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Wraz z pocz¹tkiem roku rozpoczê³y siê w naszej 
Spó³dzielni obowi¹zkowe przegl¹dy techniczne 
przewodów kominowych, instalacji gazowej i elektrycznej. 
Przypominamy wiêc lokatorom o obowi¹zku 
udostêpnienia swoich mieszkañ osobom uprawnionym do 
wykonywania tego typu prac. W/w przegl¹dy maj¹ przede 
wszystkim na wzglêdzie bezpieczeñstwo wszystkich 
mieszkañców budynków.

Informujemy, ¿e Minister Infrastruktury w Rozporz¹dzeniu 
z dnia 12.04.2002r. okreœli³ warunki techniczne, jakim 
powinny odpowiadaæ budynki. Poni¿ej przytaczamy 
najwa¿niejsze z nich, na które s³u¿by kominiarskie oraz 
techniczne Spó³dzielni zwracaj¹ szczególn¹ uwagê i 
których spe³nienie ma bezpoœredni wp³yw na prawid³owe 
dzia³anie przewodów kominowych, a przez to na 
bezpieczeñstwo ¿ycia i zdrowia mieszkañców:

1. Pomieszczenie higieniczno sanitarne (m. in. ³azienka, 
ubikacja) powinno mieæ wysokoœæ w œwietle co najmniej 
2,5 m. 

2.Drzwi do ³azienki, umywalni i wydzielonego ustêpu 
powinny otwieraæ siê na zewn¹trz pomieszczenia, mieæ co 
najmniej szerokoœæ 0,8 m i wysokoœæ 2 m w œwietle 

PRZEDE WSZYSTKIM WENTYLACJA  
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oœcie¿nicy, a w dolnej czêœci — otwory o sumarycznym 
2 

przekroju nie mniejszym ni¿ 220 cm dla dop³ywu 
powietrza.

3.Kubatura pomieszczenia ³azienki z wentylacj¹ 
grawitacyjn¹ powinna wynosiæ co najmniej 8 m3 — przy 
zastosowaniu w tym pomieszczeniu urz¹dzenia 
gazowego z otwart¹ komor¹ spalania (czyli dla 
stosowanych przez mieszkañców naszych zasobów 
gazowych podgrzewaczy wody).

4. Zabrania siê stosowania indywidualnych wentylatorów 
wyci¹gowych w pomieszczeniach, w których znajduj¹ siê 
wloty do przewodów spalinowych.

5. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo sta³e (dot.
ul. S³awika), p³ynne (dot. os. Z³ote £any) lub 
z urz¹dzeniami gazowymi pobieraj¹cymi powietrze do 
spalania z pomieszczenia (praktycznie ca³e zasoby)
i grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od 
urz¹dzenia stosowanie mechanicznej wentylacji 
wyci¹gowej jest zabronione.

6. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach okien, 
drzwi balkonowych i innych zamkniêæ otworów 
zewnêtrznych o du¿ej szczelnoœci, uniemo¿liwiaj¹cej 
infiltracjê powietrza zewnêtrznego w iloœci niezbêdnej do 
potrzeb wentylacyjnych, nale¿y przewidzieæ nawiewn¹ 
wentylacjê mechaniczn¹ lub odpowiednie urz¹dzenia 
nawiewne (np. higronawiewniki okienne).
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Przep³yw powietrza przez nawiewnik okienny

7.Urz¹dzenia gazowe mog¹ byæ instalowane wy³¹cznie 
w pomieszczeniach spe³niaj¹cych warunki dotycz¹ce ich 
wysokoœci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, 
a tak¿e dop³ywu powietrza do spalania okreœlone
w rozporz¹dzeniu, w Polskich Normach i przepisach 
odrêbnych.

8.Grzejniki gazowe wody przep³ywowej nale¿y instalowaæ 
na œcianach z materia³ów niepalnych b¹dŸ odizolowaæ je 
od œciany z materia³ów palnych p³yt¹ z materia³u 
niepalnego.

9.Przewody i kana³y spalinowe odprowadzaj¹ce spaliny 
od urz¹dzeñ gazowych, z wy³¹czeniem kot³ów, powinny 
spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:

- przekroje poprzeczne przewodu, a tak¿e kana³u 
spalinowego powinny byæ sta³e na ca³ej d³ugoœci,

- d³ugoœæ pionowych przewodów spalinowych powinna 
byæ nie mniejsza ni¿ 22 cm, a przewodów poziomych 
u³o¿onych ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku 
urz¹dzenia - nie wiêksza ni¿ 2 m, 

10. W ³azienkach i saunach z piecykami gazowymi oraz 
termami gazowymi i elektrycznymi dopuszcza siê 
stosowanie ok³adzin œciennych z materia³ów palnych, 
z tym ¿e odleg³oœæ tych urz¹dzeñ od ok³adzin powinna 
wynosiæ co najmniej 30 cm.

Poza w/w warunkami technicznymi, pamiêtajmy równie¿ 
o kilku bardzo wa¿nych zasadach i zachowaniach, które 
maj¹ wp³yw na bezpieczeñstwo nasze i mieszkañców 
budynku, a wiêc:

- utrzymujmy w czystoœci kratki wentylacyjne, na których 
w trakcie u¿ytkowania osiada kurz i t³uszcz, zmniejszaj¹c 
jednoczeœnie ich przepustowoœæ,

Zabrudzona kratka wentylacyjna 

- zlecajmy corocznie, osobom maj¹cym stosowne 
uprawnienia, przegl¹d kuchenek, term i piecyków 
gazowych (za ich stan techniczny odpowiada sam lokator),

- nie montujmy do wentylacji grawitacyjnej okapów 
kuchennych lub wentylatorów,

Stosowanie wentylatorów 
jest NIEDOPUSZCZALNE i NIEBEZPIECZNE

- przy zakupie nowego piecyka gazowego, weŸmy pod 
uwagê czy ma on czujnik cofania spalin, który 
automatycznie odcina dop³yw gazu, w wypadku „cofki”,

- nigdy nie zamykajmy (a tym bardziej nie zaklejajmy 
taœm¹ – co niestety równie¿ siê zdarza) nawiewników – 
powinny one zawsze byæ w pozycji „otwarty”.

- nape³niajmy najpierw wannê wod¹ a dopiero nastêpnie 
bierzmy k¹piel, zaœ w przypadku korzystania z prysznica 
uchylmy okno, by zwiêkszyæ cyrkulacjê powietrza.  



Jastrzêbie Zdrój
ul.Wrzosowa 8a, tel. 032 47 17 796

(pod balkonem, obok magla)

ul.1 Maja 14, tel. 032 47 34 026 
(w budynku laboratorium, za Bankiem Spó³dzielczym)

Niestety, w wielu mieszkaniach naszych zasobów 
zauwa¿a siê stan niezgodny z w/w warunkami. St¹d te¿ 
bior¹ siê liczne zalecenia kominiarskie oraz dzia³ania 
osiedlowych administracji, maj¹ce na celu uporz¹d-
kowanie tego stanu rzeczy – a poprzez to bezpieczeñstwo 
lokatorów.
Wraz z sezonem grzewczym pojawia siê równie¿ wœród 
mieszkañców tendencja b³êdnie rozumianej oszczêdnoœci 
energii cieplnej, czego podstawowym przejawem jest 
nadmierne uszczelnienie mieszkañ (g³ównie drzwi i okien) 
oraz niestety przesadne ich wych³adzanie poprzez 
zd³awienie grzejników zaworem termostatycznym. 
W efekcie doprowadza to do pogorszenia siê jakoœci 
powietrza wewnêtrznego jak i do zmniejszenia jego iloœci – 
tak potrzebnej do spalania w urz¹dzeniach gazowych. 
Dochodzi wtedy do nadmiernej wilgotnoœci powietrza, 
para skrapla siê na wewnêtrznej powierzchni szyb
i ch³odnych œcian, co sprzyja z kolei rozwojowi grzybów
i pleœni. Ka¿dy z lokatorów powinien zastanowiæ siê czy 
jego „cztery œciany” s¹ w³aœciwie przez niego u¿ytkowane. 
Zaœ nasze bezpieczeñstwo, samopoczucie i komfort 
zamieszkania w du¿ej mierze zale¿¹ od stworzenia 
warunków do odpowiedniej wentylacji. Jej skutecznoœæ, 
polegaj¹ca na wymianie powietrza  w mieszkaniu i ca³ym 
budynku,  zale¿y przede wszystk im od jego 
doprowadzenia z zewn¹trz do poszczególnych 
pomieszczeñ. Ponadto wa¿ne jest zapewnienie przep³ywu 
powietrza miêdzy pomieszczeniami i jego sprawne 
usuniêcie na zewn¹trz „po zu¿yciu” oraz zachowanie 

o
w³aœciwej temperatury w pomieszczeniach (20 C dla pokoi 
mieszkalnych). W przypadku niezachowania powy¿szych 
warunków, oprócz sprowadzenia niebezpieczeñstwa 
zak³ócenia ci¹gów kominowych, w szybki sposób mo¿emy 
doprowadziæ do zagrzybienia lokalu – nie mówi¹c ju¿
o tym, ¿e lokatorzy korzystaj¹cy w „normalny” sposób
z ogrzewania dogrzewaj¹ lokale tych „przesadnie 
oszczêdzaj¹cych”.

Pierwsze oznaki zagrzybienia powsta³e na skutek 
nadmiernego uszczelnienia lokalu

S¹ to powa¿ne argumenty do tego, aby w zwi¹zku ze 
zbli¿aj¹cym siê koñcem czasu trwania umów z firmami 
rozliczeniowymi zastanowiæ siê nad dalszym sposobem 
rozliczenia kosztów ciep³a. 
Czy pozostaæ na rozliczeniu tych kosztów na 
podstawie podzielników? 
Czy rozliczaæ zu¿ycie ciep³a w budynkach 
wg powierzchni ? 

W zwi¹zku z powy¿szym w niniejszym biuletynie 
Zarz¹d zamieœci³ ankietê w celu zaci¹gniêcia Pañstwa 
opinii w tym temacie. Wyniki ankietowania wska¿¹, które 
budynki (a w³aœciwie mieszkañcy tych budynków) chc¹ 
rozliczaæ zu¿ycie ciep³a wg wskazañ podzielników, a które 
wg powierzchni u¿ytkowej. Na podstawie tych wyników 
Zarz¹d podejmie stosowne dzia³ania w celu zawarcia 
kolejnych umów na rozliczanie kosztów zu¿ycia ciep³a 
w budynkach.
 Na zakoñczenie apelujemy do mieszkañców 
o umo¿liwienie s³u¿bom wykonanie wymaganych 
przepisami kontroli poprzez udostêpnienie lokali 
w wyznaczonych terminach oraz wykonywanie 
zaleceñ kominiarskich.



 UWAGA – AWIZO 

Szanowni Pañstwo. Spó³dzielnia ju¿ od dwóch lat 
korzysta z us³ug firmy dorêczeniowej, która dostarcza na 
terenie Jastrzêbia Zdroju przesy³ki listowe do instytucji, 
firm i lokatorów. Koszt takiej us³ugi jest znacznie ni¿szy ni¿ 
koszt, który musielibyœmy ponieœæ korzystaj¹c z us³ug 
poczty, a skutecznoœæ w dorêczaniu taka sama lub nawet 
wy¿sza. Zdarzy³o siê jednak parê razy w ci¹gu ostatniego 
roku, ¿e do Spó³dzielni wróci³y listy z adnotacj¹ 
dorêczyciela, ¿e nie podjêto „awiza” w terminie, a lokatorzy 
póŸniej stwierdzili, ¿e nie otrzymali ¿adnego pisma, ani te¿ 
zawiadomienia o piœmie, a dodatkowo nigdzie nie 
wyje¿d¿ali z Jastrzêbia. Je¿eli nikogo nie ma w lokalu 
mieszkalnym, to dorêczyciel zostawia w drzwiach 
informacjê o przesy³ce w postaci druku „awizo”. Przy 
ogromnej iloœci zasypuj¹cych nas w dniu dzisiejszym 
reklam ³atwo druk „awizo” potraktowaæ jako kolejn¹ nic 
nieznacz¹c¹ ulotkê. Aby zwróciæ Pañstwa uwagê na 
wygl¹d druku „awizo”, poni¿ej przedstawiamy jego wzór: 

Pytania lokatorów zadawane 
w Kancelariach notarialnych

Spisywanie w Kancelariach notarialnych umów 
dotycz¹cych przeniesienia w³asnoœci lokali jest, z punktu 
widzenia osób uprawnionych, okazj¹ do zadawania 
Przedstawicielom Spó³dzielni i Notariuszom ró¿nych pytañ, nie 
tylko dotycz¹cych odrêbnej w³asnoœci. Oto niektóre z nich:
1. Za co bêdzie p³aci³ odrêbny w³aœciciel? 

Zgodnie z ustawami o spó³dzielniach mieszkaniowych i 
o w³asnoœci lokali odrêbny w³aœciciel jest zobowi¹zany do 
ponoszenia pe³nych kosztów utrzymania swojego mieszkania 
(dostarczone do lokalu media, remonty instalacji, wymiana 
drzwi, okien, itp.), wnoszenia zaliczek na poczet utrzymania i 
remontów czêœci wspólnych nieruchomoœci, utrzymania 
terenów i placów przeznaczonych do korzystania przez 
mieszkañców w obrêbie danego osiedla. Odrêbny w³aœciciel 
bêd¹cy cz³onkiem Spó³dzielni jest zobowi¹zany ponosiæ równie¿ 
koszty zwi¹zane z utrzymaniem pozosta³ego mienia spó³dzielni, 
ale ma równie¿ prawo do korzystania z po¿ytków
z wynajmowanego mienia Spó³dzielni. Zmianie ulega tylko 
sposób op³acania podatku od nieruchomoœci i op³aty za 
wieczyste u¿ytkowanie. Do przeniesienia w³asnoœci lokalu, 
Spó³dzielnia regulowa³a obie op³aty, a z lokatorem rozlicza³a siê 
w „czynszu”. Po wpisie lokalu do Ksiêgi Wieczystej odrêbny 
w³aœciciel jest zobowi¹zany udaæ siê do Urzêdu Miasta w celu 
z³o¿enia deklaracji podatkowej i zgodnie z nakazem p³atniczym 
regulowaæ podatek od nieruchomoœci na konto Miasta. 
Podobnie jest z op³at¹ za wieczyste u¿ytkowanie gruntu – nale¿y 
j¹ regulowaæ ka¿dego roku do 31 marca na konto Urzêdu Miasta 
lub Starostwa (w Wodzis³awiu Œl.)
2. Dlaczego piwnice nie s¹ przypisane do lokali 
mieszkalnych?

W Spó³dzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” uchwa³y
w sprawie okreœlenia przedmiotu odrêbnej w³asnoœci lokali 
w nieruchomoœciach by³y podejmowane w latach 2004-2005r., 
a wiêc jeszcze przed nowelizacj¹ Ustawy o spó³dzielniach 
mieszkaniowych. Zgodnie z zapisami art. 42 ustawy decyzjê 
o okreœleniu przynale¿noœci dodatkowych pomieszczeñ (piwnic) 
do lokali mieszkalnych podejmuje zarz¹d spó³dzielni. Zarz¹d 
SM „JAS-MOS”, uchwa³¹ w 2002 roku, podj¹³ decyzjê o nie 
wliczaniu do udzia³ów powierzchni piwnicznych, co nie zmienia 
faktu, ¿e komórki piwniczne, pomimo pozostawania na czêœci 
wspólnej nieruchomoœci, przeznaczone s¹ do indywidualnego 
korzystania przez konkretnych lokatorów.  
3. Kiedy bêdzie mo¿na sprzedaæ lub darowaæ dzieciom 
mieszkanie bêd¹ce odrêbn¹ w³asnoœci¹?

Dla powstania prawa odrêbnej w³asnoœci lokalu 
mieszkalnego niezbêdne jest ujawnienie tego prawa 
w Ksiêdze Wieczystej. Po za³o¿eniu Ksiêgi Wieczystej lokalowej 
mo¿na swobodnie dysponowaæ lokalem, mo¿na go zbyæ, 
darowaæ, czy te¿ zapisaæ komuœ w testamencie tak samo jak 
spóùdzielcze wùasnoúciowe prawo do lokalu. Je¿eli odrêbny 
w³aœciciel ¿adnej z tych czynnoœci nie wykona, to lokal taki 
pozostaje w masie spadkowej jak ka¿dy inny maj¹tek rodzinny. 
4. Dlaczego w akcie notarialnym jest zapis o sp³acie kredytu 
na docieplenia budynków?

Zawarte w aktach notarialnych klauzule dotycz¹ce 
sp³aty kredytów termomodernizacyjnych na dotychczasowych 
warunkach (w op³atach czynszowych) s¹ tylko potwierdzeniem 
wczeœniejszej woli mieszkañców danego budynku. Sp³ata 
kredytu nie stanowi ¿adnego nowego, dodatkowego obci¹¿enia 
i jest tylko spe³nieniem wczeœniejszych zobowi¹zañ
5.Jak uciszyæ ha³asuj¹cego s¹siada?

Kiedy „uci¹¿liwy” s¹siad ignoruje kolejne proœby 
o spokój i ciszê, mo¿na go zdyscyplinowaæ grzywn¹, w tym celu 
nale¿y wezwaæ policjê lub stra¿ miejsk¹, a te mog¹ na podstawie 
art. 51 § 1 kodeksu wykroczeñ skierowaæ sprawê nawet do s¹du 
grodzkiego. Przepis mówi, ¿e kto krzykiem, ha³asem lub innym 

wybrykiem zak³óca porz¹dek lub ciszê nocn¹, mo¿e zostaæ 
ukarany aresztem, ograniczeniem wolnoœci lub grzywn¹. Mo¿na 
równie¿ samemu wyst¹piæ z pozwem przeciw s¹siadowi do s¹du 
cywilnego, który mo¿e wydaæ wyrok zakazuj¹cy ha³asowania lub 
innych uci¹¿liwych dzia³añ. Z podobnym pozwem mo¿na 
wyst¹piæ, gdy w budynku unosi siê przykry zapach z któregoœ 
z lokali (np. ktoœ trzyma w domu du¿¹ iloœæ zwierz¹t lub te¿ 
gromadzi pozbierane na œmietnikach rzeczy). Najbardziej 
dotkliwa ze wszystkich kar, to utrata mieszkania, w³aœciciela 
mo¿na w ostatecznoœci pozbawiæ lokalu mieszkalnego
w oparciu o art. 16 ustawy o w³asnoœci lokali - s¹d ma prawo 



Szczegó³owy porz¹dek obrad 

bêdzie wywieszony w gablotach 

og³oszeniowych, na klatkach 

schodowych, co najmniej 7 dni 

przed ka¿dym z zebrañ. 

Pragniemy tylko zwróciæ 

Pañstwa uwagê na fakt, ¿e dobieg³a 

koñca kadencja dotychczasowych 

Delegatów na Zebranie Przedstawicieli, dlatego tegoroczne Zebrania Grup Cz³onkowskich bêd¹ mia³y m.in. charakter 

wyborczy. Na poszczególnych Zebraniach zostanie wybrana okreœlona iloœæ Przedstawicieli w zale¿noœci od iloœci 

cz³onków na dzieñ 1 stycznia 2009 roku, którzy bêd¹ reprezentowaæ dan¹ Grupê w trakcie obrad Zebrañ 

Przedstawicieli. 

Na podstawie § 59 ust. 1 i § 73 ust. 1 pkt. 11 Statutu SM „JAS-MOS” Rada Nadzorcza okreœli³a liczbê Przedstawicieli na 

Zebranie Przedstawicieli na kadencjê 2009-2013 w ogólnej iloœci 67 osób, z podzia³em na poszczególne Grupy 

Cz³onkowskie:

1. Osiedle Z³ote £any – 3 osoby,

2. Osiedle Zdrój – 13 osób,

3. Osiedle Pionierów – 22 osoby,

4. Wodzis³aw Œl. – 5 osób,

5. Osiedle PrzyjaŸñ – 5 osób,

6. Osiedle A. Bo¿ka – 19 osób.

Delegaci na ZPCz podejmuj¹ najwa¿niejsze decyzje

w ¿yciu Spó³dzielni jako jej najwy¿szy organ samorz¹dowy 

(Prawo Spó³dzielcze - art. 36 -  42). To równie¿ oni wybieraj¹ 

cz³onków Rady Nadzorczej, organu sprawuj¹cego kontrolê

i nadzór nad dzia³alnoœci¹ spó³dzielni, decyduj¹cego m.in 

o treœci regulaminów wewn¹trzspó³dzielczych, sposobach 

rozliczeñ z cz³onkami, a tak¿e o wysokoœci op³at obci¹¿aj¹cych 

lokatorów. Kompetencje cz³onków Rady s¹ szerokie, a wiêc

i odpowiedzialnoœæ za podejmowane decyzje jest du¿a - ka¿dy 

cz³onek Rady odpowiada indywidualnie za podejmowane 

decyzje (Prawo Spó³dzielcze – art. 58, Ustawa

o rachunkowoœci – art. 4a). Wed³ug znowelizowanej ustawy

o spó³dzielniach mieszkaniowych kadencja cz³onków Rady 

wynosi trzy lata. Nie mo¿na byæ równie¿ cz³onkiem Rady 

Nadzorczej d³u¿ej ni¿ przez dwie kolejne kadencje. W trakcie 

tegorocznych obrad Zebrania Przedstawicieli zostanie 

wybrany nowy dziewiêcioosobowy sk³ad Rady Nadzorczej 

SM „JAS-MOS”.

  Zebrania Grup   
  Cz³onkowskich

Zarz¹d Spó³dzielni 
Mieszkaniowej „JAS-MOS’ 
informuje, ze zosta³y 
zwo³ane coroczne Zebrania 
Grup Cz³onkowskich, które 
odbêd¹ siê wed³ug 
harmonogramu obok: 

DROGI KLIENCIE - DOTYCHCZASOWE 

BIURO WARTY
ZOSTA£O PRZENIESIONE

JESTEŒMY OBOK
DAWNEJ SIEDZIBY

G£ÓWNE WEJŒCIE DO PAWILONU BIEDRONKA
UL.WARSZAWSKA 5 JASTRZÊBIE ZDRÓJ

AGENCI WARTY ZAPRASZAJ¥
tel. 032 47 000 90



KONSEK JANUSZ, KONSEK EWA
PPHU “KONSEK” SP.J.

STACJA KONTROLI 
POJAZDÓW WSZYSTKICH MAREK

 DO 3,5 t wys. 4m 
ORAZ POJAZDÓW ZASILANYCH GAZEM

 I MOTOCYKLI

AUTORYZOWANA STACJA 
DEALERSKA

TOYOTA KONSEK
44-203 Rybnik

ul.Prosta 100 (obok Makro)
tel. 032 432 90 40

www.toyota.rybnik.pl

Krakowska 19 tel.668 040 106

Dmowskiego 15 tel.32/ 217 20 50

BANK ROKU 2008 NA ŒL¥SKUBANK ROKU 2008 NA ŒL¥SKU
Bank Spó³dzielczy w Jastrzêbiu Zdroju
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