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Fakt jest taki, że pandemia spowodowała 

wielkie przegrupowania organizacyjne pra-

cy. Wzrosły koszty robót, usług  budowla-

nych, rosną koszty centralnego ogrzewa-

nia, gazu, energii elektrycznej, wzrosły rów-

nież koszty wody, odpadów komunalnych 

i w tych warunkach kończyliśmy rok 2021, 

a z dużymi obawami wchodzimy w nowy rok. 

Nasza spółdzielnia jeszcze pod koniec roku 

2021 przeprowadziła wiele spotkań doty-

czących negocjacji cenowych i przetargów 

na nowe zadania realizowane w 2022 roku, 

tak aby jak najbardziej załagodzić skutki 

wzrostu cen. Od połowy zeszłego roku na-

szych lokatorów dotykają wzrosty cen, na 

które Spółdzielnia nie ma wpływu. Przy bu-

dowaniu planu finansowo-gospodarczego  

na ten rok musieliśmy się bardzo skupić, aby 

ten plan był jak najbardziej optymalny, to 

znaczy taki, który pozwoli nam wykonać 

wiele wniosków złożonych przez naszych 

członków. 

Czy skutki „epidemii inflacji” odbiją się na wy-

niku zeszłego roku? 

Zakończył się 2021 rok – trudny rok „pande-

miczny”, a także pod koniec roku rozpoczął się 

znaczący wzrost inflacji. Początek roku jest 

dobrym momentem na wykonanie pierw-

szych podsumowań. 

Zapewne ostatni okres z powodu stanu epi-

demii był wyjątkowo niekorzystny dla przy-

chodów z działalności Spółdzielni. Po pierw-

sze część lokali przez długi okres była całko-

wicie zamknięta, część lokali zawiesiła swo-

ją działalność lub z niej zrezygnowała, część 

najemców lokali użytkowych całkowicie 

wycofała się z najmu lokali. W konsekwencji 

spowodowało to spadek przychodów z lo-

kali użytkowych zarówno w roku 2020 jak 

i 2021. W ubiegłych latach znaczącym przy-

chodem dla Spółdzielni były też wpływy 

Od 01 kwietnia 2022 roku wchodzi nowa 

regulacja stawek opłat eksploatacyjnych, 

o których już w grudniu ubiegłego roku sze-

roko informowaliśmy. Przypominam jedy-

nie, że w zależności od nieruchomości wzra-

sta ona maksymalnie do 40 groszy za metr 

kwadratowy. Choć są nieruchomości (co nas 

cieszy, zwłaszcza w tych trudnych czasach), 

z lokat bankowych, natomiast ze względu na 

wysokość stóp procentowych w ostatnim 

roku wpływy te spadły praktycznie do zera. 

Z tego tytułu spadł więc zysk, którym Spół-

dzielnia dzieli się z członkami, a z drugiej 

nie wpływa na wynik z działalności w roku 

2021. 

Jak wiemy wzrost opłat na fundusz eksploata-

cyjny i fundusz remontowy nastąpi w naszej 

Spółdzielni od 1 kwietnia. Z tego powodu pro-

szę o przybliżenie planu finansowano-gospo-

darczego na ten rok.

na których nie zostanie podwyższona opła-

ta funduszu eksploatacyjnego. 

Nasz fundusz remontowy na przyszły rok 

wynosi 6 710 970,50 zł i wzrósł w sumie 

o 18% ,a kształtowany jest według najpil-

niejszych potrzeb technicznych i realizowa-

ny na wniosek naszych lokatorów, realizuje 

również założenia inwestycyjne i w zależ-

ności od nieruchomości kształtuje się od 

1,20 do 3,50 złotych/m². Należy wziąć także 

pod uwagę, że opłaty na fundusz remonto-

wy zróżnicowane są dla poszczególnych 

nieruchomości. Różne opłaty na fundusz re-

montowy wynikają przede wszystkim z róż-

nych potrzeb i wniosków wniesionych przez 

lokatorów, od stanu technicznego budynku 

i wymogów wynikających z bezpieczeństwa 

i prawa budowlanego. Najbardziej obciąża-

Co z remontami naszych budynków za ubiegły 

rok? 

Pandemia w ostatnich dwóch latach utrud-

niła znacząco funkcjonowanie Spółdzielni?

Dziękuję za rozmowę. 

jące kosztowo pozycje to: remonty i moder-

nizacja dachów, kominów, instalacji gazo-

wych, wind, chodników, parkingów, elewacji 

w tym docieplenia, modernizacja balkonów 

francuskich, remont instalacji elektrycz-

nych i odgromowych i wiele innych prac. 

Szczegóły planu remontowego prezento-

wane były w naszym grudniowym biulety-

nie.

Tak, jak już mówiłem czas pandemii COVID 

19 to nie tylko problemy z wielką inflacją 

i wzrostem kosztów, to też problemy w sa-

mej organizacji pracy. Oczywiście to bardzo 

duże utrudnienia kontaktu z naszymi loka-

torami, ograniczenia w wykonywaniu na na-

szych zasobach rocznych kontroli instalacji 

elektrycznych, gazowych, kominiarskich 

itp. Od samego początku istnienia w naszym 

kraju pandemii COVID 19 dokonaliśmy 

w Spółdzielni wielu działań chroniących  na-

szych pracowników oraz lokatorów, aby 

móc w miarę możliwości normalnie funkcjo-

nować. W tym miejscu ponownie chcę po-

dziękować pracownikom za odpowiedzial-

ną postawę i bardzo duże zrozumienie tej 

trudniej sytuacji. W roku 2020 gdy nas pan-

demia zaskoczyła pracownicy z funduszu 

wynagrodzeń przeznaczyli 150 000 złotych 

na zakup środków ochronnych, masek, pły-

nów, kombinezonów, ekranów ochronnych. 

W ubiegłym roku 75% pracowników fizycz-

nych i 85% pracowników etatowych oraz 

100% członków zarządu zaszczepiło się 

przeciwko COVID 19. Mam taką nadzieję, 

że to nas uchroni przed poważnymi skutka-

mi tej ciężkiej choroby, a z drugiej strony po-

zwoli naszej Spółdzielni normalnie funkcjo-

nować. 

Rok 2021 za nami
W ubiegłym roku 75% pracowników fizycznych i 85% pracowników etatowych oraz 100% Zarządu zaszczepiło się 

przeciwko COVID 19 - mówi Piotr Szereda prezes Zarządu SM „JAS-MOS” - mam taką nadzieję, że to uchroni nas przed 

poważnymi skutkami tej ciężkiej choroby, a z drugiej strony pozwoli naszej Spółdzielni na normalne funkcjonowanie.

Nowa kotłownia c.o. i c.w.u przy ul.Staszica 8



Na posiedzeniu grudniowym 2021 roku omawianymi przez 

Radę Nadzorczą oraz Zarząd były następujące sprawy: 

Dodał również, że fundusz remontowy tworzony jest 

głównie z odpisów z opłat wnoszonych przez wszystkich 

użytkowników lokali. Ze względu na obserwowany 

w ostatnim okresie wzrost cen usług na rynku ogólnobu-

dowlanym wysokość stawek funduszu remontowego 

na większości nieruchomości zostanie podwyższona 

o 0,10 - 0,20 zł/m² , na nieruchomości gdzie planowana 

jest rozbudowa balkonów o 1,00 - 1,50 zł/m² oraz 

1,40 zł/m²  na nieruchomości przy ul. Staszica 8. 

Zarząd wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie planu re-

montów na rok 2022r. oraz zatwierdzenie stawek fun-

duszu remontowego na poszczególnych nieruchomo-

ściach. Zastępca Prezesa ds. technicznych wyjaśnił, że 

propozycja planu zawiera najbardziej pilne potrzeby 

remontowe poszczególnych nieruchomości, które ze 

względu na sytuację epidemiologiczną były częściowo 

konsultowane z mieszkańcami poszczególnych osiedli 

podczas październikowych zebrań w terenie. Zastępca 

Prezesa ds. technicznych pokrótce omówił planowane 

w 2022r. prace remontowe. Plan przewiduje m.in. prze-

znaczenie znacznej części środków funduszu remonto-

wego na wykonanie remontów dźwigów osobowych, 

instalacji gazowej, robót brukarskich, dekarskich oraz 

rozbudowę balkonów francuskich. 

Zarząd wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie planu 

finansowo-gospodarczego na 2022r. z uwzględnieniem 

podziału kosztów i kalkulacji stawek opłat na poszcze-

gólne nieruchomości Spółdzielni. Zastępca Prezesa ds. 

ekonomicznych wyjaśniła, że założeniem do opracowa-

nia planu było ustalenie potrzeb rzeczowych gospodarki 

Członkowie RN wnieśli zapytania dot. wybranych pozycji 

planu m.in. prac związanych z wykonaniem miejsc posto-

jowych w miejscu dawnego sklepu zoologicznego przy 

ul. Zielonej 24-42. Zastępca Prezesa wyjaśnił, że wyko-

nanie miejsc postojowych przy ul. Zielonej 24-42 wiąże 

się ze  zmianą Regulaminu określającego zasady rozli-

czania kosztów GZM w tym zakresie, co ważniejsze 

z kosztami. Wykonanie tego zadania znacznie wpłynie na 

wzrost opłaty eksploatacyjnej tej nieruchomości, a zało-

żenia zakładają, aby: w jak najmniejszym stopniu obcią-

żać  mieszkańców oraz, że stawka eksploatacyjna nie 

wzrośnie więcej niż 0,40 zł/m².

W dalszej części dyskusji omówiono pozycje planu oraz 

propozycję kalkulacji stawek opłat eksploatacyjnych na 

poszczególnych nieruchomościach oraz koszty sprząta-

nia i wysokości wnoszonych z tego tytułu opłat przez 

mieszkańców. 

W przygotowanym projekcie planu finansowo-gospo-

darczego koszty eksploatacji i utrzymania poszczegól-

nych nieruchomości w przeliczeniu na 1m²/m-c kszta-

łtują się w przedziale od 3,01 zł/m²/m-c do 4,48 zł/m²/m-c 

przy średnim koszcie utrzymania zasobów wynoszącym 

3,75 zł/m²/m-c. 

zasobami mieszkaniowymi, których zaspokojenie jest 

niezbędnie do zapewnienia sprawnej obsługi eksploata-

cyjnej zasobów oraz utrzymania budynków i ich otocze-

nia w należytym stanie. Projekt planu został opracowany 

z podziałem na część dotyczącą bezpośrednich kosztów 

eksploatacji i utrzymania poszczególnych nierucho-

mości oraz kosztów, które dotyczą całych zasobów 

w równym stopniu i które zostały rozliczone na poszcze-

gólne nieruchomości według powierzchni użytkowej. Na 

etapie budowy planu uwzględnione zostały zgłoszone 

przez mieszkańców potrzeby w sprawie eksploatacji po-

szczególnych nieruchomości, uwagi służb administra-

cyjno-technicznych w sprawie koniecznych do realizacji 

napraw i poprawy stanu technicznego zasobów oraz 

wszelkie usługi, których realizacja w 2022 roku wynikać 

będzie z umów zawartych i przewidywanych do zawarcia 

na dzień sporządzenia projektu planu. Zastępca Prezesa   

ds. ekonomicznych wskazała, że z przedłożonego projek-

tu planu wynika, że w roku 2022 nastąpi wzrost kosztów 

konserwacji o 7,94%, a kosztów utrzymania służb admi-

nistracyjnych  o 5,01%, kosztów zarządzania o 3,75% 

oraz kosztów ogrodników o 3,14%. Ponadto z projektu 

planu wynika, że w wyniku realizacji pozostałej działal-

ności gospodarczej planowane jest osiągnięcie w roku 

2022 dochodu w wysokości ponad 375  003,07 zł. 

Główna Księgowa poinformowała, że średnio opłata 

eksploatacyjna wzrośnie o ok. 0,20 zł/m². Jest kilka 

nieruchomości gdzie podwyżka wynosić będzie ok.

 0,40 zł/m² .

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej z 22.11.2021r. 

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę zasadności 

skargi lokatorów części nieruchomości ul. Pomorskiej 

59-71, 73-85 oraz 87-99 dot. rozbudowy balkonów. 
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Za treść ogłoszeń reklamowych oraz materiałów sponsorowanych Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu dokumentów 

i wysłuchaniu opinii Radcy Prawnego, stoi na stanowi-

sku, iż działania Zarządu SM „JAS-MOS” nie noszą zna-

mion przekroczenia uprawnień, jak również pozostają 

w zgodzie z Ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych, 

Prawem budowlanym oraz Statutem SM „JAS-MOS”. Po-

nadto Komisja Rewizyjna zawnioskowała, aby opraco-

wać jednolity Regulamin ankietowania  przewidzianych 

inwestycji, zwiększyć ilość spotkań informacyjnych w te-

renie z lokatorami w przypadku planowania przepro-

wadzania inwestycji oraz wnioskuje, aby akcje informo-

wania lokatorów o przeprowadzanym ewentualnym an-

kietowaniu intensyfikować i rozpowszechniać zarówno 

w gazetce Spółdzielczej, na stronie internetowej Spół-

dzielni oraz ogłoszeniach na klatkach schodowych po-

szczególnych budynków.

W wyniku analizy tematu RN jednogłośnie przyjęła 

przedstawiony protokół oraz podtrzymuje stanowisko 

Komisji Rewizyjnej jak i Zarządu o nieuzasadnionych za-

rzutach grupy mieszkańców dot. planowanej inwestycji 

rozbudowy balkonów przy ul. Pomorskiej i Warmińskiej. 

W wyniku udzielonych wyjaśnień RN bez uwag, jedno-

głośnie przyjęła przedstawioną informację. 

Wyniki kontroli przedstawiła w protokole numer 

34/KR/VIII/2021. 

Na posiedzeniu styczniowym 2022 roku Rada Nadzorcza 

oraz Zarząd omawiał między innymi następujące sprawy: 

Zarząd przedstawił informację dot. gospodarki lokalami 

mieszkalnymi za 2021r. Prezes poinformował, że 

w 2021r. Spółdzielnia dysponowała 22 wolnymi lokala-

mi, z czego 7 mieszkań odzyskano w 2020r. i zasiedlono 

w 2021r, 2 mieszkania zasiedlono w drodze przetargu 

na najem, 5 w przetargu na zbycie prawa własności. 

W 2021r. Spółdzielnia odzyskała 15 lokali; 9 zasiedlono 

w drodze przetargu na najem, 1 został zbyty w drodze 

przetargu na zbycie prawa własności, 3 lokale w trakcie 

procedury przetargowej, a 2 mieszkania są w trakcie re-

montu. 

Zarząd wystąpił z wnioskiem o podjęcie uchwały w spra-

wie ustalenia zasad zaliczania członków do poszczegól-

nych części Walnego Zgromadzenia. Zarząd poinformo-

wał, iż zamierza, wzorem lat ubiegłych dokonać podziału 

Krótkie sprawozdanie z    
Rada Nadzorcza pracuje w cyklu miesięcznym. W każdym kolejnym biuletynie „Nasze Mieszkanie” przedstawiamy Państwu krótkie sprawozdanie 

z posiedzeń naszej Rady Nadzorczej. W tym biuletynie w imieniu Rady Nadzorczej przedstawię Państwu informację jakimi sprawami zajmowała 

się Rada Nadzorcza w miesiącach: grudniu 2021 roku oraz w styczniu 2022 roku. 

www.smjasmos.pl2
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   R E K L A M A   

UCHWAŁA NR 154/VIII/2022

w sprawie: ustalenia zasad zaliczania członków do po-

szczególnych części Walnego Zgromadzenia 

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych (tj. z dnia 22.07.20r. Dz.U. z 2020 r. 

poz.1465 z późn.zm.) oraz § 71 ust. 1 pkt. 11  i   § 53 ust. 2 

Statutu SM „JAS-MOS”,, Rada Nadzorcza ustala przy-

należność członków do poszczególnych części Walnego 

Zgromadzenia w zależności od lokalizacji lokali, do 

których posiadają prawa, wg poniższego przypisania ulic 

do poszczególnych części:

1. Os. A. Bożka – ulice:  Zielona, Harcerska, 

      

 Miodowa, Wrzosowa,

2. Os. Pionierów – ulice:  Kaszubska, Kurpiowska,

 Słoneczna, Krótka, J. Kusocińskiego, 

3. Os. Zdrój – ulice: M. Konopnickiej, K. Miarki, 

 Ofiar Faszyzmu,  1 Maja, Poprzeczna, S. Staszica, 

Walnego Zgromadzenia na sześć części oraz zwołać WZ 

w czerwcu 2022r. za 2 okresy sprawozdawcze – lata 

2020-2021. Przy braku uwag Rada Nadzorcza jednogło-

śnie podjęła uchwałę poniższej treści:

  Śląska, Warmińska, Pomorska,

 Jana Pawła II, 11 Listopada, gen. W. Andersa,

4. Wodzisław Śl.- ulice:  26 Marca, 

Odpowiedzialny za wykonanie uchwały 

 kard. S. Wyszyńskiego, PCK, Plac Zwycięstwa,

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Prezesa poinformował, że Spółdzielnia posia-

da 104 budynki ocieplone, co stanowi 85,95% całości za-

sobów. W okresie rozliczeniowym 2020/2021 rozlicze-

nia w oparciu o powierzchnię użytkową wykonane były 

dla 51 budynków natomiast na podstawie odczytów po-

dzielników 70 budynków. Wskazał, że analiza zużycia 

ciepła w budynkach Spółdzielni wykazuje utrzymującą 

się tendencję wskazującą na najniższe zużycie ciepła GJ 

w przeliczeniu na m² w budynkach ocieplonych rozlicza-

nych wg podzielników i na najwyższe zużycie ciepła 

w przeliczeniu GJ/m² w budynkach nieocieplonych rozli-

czanych wg powierzchni użytkowej lokali. 

Za uchwałą oddano 8 głosów

Zarząd przedstawił informację dot. porównania zużycia 

ciepła w budynkach ocieplonych i nieocieplonych w se-

zonie grzewczym 2020/2021.

– Zarząd SM „JAS-MOS”

5. Os. Przyjaźń – ulice:  Górnicza, S. Wyspiańskiego, 

 S. Moniuszki, G. Morcinka, M. Kopernika,  

 I. Krasickiego,

Przeciw uchwale oddano 0 głosów

Prezes zwrócił uwagę na budynki o najniższym zużyciu 

ciepła; są to budynki ocieplone rozliczane wg podziel-

ników przy ul. K. Miarki 1, natomiast budynek o najwyż-

szym zużyciu ciepła, podobnie jak w ubiegłym sezonie 

grzewczym jest budynek nieocieplony rozliczany wg po-

wierzchni użytkowej lokali przy ul. Konopnickiej 2, w któ-

rym zamieszkują osoby wynajmujące mieszkania, którzy 

6. Os. Złote Łany – ulica Wiejska.

Z protokołami z Posiedzeń Rady Nadzorczej, które od-

były się w miesiącu grudniu 2021 roku oraz styczniu 

nie mogą podjąć decyzji dot. ewentualnego docieplenia 

budynku, a właściciele nie są tym tematem zaintere-

sowani. 

2022 roku  członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się 

na stronie internetowej www.smjasmos.pl. 

Dziękuję za uwagę.

Bartłomiej Sułkowski , Przewodniczący  Rady 

Nadzorczej SM „JAS-MOS”. 

pracy Rady Nadzorczej



 rozl. wg podzielników sezon 2020-2021 rozl. kosztów c.o. GJ/m² 

a b  c d e=c/d

1 Poprzeczna 1-5  514,07 1 012,68 0,51    

2 1 Maja 2-8  1 379,36 2 719,58 0,51

3 Konopnicka 6 250,98 393,96 0,64

4 Morcinka 6-8  529,64 881,90 0,60

5 Morcinka 5-7  402,40 763,80 0,53

6 Ofiar Faszyzmu 2-10 1 382,30 2 750,90 0,50

 Razem: 4 458,75 8 522,82 0,52

l.p. Budynki nieocieplone Razem GJ:  p.u. przyjęta do   zużycie

Porównania zużycia ciepła 
w budynkach ocieplonych 
i nieocieplonych w sezonie 
grzewczym 2020/2021
W SM „JAS-MOS” na dzień 31.12.2021r. w procesie termomodernizacji ocieplono 104 bu-

dynki mieszkalne, co stanowi 85,95 % całości zasobów. 

W okresie rozliczeniowym 2020/2021 rozliczenia w oparciu o powierzchnię użytkową lo-
kali za ww. okres wykonane były dla 51 budynków, natomiast na podstawie odczytów po-

dzielników dla 70 budynków. 

Analizę zużycia ciepła dla budynków ocieplonych i nieocieplonych tak jak w poprzednich la-

tach prezentujemy w przeliczeniu GJ na powierzchnię użytkową lokali przyjętą do rozlicze-
nia kosztów c.o. 

W ubiegłym roku zostały zmniejszone moce zamówione w związku z wykonywanymi pracami 

termomodernizacyjnymi na poszczególnych budynkach: Górnicza 38, Ofiar Faszyzmu 7-15.

Zużycie ciepła z sezonu grzewczego 2020/2021 w przeliczeniu na m²  przedstawiało się na-

stępująco:

W tabeli nr 1 przedstawiamy zużycie ciepła w budynkach ocieplonych rozliczanych wg po-
dzielników, natomiast w tabeli nr 2 w budynkach ocieplonych rozliczanych wg powierzchni 

użytkowej lokali.

W tabeli nr 3 przedstawiamy zużycie ciepła w budynkach nieocieplonych rozliczanych wg 
podzielników, natomiast w tabeli nr 4 w budynkach nieocieplonych rozliczanych wg po-

wierzchni użytkowej lokali. 

- średnie zużycie ciepła w budynkach ocieplonych rozliczanych wg podzielników wynosi 
0,36 GJ/m² (tabela nr 1),

0,51 GJ/m² (tabela nr 2), 
- średnie zużycie ciepła w budynkach nieocieplonych rozliczanych wg podzielników 

wynosi 0,52 GJ/m² (tabela nr 3), 
- średnie zużycie ciepła w budynkach nieocieplonych rozliczanych wg p. u. lokali wynosi 

0,62 GJ/m² (tabela nr 4). 

Przedstawiona analiza wykazuje utrzymującą się tendencję wskazującą na najniższe zuży-

cie ciepła GJ w przeliczeniu na m² w budynkach ocieplonych rozliczanych wg podzielników 
i na najwyższe zużycie ciepła w przeliczeniu GJ/m² w budynkach nieocieplonych  rozlicza-

nych wg powierzchni użytkowej lokali. 

- średnie zużycie ciepła w budynkach ocieplonych rozliczanych wg p. u. lokali wynosi  

W sezonie grzewczym 2020/2021 budynkami o najniższym zużyciu ciepła są budynki ocie-

plone rozliczane wg podzielników przy ul. K. Miarki 1 (0,28GJ/m²), natomiast budynek o naj-
wyższym zużyciu ciepła podobnie jak w ubiegłym sezonie grzewczym jest budynkiem  nie-

ocieplanym rozliczanym wg pow. użytkowej lokali przy ul. Konopnickiej 2 (0,67  GJ/m²).

Ponadto przedkładamy zbiorcze zestawienie kosztów ogrzania budynków rozliczanych na 

podstawie podzielników jak też wg powierzchni użytkowej za ostatni okres rozliczeniowy 
w porównaniu do poprzedniego sezonu.

Wnioski są takie, że najniższe zużycie ciepła GJ w przeliczeniu na m² jest w budynkach 

ocieplonych rozliczanych wg podzielników, a  najwyższe zużycie ciepła w przeliczeniu 
GJ/m² jest w budynkach nieocielonych rozliczanych wg powierzchni użytkowej lokali. 
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  TABELA  3  

11 Kurpiowska 15-23  1 274,32 3 158,29 0,40

13 Warmińska 2 -14 1 542,60 4 388,84 0,35

8 Kaszubska 5  1 048,15 3 175,94 0,33

14 Warmińska 16-28  1 452,20 4 395,20 0,33

l.p. Budynki ocieplone Razem GJ:  p.u. przyjęta do   zużycie

 rozl. wg podzielników sezon 2020-2021 rozl. kosztów c.o. GJ/m² 

a b  c d e=c/d

2 Śląska 13 1 023,51 3 206,99 0,32

1 Śląska 11  1 065,38 3 221,39 0,33

4 Śląska 17 1 027,73 3 217,75 0,32

3 Śląska 15 1 011,70 3 214,23 0,31

5 Śląska 19 1 059,77 3 214,87 0,33

6 Kaszubska 1 997,31 3 222,37 0,31

7 Kaszubska 3 964,81 3 216,88 0,30

9 Kaszubska 7 962,36 3 195,25 0,30

10 Kurpiowska 5-13 1 238,39 3 028,75 0,41

12 Warmińska 1-13 1 661,70 4 450,60 0,37

15 Warmińska 30-42 1 430,60 4 394,40 0,33

51 Wrzosowa 1-19  1 934,90 5 483,50 0,35

27 Krasickiego 7 387,02 1 171,38 0,33

54 Wyspiańskiego 1-7  742,07 2 287,65 0,32

37 Wiejska 17 b  393,22 706,20 0,56

57 Krótka 2-6  470,70 1 011,78 0,47

22 Pomorska 44-56 1 627,70 4 449,90 0,37

19 Pomorska 59-71 1 588,66 4 449,90 0,36

26 Krasickiego 6 428,08 1 158,95 0,37

31 Wiejska 9 a  398,44 1 171,00 0,34

32 Wiejska 9 b  458,23 1 171,00 0,39

36 Wiejska 29 d  394,50 1 168,30 0,34

16 Pomorska 17-29 1 613,40 4 368,90 0,37

17 Pomorska 31-43 1 646,50 5 347,00 0,31

25 Krasickiego 4 406,96 1 166,54 0,35

30 Krasickiego 19 430,87 972,00 0,44

34 Wiejska 17 c  456,13 1 222,30 0,37

24 Krasickiego 3 431,78 1 169,34 0,37

39 Słoneczna  20-30 851,60 2 102,44 0,41

40 Ofiar  Faszyzmu 1-5  686,58 1 613,79 0,43

18 Pomorska 45-57 1 727,60 5 347,00 0,32

23 Krasickiego 2 431,42 1 186,09 0,36

20 Pomorska 73-85 1 547,20 4 450,16 0,35

28 Krasickiego 8 388,28 1 179,22 0,33

33 Wiejska 9 c  435,71 1 168,30 0,37

38 Wiejska 23 b  288,35 715,30 0,40

21 Pomorska 87-99 1 622,50 4 449,90 0,36

35 Wiejska 23 c 435,72 1 178,35 0,37

41 Karola Miarki 8-9  447,22 1 102,80 0,41

42 Karola Miarki  1  662,10 2 382,95 0,28

43 Andersa 10-12 469,21 1 058,42 0,44

29 Krasickiego 15 442,85 1 171,83 0,38

44 Andersa 14-16  484,25 1 058,35 0,46

45 Andersa 23-37  1 319,91 2 643,50 0,50

46 Andersa 2-4 455,78 1 084,82 0,42

47 11 Listopada 7 b 305,64 700,98 0,44

48 11 Listopada 11 b  350,02 700,98 0,50

49 Poprzeczna 2-6  445,54 1 012,08 0,44

50 Warmińska 44-56 1 551,40 4 450,60 0,35

52 Miodowa  2-4 1 934,00 5 026,64 0,38

53 Konopnicka 8   155,48 393,96 0,39

55 Wiejska 17 d  393,22 1 171,00 0,34

56 Słoneczna 4-8 438,45 996,70 0,44

59 Kopernika 10-12  316,74 744,10 0,43

60 Górnicza 40 824,42 1 907,12 0,43

62 Staszica 8  1 088,80 2 813,13 0,39

64 Of. Faszyzmu 7-15 749,38 1 613,60 0,46

61 Poprzeczna 8-12  402,77 1 011,43 0,40

63 Górnicza 38 958,59 1 884,30 0,51

 Razem: 56 207,92 154 959,93 0,36

58 Zielona 4-22 2 027,50 5 462,70 0,37

  TABELA  1  



3 Andersa 6 - 8  619,69 1 047,20 0,59

l.p. Budynki ocieplone Razem GJ:  p.u. przyjęta do  zużycie

 rozl. wg p.u. lokali sezon 2020-2021 rozl. kosztów c.o. GJ/m²

a b  c d e=c/d

1 Pomorska 30 - 42 2 509,40 5 012,21 0,50

2 Zielona 21-31 7 136,75 15 082,56 0,47

4 Andersa 1 - 9  985,96 1 501,77 0,66

5 Karola  Miarki 5 461,06 848,53 0,54

6 Karola Miarki 6 - 7  708,17 1 287,78 0,55

7 Andersa 11 - 21  1 172,13 2 092,16 0,56

8 26 Marca 11 588,80 1 056,92 0,56

9 26 Marca 140 - 152 3 018,30 5 190,56 0,58

11 Wyszyńskiego 59-61 790,90 1 476,00 0,54

12 Wiejska 19 d  488,59 1 171,00 0,42

13 26 Marca 15 528,89 1 057,20 0,50

10 Wyszyńskiego 51 - 53 684,35 1 481,30 0,46

14 Wyszyńskiego 45 - 49 1 180,11 2 203,30 0,54

32 Zielona 76A-J 2 747,10 5 462,70 0,50

31 PCK 14-20 1 127,23 2 595,62 0,43

23 Wiejska 29 c 522,20 1 171,00 0,45

22 Wiejska 9 489,42 1 168,30 0,42

15 Wyszyńskiego 55-57 811,55 1 477,42 0,55

25 Harcerska 1-3 2 525,70 5 026,64 0,50

24 Wiejska 29 b  358,71 706,20 0,51

28 Kusocińskiego 25-43  2 739,20 5 430,70 0,50

29 Al.J.Pawła II  15 A-F  1 910,88 3 222,90 0,59

26 Harcerska 5-7 2 693,10 5 026,72 0,54

17 26 Marca 13 683,70 1 066,36 0,64

20 Zielona 24-42 2 537,40 5 462,70 0,46

30 26 Marca 118-128 2 725,70 4 455,90 0,61

27 Kusocińskiego 5-23  2 744,50 5 450,25 0,50

35 Zielona 33-43 7 433,00 15 081,15 0,49

36 Zielona 44-62 2 553,90 5 462,70 0,47

40 Krasickiego 1 431,83 1 157,30 0,37

18 Krasickiego 9 515,55 1 171,10 0,44

19 Kopernika 11-13 487,10 760,32 0,64

16 PL.Zwycięstwa 12 551,30 1 053,60 0,52

21 Wiejska 13 c 560,37 1 168,30 0,48

34 Zielona 1-3 2 549,90 5 027,28 0,51

39 Zielona 9-19 7 833,20 15 178,75 0,52

33 Słoneczna 32-42 1 124,40 1 951,92 0,58

 Razem: 72 489,55 141 987,98 0,51

37 Kopernika 6-8 442,31 716,88 0,62

38 Harcerska 2-4 2 517,20 5 026,78 0,50

  TABELA  2  
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Dbaj o czystość i nie niszcz 
swojej współwłasności
Lokatorzy są zobowiązani chronić przed 
uszkodzeniem i dewastacją pomieszczenia 

użytkowane wspólnie (windy, korytarze, klatki 
schodowe, strychy, zsypy, pomieszczenia go-

spodarcze i otoczenie budynku). Jeśli więc 

dziecko zbije szybę, pomaluje sprayem ścianę, 
odpowiemy za to my. Za szkody i zniszczenia 

we wspólnej własności, które powstały z na-
szej winy, naszych dzieci lub gości, płacimy 

z własnej kieszeni.
Powinniśmy też pilnować, by dzieci nie śmie-

ciły, nie niszczyły krzewów i kwiatów. Musimy 
również sprzątać po swoim psie. Kodeks wy-

kroczeń przewiduje bowiem za zanieczysz-

czenie i zaśmiecanie miejsc publicznych na-
ganę lub karę grzywny (do 500 zł), a za niszcze-

nie roślinności, trawników lub zieleńców 
naganę lub karę grzywny (do 1000 zł).

Przestrzegaj porządku 
i regulaminu
Zasady porządku domowego określają usta-

lone zwyczaje oraz regulamin uchwalony przez 
Radę Nadzorczą naszej Spółdzielni.  Wiadomo, 

że nie można hałasować nocą ani zakłócać spo-
koju sąsiadom libacjami i awanturami. Nie 
można palić papierosów w piwnicach, na 

korytarzach i klatkach schodowych oraz in-
nych częściach wspólnych, ani też zastawiać 

przejść, strychów, korytarzy i klatek schodo-

wych prywatnymi przedmiotami. Chodzi prze-
de wszystkim o bezpieczeństwo przeciwpoża-

rowe. 
Regulamin używania lokali, porządku domo-
wego i współżycia mieszkańców jest dostępny 

na stronie internetowej www.smjasmos.pl 
w zakładce Regulaminy. 

Informacja o lokalach 
mieszkalnych w zasobach 
Spółdzielni

Ponadto w wyniku pozytywnie rozpatrzonych 
wniosków osób zajmujących lokale mieszkal-

W 2021 roku w ramach działalności mieszka-

niowej w Spółdzielni zorganizowano 12 prze-
targów na najem lokali mieszkalnych oraz 

11 przetargów na ustanowienie i zbycie prawa 
odrębnej własności lokali mieszkalnych. 
W wyniku przeprowadzonych przetargów 

podpisano 11 umów najmu oraz 6 umów no-
tarialnych z nabywcami prawa własności.

- 3 umowy najmu lokali mieszkalnych. 

- 4 umowy ustanowienia spółdzielczego loka-

torskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

ne, zgodnie z obowiązującymi przepisami pra-

wa, zawarto:

Do dnia 31.12.2021r., do Spółdzielni wpłynęło 

407 aktów notarialnych i 38 postanowień są-
dowych potwierdzających zbycie/ nabycie 

praw do lokali mieszkalnych. Ilość członków 
Spółdzielni na dzień 31.12.2021 roku – 7  574.     

Informacja o lokalach 
mieszkalnych w zasobach 
Spółdzielni

Wandalizm w 2021 roku

Należy przy tym zaznaczyć, że trzech aktów 

wandalizmu dokonały osoby nieletnie, w tym 
jedna ze szkód dokonanych przez osobę nielet-

nią została wyceniona na kwotę 11.663,85 zł.

W 2021 roku w Spółdzielni Mieszkaniowej 

„JAS-MOS” zarejestrowano 32 zdarzenia do-
tyczące aktów zniszczenia mienia, kradzieży 

mienia SM „JAS-MOS”, w tym 19 na osiedlu 
Arki Bożka oraz 13 na osiedlu Pionierów

Obecnie w   pięciu sprawach prowadzone jest 

Dodatkowo od jednego sprawcy szkoda zo-
stała ściągnięta z ubezpieczenia OC pojazdu.

Dzięki zapisom z monitoringu pracownikom 

administracji przy współpracy z funkcjonariu-
szami Policji udało ustalić się dane kilku 
sprawców, dzięki czemu zostały zawarte ze 

sprawcami ugody w ilości dziesięciu, na napra-
wę wyrządzonych szkód.

Równocześnie w roku 2021 Policja zwróciła 

się do Spółdzielni 52 krotnie do administracji 
w celu zabezpieczenia zapisów z monitoringu 

dotyczących najczęściej uszkodzeń pojazdów 
mechanicznych, zniszczenia mienia i innych.

postępowanie na Komendzie Miejskiej Policji.              

W kilku sprawach prowadzone jest postępo-
wanie przed Sądem Rejonowym w Jastrzębiu-

Zdroju, a także uzyskano 8 wyroków sądo-
wych z zobowiązaniem sprawców do napra-

wienia wyrządzonej szkody w mieniu Spół-

dzielni.

Poza aktami wandalizmu wielokrotnie zabez-

pieczano zapisy z monitoringu w sprawach do-
tyczących zanieczyszczenia klatki schodowej, 

windy, osób spożywających alkohol lub palą-
cych papierosy na klatce schodowej.

1 Zielona 5-7 3 110,60 5 065,06 0,61

5 Słoneczna 10-18 970,79 1 634,40 0,59

9 Ofiar Faszyzmu 12-16  1 001,24 1 651,90 0,61

 rozl. wg p.u. lokali sezon 2020-2021 rozl. kosztów c.o. GJ/m² 

8 Konopnicka 10  289,18 393,96 0,73

l.p. Budynki nieocieplone Razem GJ:  p.u. przyjęta do   zużycie

2 Kopernika 2-4 540,53 755,90 0,72

3 Moniuszki 4-6  464,13 757,49 0,61

7 Konopnicka 4  274,09 393,96 0,70

a b  c d e=c/d

4 Poprzeczna 14-18 631,00 1 012,30 0,62

6 Konopnicka 2 281,97 387,30 0,73

10 Moniuszki 8-10  452,34 756,54 0,60

11 Moniuszki 2 224,28 377,84 0,59

 Razem: 8 240,15 13 186,65 0,62

  TABELA  4  



Wielu lokatorów naszych obiektów mieszkalnych często 
klatki schodowe traktuje jako przedłużenie swojego 
mieszkania. Wózki dziecięce, sprzęt sportowy, pudła, 
stare meble czy czasami całe plantacje roślin to tylko 
przykładowe rzeczy, materiały zalegające na częściach 
wspólnych budynków. Części wspólne służą do współko-
rzystania przez wszystkich lokatorów, lecz w jasno okre-
ślony przepisami sposób. Klatka schodowa to głównie 
ciąg komunikacyjny, który jednocześnie zazwyczaj jest 
drogą lub dojściem – ewakuacyjnym. Jak sama nazwa 
wskazuje ma zapewnić bezpieczne, niczym nieutrudnione 
przejście - opuszczenie pomieszczenia w razie zagrożenia 
życia podczas pożaru, transportu poszkodowanego, a tak-
że w czasie akcji ratowniczej podczas poruszania się ra-
towników różnych służb.

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wska-
zano, że:

W § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochro-
ny przeciwpożarowej budynków, innych obiektów bu-
dowlanych i terenów w obiektach oraz na terenach 
przyległych do nich znajduje się między innymi wykaz 
czynności zabronionych, które mogą spowodować po-
żar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadze-
nia działania ratowniczego lub ewakuacji:

Utrudnianie lokatorom możliwości ucieczki, dostania się 
lub wydostania z pomieszczeń w przypadku zagrożenia, 
a także prowadzenia akcji ratowniczej przez służby takie 
jak: Straż Pożarna czy Pogotowie Ratunkowe, jest niedo-
puszczalne. W związku z tym, że zaniedbania w tym zakre-
sie znajdują swoje odniesienie w przepisach prawnych. 
Niezastosowanie się do nich jest karane grzywną, a nawet 
w przypadku spowodowania zagrożenia lub utraty czyje-
goś życia, pozbawieniem wolności. W przypadku uchybie-
nia powstałego na wskutek niewłaściwego pozostawie-
nia rzeczy na drodze służącej do ewakuacji, które nie na-
raziło życia lub zdrowia na niebezpieczeństwo, a także nie 
stało się przyczyną znacznych strat materialnych, to kon-
sekwencje mogą być mniej surowe (art. 82 KW przewi-
duje 5-30 dni aresztu lub mandat karny do 5000 zł). Nato-
miast w przypadku pożaru odpowiedzialność będzie mie-
rzona w charakterze przestępstwa, opisanego w kodeksie 
karnym, za co może grozić kara od roku do 10 lat pozba-
wienia wolności.

-surowo zabronione jest składowanie materiałów pal-
nych na klatkach schodowych i korytarzach-drogach ko-
munikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie 
przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający 
ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych war-
tości określonych w przepisach techniczno-budowla-
nych (dotyczy to także elementów wystroju wnętrz, 
instalacji i urządzeń),
- na korytarzach i klatkach schodowych nie mogą znaj-
dować się żadne przedmioty, które mogą stanowić 
utrudnienie podczas ewentualnej akcji gaśniczej i ratun-
kowej,

- garaż powinien służyć wyłącznie do przechowywania 
pojazdów mechanicznych i bieżącej niezawodowej 
obsługi samochodów osobowych,

- bezwzględnie zabronione jest przechowywanie mate-
riałów niebezpiecznych pożarowo w pomieszczeniach 
piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie kla-
tek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszcze-
niach ogólnie dostępnych, jak również na tarasach i bal-
konach.

Spora część lokatorów lekceważy przepisy, nie widząc 
problemu w pozostawianiu materiałów palnych oraz 
ograniczających szerokości dróg ewakuacyjnych. Miesz-
kańcy, myśląc o własnej wygodzie często zapominają 
o bezpieczeństwie swoim oraz sąsiadów, łamiąc przepisy. 
Należy jednak pamiętać, że w czasie pożaru często docho-
dzi do paniki, braku lub całkowitego ograniczenia widocz-
ności, a zagrożone osoby próbują jak najszybciej i za 
wszelką cenę wydostać się na zewnątrz. W takiej sytuacji 
każdy, nawet najmniejszy przedmiot pozostawiony na 
klatce schodowej może stanowić śmiertelne zagrożenie, 
a osoba pozostawiająca „przeszkody” naraża na opisane 
wyżej wysokie sankcje karne. 

- garaż nie służy do magazynowania różnego rodzaju 
przedmiotów czy materiałów,
- niedozwolone jest także składowanie materiałów pal-
nych i łatwopalnych, takich jak paliwo, oleje, farby, opa-
kowania, kartony, koce, papier, tkaniny oraz meble, pły-
ty drewnopochodne.

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej w przypadku 
naruszenia przepisów przeciwpożarowych lub prze-
pisów Prawa ochrony środowiska, mają prawo do na-
kładania grzywny w drodze mandatu karnego. Maksy-
malna wysokość mandatu karnego w tym przypadku 
wynosi 5000 zł.

Należy zwrócić uwagę także na zapis „Regulaminu uży-
wania lokali, porządku domowego i współżycia miesz-
kańców” SM „JAS-MOS” obowiązującego na terenie Spół-
dzielni. Regulacje znajdujące się w nim, między innymi 
decydują o sposobie korzystania z części wspólnych. 

§ 29 ust. 3. Nie wolno zastawiać korytarzy i przejść piw-
nicznych przedmiotami, które mogłyby utrudniać swo-
bodne poruszanie się mieszkańców i sprawne przeprowa-
dzenie akcji gaszenia pożaru.

b. w odniesieniu do właścicieli lokali i osób, którym przy-
sługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 
mieszkalnego w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu 
w drodze licytacji, na podstawie przepisów kpc o egze-
kucji z nieruchomości, a w odniesieniu do posiadaczy 
spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, żądać wy-
dania orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu prawa do lokalu 
mieszkalnego.

a. w odniesieniu do najemców lokali – wypowiadać umo-
wę najmu i wytaczać powództwo o eksmisję,

§ 31 ust. 1. W stosunku do mieszkańców nieprzestrze-
gających postanowień niniejszego regulaminu Zarząd 
Spółdzielni może stosować upomnienia. Ze względu na 
egzekwowanie przepisów przeciwpożarowych, Spół-
dzielnia jako zarządca budynku ma obowiązek utrzymy-
wać budynki w stanie zgodnym z przepisami ochrony 
przeciwpożarowej. W związku z tym w przypadku nie-
usunięcia przedmiotów które zmniejszają szerokość cią-
gów komunikacyjnych bądź ich wysokość, na pisemne 
wezwanie zarządcy nieruchomości, Spółdzielnia ma 
prawo usunąć te przedmioty na koszt osoby, której przy-
sługuje tytuł prawny do lokalu i która zastawiła nimi ciąg 
komunikacyjny. 

W związku z przeprowadzoną kontrolą w zakresie stoso-
wania przepisów przeciwpożarowych na terenie naszej 
Spółdzielni i licznymi odnotowanymi uchybieniami Za-
rząd SM „JAS-MOS” wzywa lokatorów do przestrzegania 

2. W razie uporczywego, rażącego lub złośliwego naru-
szenia postanowień niniejszego Regulaminu, Zarząd 
Spółdzielni może kierować wnioski o ukaranie do wła-
ściwych organów, jak również:

Usuwanie „gratów” z klatek schodowych 
oraz innych miejsc wspólnych to obowiązek!

www.smjasmos.pl6

 Zarząd SM „JAS-MOS”

ustalonego na mocy regulaminu porządku, zaniechania 
dalszych naruszeń obowiązujących przepisów prawa 
i usunięcia przedmiotów z klatek schodowych. Kosztami 
uprzątnięcia klatek schodowych zostanie obciążony 
lokator, który nie zastosuje się do wezwania.



   R E K L A M A      R E K L A M A   

Usuwanie „gratów” z klatek schodowych to obowiązek!
Wielu lokatorów naszych budynków traktuje klatki schodowe jak 

przedłużenie swojego mieszkania. Zaś części wspólne 
nieruchomości służą do współkorzystania i współposiadania przez 

wszystkich lokatorów danego budynku. Jednak klatka schodowa to 
głównie ciąg komunikacyjno–ewakuacyjny,  który ma zapewnić 

swobodne i bezpieczne przejścia, dostęp do pozostałych 
pomieszczeń, zwłaszcza do ewakuacji w razie zagrożenia życia np. 

pożaru, wynoszenia poszkodowanych na noszach itp.

Utrudnianie lokatorom możliwości ucieczki, dostania się lub 
wydostania z lokalu w przypadku zagrożenia, a także 

przeprowadzenia akcji ratunkowej przez służby takie jak np. Straż 
Pożarna czy Pogotowie Ratunkowe, jest zagrożone karą.

Zarząd SM „JAS-MOS” wzywa lokatorów do przestrzegania 
ustalonego na mocy regulaminu porządku, zaniechania dalszych 

naruszeń obowiązujących przepisów prawa i usunięcia 
przedmiotów z klatek schodowych. Kosztami uprzątnięcia klatek 

schodowych zostanie obciążony lokator, który nie zastosuje się do 
wezwania.

Zarząd SM „JAS-MOS” wzywa do uprzątnięcia klatki schodowej do 
dnia 21 lutego 2022 r. 

 Zarząd SM „JAS-MOS”

Przypominamy, że wywóz gabarytów spod wiat śmietnikowych 
odbywa się w każdy wtorek tygodnia. 

OGŁOSZENIE SM „JAS-MOS”

NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju 
przy ul. Słonecznej 18A, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na:

-   ul. Karola Miarki 1/45   Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa  37,00 m².
Stawka wyjściowa: 7,42 zł/m², wadium  275zł.                                                                                                                                            
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 18.02.2022r., godz. 10.00.
Celem przetargu jest ustalenie stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej przedmioto-
wego lokalu mieszkalnego. Minimalne postąpienie wynosi 1,00zł/m²  kaucja mieszkaniowa  
6  krotność wylicytowanej opłaty czynszowej.
Licytowana stawka czynszu nie obejmuje opłat niezależnych od Spółdzielni. Do przetargu 
dopuszczeni zostaną oferenci, którzy zapoznają się z „Regulaminem organizowania przetar-
gów na najem lokali mieszkalnych…” obowiązującym w Spółdzielni co potwierdzą podpisem 
na oświadczeniu, a następnie wpłacą wymagane wadium.
Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest udokumentować posiadanie stałego 
dochodu.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do: zawarcia w terminie 7 dni od daty zakoń-
czenia przetargu umowy najmu (z której treścią zapoznała się przed przystąpieniem do 
przetargu) oraz wpłaty kaucji mieszkaniowej najpóźniej  w dniu podpisania umowy.
Wystawiony do przetargu lokal  można oglądać po uprzednim umówieniu na administracji 
osiedlowej przy ulicy Staszica 8 tel. 32 47 61255.  

USTANOWIENIE I SPRZEDAŻ ODRĘBNEJ 
WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO

Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 500zł.

Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do poniesienia kosztów ogłoszenia przetar-
gu, sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu, sporządz-
enia aktu notarialnego, założenia i wpisu do księgi wieczystej.   

-   ul. Warmińska 7/9  Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa  47,30 m².

pok. nr 5  lub telefonicznie  pod numerem 32 478 36 37.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie postępo-
wania bez podania przyczyny.

Umowa ustanowienia i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego zawarta zostanie 
w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię.  

Cena wywoławcza: 150 000 zł,  wadium  15 000 zł,
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni sala nr 7 w dniu 18.02.2022r., godz. 12.00.

Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy zapoznają się z „ Regulaminem na ust-
anowienie i zbycie odrębnej własności…” obowiązującym w Spółdzielni, co potwierdzą pod-
pisem na oświadczeniu, a następnie  wpłacą wymagane wadium.

Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko - mieszkaniowa SM „JAS-MOS” 

Przetarg na najem lokalu mieszkalnego 
i ustanowienie odrębnej własności lokalu




