przez obowi¹zuj¹c¹ od 2000 roku ustawê o spó³dzielniach
mieszkaniowych. Zobrazowanie potrzeb remontowych oddzielnie dla ka¿dego budynku,
pozwoli³o wy³oniæ g³ówne problemy techniczne. Na bazie tego materia³u opracowano
pierwszy plan remontów na rok 2002, gdzie jako priorytety uznano zadania zwi¹zane z :
- likwidacj¹ zagro¿eñ mienia i osób poprzez: naprawê belek logii, wymianê
uszkodzonych p³yt azbestowych, wymianê najgorszych instalacji wodnych i kanalizacyjnych,
wykonanie izolacji œcian piwnicznych z wymian¹ przykanalików, remonty wejœæ do
budynków, remonty posadzek korytarzy, wprowadzenia procesu kompleksowych remontów
dŸwigów,
- ograniczeniem strat ciep³a budynków poprzez: wymianê stolarki okiennej
w lokalach mieszkalnych i na korytarzach, wymianê drzwi wejœciowych, monta¿ g³owic
termostatycznych na korytarzach,
dokoñczenie na str.2
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dokoñczenie ze str. 1

- popraw¹ estetyki budynków poprzez malowanie klatek, malowanie wejœæ do budynków,
- ograniczeniem kosztów naprawy i utrzymania sieci zewnêtrznych poprzez remonty tych
sieci i przekazanie ich zak³adowi wodoci¹gowemu,
Kolejne plany konstruowane by³y na podobnej bazie priorytetów.
Analizuj¹c lata poprzednie, potrzeby remontowe, a tak¿e unormowania prawne i sytuacjê rynkow¹ Zarz¹d opracowa³
nowe za³o¿enia polityki remontowej na rok 2007 i lata nastêpne, które to za³o¿enia Rada Nadzorcza zaakceptowa³a
w paŸdzierniku b.r.
W zwi¹zku z kontynuacj¹ realizacji za³o¿eñ ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych z 2000 roku, a tak¿e ze wzglêdu na
koniecznoœæ rozliczeñ z odrêbnymi w³aœcicielami, wskazane jest rozpoczêcie planowania i rozliczenia prac na poziomie
ustanowionych w spó³dzielni nieruchomoœci jedno i wielobudynkowych. Œrodki zebrane w ramach nieruchomoœci bêd¹
rozdzielane na ró¿ne zadania w danej nieruchomoœci, nie tylko w danym budynku. W ramach œrodków gromadzonych na
poszczególnych nieruchomoœciach bêd¹ równie¿ realizowane prace na zewn¹trz budynków, takie jak: chodniki, schody
terenowe, sieci zewnêtrzne. Skutkiem tego zlikwidowany zostanie, jako odrêbny, fundusz remontowy mienia, a potrzeby
remontowe tego funduszu zapisane zostan¹ do potrzeb poszczególnych nieruchomoœci. Na rynku budowlanym nast¹pi³y
zdecydowane zmiany (niedobór pracowników budowlanych i nadmiar œrodków kierowanych na inwestycje publiczne)
wykonawcy nie s¹ zainteresowani drobnymi lub pojedynczymi pracami remontowymi, chc¹ realizowaæ zadania, które
pozwol¹ im zapewniæ pracê pracownikom w jednym miejscu, u jednego inwestora na okres ca³ego roku.
W zwi¹zku z tym planuje siê kilka priorytetowych zadañ, które bêd¹ stanowi³y cz³on przysz³ego planu remontów, m.in.:
- izolacje œcian piwnicznych z remontami przykanalików i sieci zewnêtrznych,
- remonty chodników,
- remonty kominów i oblachowania dachów,
- wymiana instalacji wodnych.
Rozliczenia bêd¹ dokonywane na nieruchomoœci. Za³o¿eniem planu remontów kolejnych lat bêdzie ograniczanie
wewnêtrznych po¿yczek pomiêdzy nieruchomoœciami. W przypadku, gdy wartoœæ koniecznych do wykonania prac na
nieruchomoœci zdecydowanie przekroczy wartoœæ œrodków na przychodach tej nieruchomoœci, konieczne bêdzie
podniesienie stawki remontowej na nieruchomoœci lub wyst¹pienie o kredyt na realizacjê danego zadania. Koszty kredytu w
ramach stawki remontowej ponios¹ u¿ytkownicy danej nieruchomoœci. Natomiast, je¿eli na nieruchomoœci zgromadzono ju¿
œrodki na pokrycie zadañ remontowych i nie wynikaj¹ w danym roku inne pilne potrzeby remontowe ponad zebrany stan
œrodków, zasadne bêdzie obni¿enie stawek na ten fundusz. Powy¿sza sytuacja mo¿e wp³yn¹æ na zró¿nicowanie kosztów
utrzymania nieruchomoœci. Wynika to z zapisanych ustawowo ksiêgowych zasad rozliczania kosztów nieruchomoœci. Co
prawda, w Sejmie z³o¿onych jest piêæ projektów ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych, niemniej kierunek tych projektów
jest uw³aszczeniowy, skierowany na zarz¹dzanie nieruchomoœciami.
Przygotowywany plan na 2007 rok jest przejœciowy, tzn. uwzglêdniaj¹cy jeszcze mo¿liwoœæ po¿yczek miêdzy
nieruchomoœciami wewn¹trz osiedla. Nie planuje siê podwy¿szania dotychczasowych stawek na fundusz remontowy, ani
zaci¹gania kredytów na realizacjê remontów. Na listach potrzeb remontowych ujêto prace remontowe, konieczne do
wykonania na podstawie zaleceñ wykazanych w corocznie prowadzonych przegl¹dach techniczno - eksploatacyjnych
nieruchomoœci. Uwzglêdniono tak¿e wnioski lokatorów zg³aszane na zebraniach grup cz³onkowskich, w pismach
kierowanych do Zarz¹du i s³u¿b technicznych Spó³dzielni, w indywidualnych i zbiorowych interwencjach w siedzibie
Spó³dzielni.
W grudniu zostanie przedstawiony Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia plan remontów 2007. Po jego zatwierdzeniu
bêdzie on dostêpny w administracjach i na stronie internetowej Spó³dzielni.

Informacja w sprawie przekszta³cenia
prawa do lokalu
Przyjmujemy og³oszenia do tygodnika NOWINY
oraz do telewizji kablowej UPC.

Przypominamy, ¿e okreœlenie wartoœci rynkowej lokalu mieszkalnego jest konieczne w przypadku
O f e rprawa
u j e m lub
y szkprawa
u t e c najmu
z n ¹ rna
e kspó³dzielcze
lamê
dokonywania przekszta³cenia (wykupu) z lokatorskiego spó³dzielczego
w p r z y s t ê p n y c h c e n a c h .
w³asnoœciowe prawo lub na prawo odrêbnej w³asnoœci.
Zapraszamy : Jastrzêbie Zdrój

Zarz¹d SM "JAS-MOS" informuje, ¿e zgodnie z now¹ treœci¹u §l . 31
K aust.
t o w5i ci §k a32 2ust.
4 , 3tstatutu
e l . 4 7obowi¹zuj¹cego
3 88 98
od dnia 13 lipca 2006 r., to Spó³dzielnia zleca sporz¹dzenie operatu szacunkowego na wniosek i koszt lokatora.
Przyjmujemy og³oszenia w siedzibie
c
d z i e n n i z³o¿yæ
e w gw
o d Dziale
z . 9 . 0 Cz³onkowskim
0-17.00
Lokator chc¹cy przekszta³ciæ przys³uguj¹cego mu prawa opowinien
o
r
a
z
t
e
l
e
f
o
n
i
c
z n i e .
(pokój nr 2) wniosek o zlecenie operatu szacunkowego - wzór wniosku mo¿na pobraæ na miejscu.
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Oszczêdnoœci energii to:
- Oszczêdnoœæ pieniêdzy
- Zmniejszenie zanieczyszczenia œrodowiska

WENTYLACJA
Powietrze w mieszkaniu musi byæ stale wymieniane. Jest to
konieczne dla zdrowia mieszkañców, a tak¿e dla unikniêcia
wyst¹pienia wilgoci, pleœni grzyba.
NOWE, SZCZELNE OKNA
- Jeœli nie maj¹ nawiewników, to powinny byæ stale ustawiane
w pozycji tworz¹cej mikroszczelinê, co zapewnia sta³y, niewielki
nap³yw œwie¿ego powietrza.
- Szczelne zamkniêcie okna przerywa dop³yw powietrza, wywo³uje
z³e samopoczucie mieszkañców i gromadzenie pary wodnej, która
wykrapla siê na szybach i œcianach.
- Okna warto wyposa¿yæ w specjalne nawiewniki zapewniaj¹ce
odpowiedni dop³yw powietrza niezbêdnego do dzia³ania wentylacji.
Nawiewniki mog¹ automatycznie dostosowywaæ strumieñ
dop³ywaj¹cego powietrza do aktualnych potrzeb. Myj¹c okna
pamiêtaæ nale¿y o tym, ¿e do nawiewników nie powinna wp³yn¹æ
woda, która uszkadza element automatycznej regulacji nawiewu.
INTENSYWNE WIETRZENIE
Je¿eli chcemy przewietrzyæ mieszkanie, to pamiêtajmy, ¿e
korzystne jest przewietrzanie pomieszczeñ poprzez pe³ne otwarcie
okna na krótk¹ chwilê. Nastêpuje wtedy pe³na wymiana powietrza
bez wyziêbienia pomieszczenia, bowiem dostarczone wczeœniej
ciep³o zakumulowane jest w œcianach.
PO PRANIU LUB GOTOWANIU
W pomieszczeniu jest wówczas du¿o pary wodnej. Tylko sprawnie
dzia³aj¹ca wentylacja mo¿e j¹ usun¹æ, ale warto te¿ przewietrzyæ
pomieszczenie, ¿eby nie dopuœciæ do wyst¹pienia wilgoci
w mieszkaniu.
KANA£Y WENTYLACYJNE
Dobra wentylacja wymaga niezak³óconego odp³ywu powietrza
przez kana³y wentylacyjne w kuchni, ³azience, w.c. oraz
z pomieszczeñ bez okien, np. z garderoby.
- Pod drzwiami pomiêdzy pokojami oraz do kuchni powinny byæ
szczeliny (co najmniej 1 cm), a w dolnej czêœci drzwi do ³azienki
otwór (o pow. 220 cm2).
- Konieczna jest coroczna kontrola dro¿noœci kana³ów.
- Nie mo¿na zas³aniaæ kratek wentylacyjnych.
- Nie mo¿na zas³aniaæ otworów wentylacyjnych w drzwiach do
³azienek.
- Nie wolno pod³¹czaæ okapów kuchennych do kratek
wentylacyjnych w budynkach ze zbiorczymi kana³ami
wentylacyjnymi.

JAK ROZPOZNAÆ OBJAWY Z£EJ
WENTYLACJI I JAK J¥ POPRAWIÆ?
ZAPAROWANE SZYBY W OKNACH
To objaw nadmiernej zawartoœci pary wodnej w mieszkaniu.
Nieskuteczna wentylacja nie usuwa jej na zewn¹trz.
SprawdŸ, czy w kana³ach wentylacyjnych jest odpowiedni ci¹g
(przy oknach zamkniêtych i otwartych). SprawdŸ te¿, czy
w drzwiach do ³azienki i kuchni jest otwór umo¿liwiaj¹cy przep³yw
powietrza lub czy pod drzwiami jest odpowiednia szczelina. Je¿eli
przy otwartych oknach ci¹g jest prawid³owy i przez drzwi do ³azienki
i kuchni powietrze przep³ywa swobodnie, to znaczy, ¿e przyczyn¹

Z KRATEK WENTYLACYJNYCH NAWIEWA POWIETRZE
To objaw zbyt du¿ej szczelnoœci okien lub nieprawid³owego
zakoñczenia kana³ów wentylacyjnych na dachu.
SprawdŸ, czy przy bezwietrznej pogodzie zjawisko ustêpuje i czy
wtedy jest prawid³owy ci¹g w kana³ach wentylacyjnych. Je¿eli mimo
bezwietrznej pogody z kratek nadal nawiewa powietrze, sprawdŸ,
czy podczas otwarcia okien ci¹g siê poprawia.
Rozwi¹zanie : zg³oœ problem do administratora. Zamontuj
w oknach nawiewniki doprowadzaj¹ce powietrze do mieszkania
niezbêdne do wytworzenia w³aœciwego ci¹gu wentylacyjnego lub
przynajmniej na sta³e ustaw rozszczelnienie (szczelinê) w oknach.

OGRZEWANIE
REGULACJA TEMPERATURY
Termostatyczne zawory grzejnikowe umo¿liwiaj¹:
- Ustalenie temperatury w pomieszczeniach na wymaganym
poziomie,
- Ograniczenie ogrzewania, gdy nie jest ono potrzebne, np. gdy
wszyscy mieszkañcy przebywaj¹ poza domem,
- Obni¿enie temperatury w nocy (co jest wskazane dla zdrowego
snu).
RACJONALNA TEMPERATURA
Ciep³o du¿o kosztuje. Warto siê przyzwyczaiæ do umiarkowanej
temperatury w pomieszczeniach.
Zdrowa i wystarczaj¹ca temperatura powinna wynosiæ:
- w pokoju mieszkalnym
20-21oC
- w kuchni i sypialni
18oC
- w ³azience
23oC
Obni¿enie temperatury w mieszkaniu o 1 stopieñ zmniejsza zu¿ycie
ciep³a i koszt o oko³o 5%. Mierz temperaturê, u¿ytkuj ciep³o
racjonalnie.
PE£NE WYKORZYSTANIE CIEP£A GRZEJNIKÓW
- Grzejniki powinny byæ ca³kowicie ods³oniête, bez ozdobnej
obudowy, nie zas³aniane przez firanki i zas³ony.
- Za grzejnikami mo¿na za³o¿yæ ekrany zagrzejnikowe, które ca³e
ciep³o z grzejnika kieruj¹ do wnêtrza mieszkania.

OŒWIETLENIE I URZ¥DZENIA ELEKTRYCZNE
OSZCZÊDNE OŒWIETLENIE
- W lampach, które u¿ywa siê wiêcej ni¿ 1 godzinê dziennie, warto
zainstalowaæ œwietlówki energooszczêdne, które zu¿ywaj¹ 5 razy
mniej energii ni¿ tradycyjne ¿arówki.
- Nie stosujemy intensywnego oœwietlenia tam, gdzie nie jest ono
potrzebne, np. w sypialni, ³azience, przedpokoju.
- Aba¿ury nie powinny t³umiæ œwiat³a.
- Wy³¹czajmy niepotrzebne oœwietlenie.
ENERGOOSZCZÊDNOŒÆ URZ¥DZEÑ
Kupuj¹c elektryczne urz¹dzenie domowe (telewizor, lodówka,
pralka, odkurzacz, ¿elazko itp.), nale¿y wybraæ takie, które nie tylko
dobrze spe³nia swoje zadanie, ale tak¿e zu¿ywa ma³o energii.
CZAS U¯YTKOWANIA
¯elazka, suszarki, odkurzacze, miksery itp. nale¿y u¿ywaæ mo¿liwie
krótko. Ograniczaj¹c czas pobierania energii elektrycznej z sieci.
LODÓWKI I ZAMRA¯ARKI
Nale¿y otwieraæ je tylko na krótk¹ chwilê, aby nie wprowadzaæ do
wnêtrza ciep³ego powietrza, które nastêpnie agregat musi
och³odziæ, zu¿ywaj¹c dodatkow¹ energiê, za któr¹ p³acimy.

032 473-30-82
0606 871-158

- kafelkowanie
- instalacje wodne - miedŸ i PVC
- g³adzie gipsowe, malowanie, tapetowanie
- sufity podwieszane, p³yty kartonowo - gipsowe
- panele pod³ogowe, œcienne
US£UGI
- aran¿acje wnêtrz
REMONTOWE
S
“

Mo¿esz zmniejszyæ swoje wydatki, korzystaj¹c w poprawny
sposób z:
- wentylacji
- ogrzewania
- oœwietlenia
- urz¹dzeñ elektrycznych

braku ci¹gu przy oknach zamkniêtych jest ich nadmierna
szczelnoœæ. Rozwi¹zanie zamontuj w oknach nawiewniki lub
przynajmniej na sta³e ustaw rozszczelnienie (szczelinê) w oknach.
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Regulamin op³at za dostawê wody i odprowadzanie œcieków
Kontynuuj¹c temat monta¿u wodomierzy mokrobie¿nych informujemy, ¿e Uchwa³¹ Rady Nadzorczej SM „JAS-MOS”
nr 89/IV/2006 z dnia 31.07.2006r. zosta³ zatwierdzony nowy Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania œcieków.
Zmiany wprowadzone do regulaminu to w³aœnie ujêcie w nim mo¿liwoœci montowania wodomierzy mokrobie¿nych zgodnie z uchwa³¹
opiniodawcz¹ Zebrania Przedstawicieli. Pe³ny tekst regulaminu zamieszczony jest na stronie internetowej naszej Spó³dzielni
www.smjasmos.cirow.pl Poni¿ej przedstawiamy wyci¹g z regulaminu dotycz¹cy unormowañ w tym zakresie:
§ 7 ust. 3-6
3. Istnieje mo¿liwoœæ kompleksowego monta¿u wodomierzy mokrobie¿nych we wszystkich lokalach przy³¹czonych do danego
wêz³a wodnego na zasadach okreœlonych w ustêpach 4 do 6 niniejszego paragrafu.
4. Do zakupu i monta¿u wodomierzy mokrobie¿nych przez Spó³dzielniê wymagana jest wyra¿ona na piœmie zgoda wiêkszoœci
lokatorów, tj. co najmniej 55 % lokali mieszkalnych przy³¹czonych do wêz³a wodnego opomiarowanego wodomierzem g³ównym
w danym budynku.
5. Ankiety w sprawie monta¿u wodomierzy mokrobie¿nych przeprowadza Spó³dzielnia. Kolejnoœæ przeprowadzania ankiet
w poszczególnych budynkach ustala Zarz¹d Spó³dzielni bior¹c pod uwagê: wysokoœæ wskaŸnika niedoboru/nadwy¿ki zu¿ycia
wody, stan techniczny instalacji wodnej, iloœæ wodomierzy, które w roku przeprowadzania ankiety bêd¹ wymaga³y legalizacji.
6. Koszty zwi¹zane z monta¿em, napraw¹ i legalizacj¹ wodomierzy mokrobie¿nych montowanych na zasadach okreœlonych
w ustêpie 4 ponosz¹ lokatorzy lokali mieszkalnych, w których nast¹pi³ monta¿ wodomierza mokrobie¿nego w formie rycza³towych
op³at miesiêcznych wnoszonych do Spó³dzielni. Wysokoœæ w/w op³at zatwierdza Rada Nadzorcza na wniosek Zarz¹du.
§ 11 ust 9-10
9. W przypadku stwierdzenia, i¿ lokator usi³owa³ wp³yn¹æ na pracê wodomierza, powoduj¹c wadliwoœæ wskazañ odczytu wody
w nastêpstwie ingerencji polem magnetycznym, Spó³dzielnia dokona wymiany wodomierza suchobie¿nego na wodomierz
mokrobie¿ny. Koszt wymiany ponosi lokator.
10. Dla lokali wyposa¿onych w wodomierze indywidualne suchobie¿ne posiadaj¹ce wa¿n¹ cechê legalizacji, w których pomimo
pozytywnego wyniku ankiet, o których mowa w § 7 ustêp 4 z przyczyn niezale¿nych od Spó³dzielni w terminie wyznaczonym
w pisemnym zawiadomieniu nie zostanie dokonany monta¿ wodomierzy mokrobie¿nych po up³ywie w/w terminu nale¿noœci za
dostawê wody i odprowadzanie œcieków naliczane bêd¹ w oparciu o postanowienia § 4 ust. 2 pkt 2 (tj. wed³ug rycza³tu
7 m3/osobê/miesi¹c).

Przypomnijmy!
Wodomierz mieszkaniowy jest podstawowym urz¹dzeniem do rozliczenia zu¿ytej wody przez mieszkañców. Dlatego te¿ bardzo
wa¿ne jest, jaki jest to wodomierz, jakiej klasy, jaka jest jego budowa oraz jakie s¹ mo¿liwoœci ingerencji (œwiadomej lub nieœwiadomej)
w jego pracê lub w mechanizm pomiaru.
Do chwili obecnej jedynym wodomierzem montowanym w naszych mieszkaniach by³ wodomierz suchobie¿ny, którego
konstrukcja jak wynika z doœwiadczeñ i praktyki ma du¿o wad np.:
- brak pomiaru poboru wody przy bardzo ma³ym poborze wody np. kropelkowanie, przecieki wody przez nieszczeln¹ armaturê,
- brak pomiaru poboru wody przy bardzo du¿ym ciœnieniu wody tzw. uderzenie hydrodynamiczne,
- mo¿liwoœæ zaburzeñ pracy wodomierza poprzez dzia³anie polem magnetycznym
Œwiadomie b¹dŸ nieœwiadome wykorzystanie niedoskona³oœci wodomierza suchobie¿nego ma istotny wp³yw na niedok³adnoœæ
pomiarów wody, a tym samym kszta³towania siê du¿ych wskaŸników niedoboru wody. Dlatego te¿ Zarz¹d prowadzi³ szereg dzia³añ
w zwi¹zku z wyborem wodomierzy dok³adnych w swoich pomiarach oraz odpornych na dzia³anie czynników zewnêtrznych. W chwili
obecnej jedynym wodomierzem odpornym na w/w czynniki jest wodomierz mokrobie¿ny, w którym nie ma sprzêg³a mechanicznego,
a wirnik po³¹czony mechanicznie z liczyd³em rejestruje zu¿ycie wody z du¿¹ dok³adnoœci¹. Brak sprzêg³a mechanicznego w wodomierzu
mokrobie¿nym ca³kowicie eliminuje uderzenia hydrodynamiczne oraz mo¿liwoœci wp³ywu na jego prace poprzez u¿ycie magnesu.
Z uwagi na ca³kowite wype³nienie wnêtrza wodomierza wod¹ istnieje ryzyko tworzenia siê osadów z nieczystoœci, co mo¿e spowodowaæ
po kilku latach utratê dok³adnoœci i koniecznoœæ jego wymiany przed ustawowym okresem legalizacji. Dlatego te¿ zalecany jest monta¿
wodomierzy mokrobie¿nych w budynkach z now¹ instalacj¹ wodn¹.
Wprowadzenie do stosowania w zasobach wodomierzy mokrobie¿nych ma na celu przeprowadzenie dok³adnych i rzetelnych
rozliczeñ wody w budynku. Nie zmieni siê system rozliczania wody z lokatorami. Nadal wskazania wodomierzy bêd¹ przemna¿ane przez
wskaŸniki niedoboru, jednak wskaŸniki te, jak pokazuj¹ doœwiadczenia powinny w znacznym stopniu siê obni¿yæ
Zarz¹d bior¹c pod uwagê zapisy ww. regulaminu rozpocz¹³ zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem ankietowanie wœród
mieszkañców 24 budynków/wêz³ów wodnych, a w nastêpnej kolejnoœci 38. Wyniki ankietowania zostan¹ umieszczone w gablotach
og³oszeniowych.

- produkcja i sprzeda¿ mebli kuchennych
- sprzeda¿ sprzêtu AGD
(w cenach hurtowych) pod zabudowê
- 30 wzorów mebli, 60 kolorów
- atrakcyjne oferty cenowe
- mo¿liwoœæ zakupu na raty

5% rabatu

do koñca roku
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Meble Putowski "Danput"
44-335 Jastrzêbie Zdrój
ul. Harcerska 2A
(Pasa¿ 24h, Ip.)
tel.: (0-32) 475 31 00
fax: (0-32) 475 31 02
e-mail: meble@danput.pl
www.danput.pl
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Pierwsze przekwaterowania na „Gagarina”.
W nawi¹zaniu do informacji, któr¹ przekazaliœmy Pañstwu w biuletynie „Nasze Mieszkanie” (marzec/2006)
przypominamy, ¿e od dnia 16 lutego 2006 r. Spó³dzielnia jest w³aœcicielem nieruchomoœci po³o¿onej w Jastrzêbiu Zdroju przy
ul. Gagarina przeznaczonej na pomieszczenia tymczasowe dla d³u¿ników posiadaj¹cych wyrok eksmisyjny bez prawa do
lokalu socjalnego. W wyniku prac adaptacyjnych gotowe s¹ ju¿ do zasiedlenia cztery oddzielne izby na parterze budynku
2
o ³¹cznej powierzchni 65,40 m . Ka¿de pomieszczenie jest przystosowane do zamontowania urz¹dzeñ grzewczych (piec
wêglowy), jednak¿e urz¹dzenia te, jak i opa³, mieszkaj¹ce tam rodziny musz¹ sobie zapewniæ we w³asnym zakresie. Ka¿da
z rodzin posiada dostêp do dwóch wspólnych punktów poboru wody o obni¿onym ciœnieniu (kuchnia, WC). Za pobyt w
pomieszczeniach tymczasowych bêdzie pobierana op³ata w wysokoœci 1,65 z³/m2 oraz nale¿noœæ za media. Windykowanie
zaleg³oœci czynszowych z poprzednich mieszkañ bêdzie kontynuowane. Spó³dzielnia wskaza³a cztery zad³u¿one rodziny,
które wkrótce zostan¹ przekwaterowane do wskazanych pomieszczeñ.
Zgodnie z ustaw¹ w sprawie szczegó³owego trybu postêpowania w sprawach o opró¿nienie lokalu lub pomieszczenia
albo o wydanie nieruchomoœci oraz szczegó³owych warunków, jakim powinno odpowiadaæ tymczasowe pomieszczenie Dz. U. Nr 17 z dnia 31.01.2005 r., poz. 155 - pomieszczenie tymczasowe powinno spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
1). zapewniaæ co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedn¹ osobê;
2). znajdowaæ siê w tej samej miejscowœci lub pobliskiej;
3). posiadaæ dostêp do Ÿród³a zaopatrzenia w wodê i do ustêpu, chocia¿by te urz¹dzenia znajdowa³y siê poza budynkiem;
4). posiadaæ oœwietlenie naturalne i elektryczne;
5). posiadaæ mo¿liwoœæ ogrzewania (np. piec kaflowy);
6). zapewniaæ mo¿liwoœæ zainstalowania urz¹dzenia do gotowania posi³ków.
Wszystkie wy¿ej wymienione warunki spe³niaj¹ pomieszczenia w budynku przy ul. Gagarina.
Planowana jest kontynuacja prac adaptacyjnych na drugiej kondygnacji w celu przygotowania pomieszczeñ dla kolejnych
eksmitowanych rodzin.

Krajowy Rejestr D³ugów
W kwietniu b.r. Spó³dzielnia zawar³a umowê o wspó³pracy z Krajowym Rejestrem
D³ugów, w ramach której rozpoczê³a procedurê zwi¹zan¹ z wpisywaniem d³u¿ników do
w/w rejestru.
Do dnia 31.10.2006 r. zosta³o zawiadomionych o mo¿liwoœci wpisu do KRD 151 osób dane 68 osób zosta³y wprowadzone do Rejestru, 29 osób uregulowa³o w ca³oœci
zad³u¿enie, pozosta³e osoby spisa³y porozumienia w sprawie sp³aty zad³u¿enia w ratach,
z którego siê wywi¹zuj¹.
Przypominamy, ¿e wpis do Rejestru powoduje zablokowanie wszelkich mo¿liwoœci
kredytowych i zakupów w systemie ratalnym.
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Dodatki mieszkaniowe tak¿e dla osób z zaleg³oœciami czynszowymi
Mo¿esz otrzymaæ dofinansowanie
Nawet do 70% wartoœci czynszu !!!
Przypominamy, ¿e osoby posiadaj¹ce niskie dochody mog¹
uzyskaæ pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego. O dodatek
mieszkaniowy mog¹ ubiegaæ siê tak¿e osoby posiadaj¹ce zaleg³oœci
czynszowe.
Wnioski o dodatek mieszkaniowy nale¿y sk³adaæ w Referacie
Dodatków Mieszkaniowych Urzêdu Miasta. Osoba korzystaj¹ca
z dodatku mieszkaniowego zobowi¹zana jest do regularnego dop³acania
ró¿nicy pomiêdzy kwot¹ przyznanego dodatku, a bie¿¹c¹ op³at¹
czynszow¹. Brak dop³at powoduje utratê dodatku mieszkaniowego, o
który ponownie mo¿na siê ubiegaæ po up³ywie terminu, na który zosta³
przyznany.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce dodatków mieszkaniowych
mo¿na uzyskaæ w Referacie Dodatków Mieszkaniowych Urzêdu
Miasta, telefon 32 47 851 00, oraz w sekcji windykacji tutejszej
Spó³dzielni (pokój nr 15) telefon 32 47 626 36 wew. 60, a tak¿e na naszej
stronie internetowej www.smjasmos.cirow.pl

Prowizja od op³at
bêdzie pobierana
bezpoœrednio
przez bank
Zarz¹d Spó³dzielni
informuje, ¿e pocz¹wszy od dnia
1 stycznia 2007 r. prowizje od
op³at czynszowych
regulowanych za poœrednictwem
Banku PKO BP bêd¹
bezpoœrednio pobierane przez
ten Bank (tak¿e w Agencji
mieszcz¹cej siê w siedzibie
S p ó ³ d z i e l n i p r z y
ul. S³onecznej 18 A).
Wysokoœæ prowizji
wynosi 0,1% kwoty wp³acanej.
Np. od wp³aty czynszu
wynosz¹cego 280,00 z³ trzeba
bêdzie uregulowaæ prowizjê
wynosz¹c¹ 0,28 z³.

1100 z³
ISO: ISO 9001:2000

ISO: 14001:2004

zapraszamy
do odwiedzenia
naszych
placówek

¯ory ,ul. Moniuszki 5 tel. 032 4342164
Racibórz , ul. Browarna 16 tel. 032 4152248
Rybnik Plac Wolnoœci 15 tel. 032 4224992
Rybnik ul. Prosta 100 tel. 032 4329070/71
Jastrzêbie Zdrój ul. Arki Bo¿ka 24E tel. 032 4737543
Wodzis³aw Œl. ul. Targowa 12A tel. 032 4552859
Sosnowiec ul. D³ugosza 55 tel. 032 3632690

AUTORYZOWANA STACJA DEALERSKA
TOYOTA KONSEK, 44-203 RYBNIK, UL.PROSTA 100
TEL. 032 432 90 40, FAX 032 432 90 66

¯ory , ul. Moniuszki 5 tel. 032 4342164
Racibórz , ul. Browarna 16 tel. 032 4152248
Rybnik , Plac Wolnoœci 15 tel. 032 4224992
Rybnik , ul. Prosta 100 tel. 032 4329070/71
Jastrzêbie Zdrój , ul. Arki Bo¿ka 24E tel. 032 4737543
Wodzis³aw Œl. , ul. Targowa 12A tel. 032 4552859
Sosnowiec , ul. D³ugosza 55 tel. 032 3632690

STACJA KONTROLI POJAZDÓW WSZYSTKICH MAREK do 3,5 t 4,0 m
oraz pojazdów zasilanych gazem i motocykli
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