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SKUTECZNA W SWOIM DZIAŁANIU

Realizacja planu remontów
W naszej spółdzielni trwają właśnie ostatnie prace wykonywane w ramach zaplanowanych robót remontowych na rok
2015. Do ich realizacji Zarząd spółdzielni przygotowuje się już przed rozpoczęciem roku kalendarzowego, a punktem
startowym jest – jak każdego roku – uchwała Rady Nadzorczej, która została podjęta w listopadzie 2014 roku.
Od stycznia 2015 r. zostały
przeprowadzone przetargi, które
wyłoniły wykonawców poszczególnych prac remontowych.
W tym roku rozstrzygnięto 13
przetargów. Umożliwiły one rozpoczęcie prac remontowych już
od wiosny. Największy zakres
robót stanowiły oczywiście prace dociepleniowe. Poszczególne
nieruchomości ﬁnansują te roboty w ramach posiadanych środków. Korzystają również z funduszu „Programu dociepleń”,
obowiązującego do końca 2016
roku.
Plan robót remontowych to
jednak nie tylko prace docie-

pleniowe. Korzystając z łamów
„Informatora” warto również
wymienić inne zadania, by
wspomnieć chociażby o remontach wiatrołapów czy robotach
brukarskch. Ważnym przedsięwzięciem, które wykonywane
jest coraz częściej, są roboty instalacyjne związane z wymianą
instalacji ciepłej i zimnej wody.
– Nowością stało się również
montowanie wodomierzy z odczytem radiowym we wszystkich
lokalach mieszkalnych w danej
nieruchomości.
Dokończenie na stronie 2

Mieszkańcy Benisławskiego 17, 19, 21, po zakończeniu realizacji robót dociepleniowych przystąpili do kolejnej inwestycji, jaką był remont drogi i chodnika
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Realizacja planu remontów
Dokończenie ze strony 1

Zadanie realizowane jest w ramach funduszu remontowego.
Jest to bardzo zasadna inwestycja, umożliwiająca rozliczenie
wody w nieruchomościach bez
konieczności odczytywania wodomierzy w mieszkaniach. Pozwala to na jednoczesny odczyt
liczników poboru wody, co eliminuje różnice z wodomierzem
głównym w budynku. Poza tym
administrator ma ciągłą możliwość dokonania odczytu poprzez
system informatyczny. Mamy
nadzieję, że inne nieruchomości
także będą decydowały się na takie montaże – mówi nam Dariusz
Roman, zastępca prezesa RSM
im. Komuny Paryskiej w Gdyni.
Ważnym zadaniem zaplanowanym na ten rok było również
likwidowanie gazowych podgrzewaczy wody. Zadanie to
realizowane jest sukcesywnie,
a w tym roku wykonywano je
w kolejnych budynkach naszej
spółdzielni.
– Od wielu lat próbowaliśmy

zająć się tym tematem, ale dopiero w latach 2012 – 2015 zrealizowano wykonanie podłączenia
budynków do sieci OPEC. Było
to trudne przedsięwzięcie, gdyż
wymagało wielu uzgodnień zarówno z OPEC, jak i z innymi
zarządcami budynków nienależącymi do naszej spółdzielni.
Przed realizacją tej inwestycji
istniało realne zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla. Teraz nieruchomości te zyskały na podłączeniu nie tylko bezpieczeństwo.
Wraz z równoległymi robotami
gdyńskiego OPEC wykonano
nową wysokoparametrową sieć
zewnętrzną, która gwarantuje niezawodność zasilania oraz
umożliwia dostarczanie energii
dla potrzeb co i cw (węzły dwufunkcyjne). Jeśli mowa o cieple,
to pochwalić się trzeba również
wybudowaniem nowoczesnej
kotłowni gazowej w nieruchomości przy Alei Zwycięstwa,
gdzie w pobliżu nie ma żadnych
sieci ciepłowniczych. Dotych-

czasowy operator starej kotłowni wystąpił o zmianę warunków.
Jednak zarząd, po ich przeanalizowaniu i omówieniu z mieszkańcami, podjął decyzję o budowie nowej – wyjaśnia Dariusz
Roman.
Kolejnym ważnym technicznym tematem, o którym warto
wspomnieć, było przekazanie
zewnętrznej sieci zimnej wody
w osiedlu Obłuże Górne. Wybudowana w latach 70. ubiegłego
wieku sieć zewnętrzna jest własnością Robotniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej. Od wielu lat prowadzone
były rozmowy z gdyńską spółką
PEWIK, aby to właśnie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przejęło tę sieć.
– Dopiero w tym roku zawarliśmy pierwszą umowę na
przekazanie sieci w rejonie ulic
Benisławskiego i Stolarskiej.
Trwają końcowe rozmowy negocjacyjne, które dotyczą przekazania kolejnych sieci w rejonie

ulic: Płk. Dąbka, Sucharskiego,
Turkusowej i Kwiatkowskiego –
dodaje wiceprezes Roman. – Po
ich przekazaniu, ewentualnym
usuwaniem awarii zajmować się
będzie PEWIK na swój koszt,
a nie nasza spółdzielnia – jak ma
to miejsce w tej chwili. Źródłem
ﬁnansowania tych przedsięwzięć
są zarezerwowane środki z lat
ubiegłych osiedla Obłuże Górne.
Robotnicza
Spółdzielnia
Mieszkaniowa im. Komuny
Paryskiej jest w stanie w kompetentny sposób zrealizować
wszystkie prace remontowe
wskazane przez swoich mieszkańców. Dlatego też warto skorzystać z jej doświadczenia
i współpracować ze sprawdzoną
ﬁrmą, która zajmie się świadczeniem kompleksowych usług,
również na terenie administrowanym chociażby przez wspólnoty mieszkaniowe. Zapraszamy
do współpracy.
Grzegorz Rudnicki

Wydawca: Agencja Wydawniczo-Marketingowa „Wydma” Grzegorz Burdyński
ul. Nieborowska 47/9, 80-034 Gdańsk, tel: 530 28 38 46
www.agencjawydma.com.pl
Redakcja: Krzysztof Lubański
Opracowanie graﬁczne: Ryszard Pilarczyk
Informacja wydawcy: Publikacja wykonana na zlecenie RSM im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Przychody z reklam pokryły koszty związane z
przygotowaniem informatora. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam.
Zapraszamy potencjalnych reklamodawców do kontaktu z naszą ﬁrmą.
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WŚRÓD NAJLEPSZYCH W KRAJU

Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej w Gdyni otrzymała kolejne wyróżnienie. Tym razem
nasza spółdzielnia otrzymała nagrodę „Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej” w kategorii Spółdzielnie duże bez
przychodu z inwestycji.
Nagrody przyznano Liderom
Spółdzielczości
Mieszkaniowej – czyli spółdzielniom, które w sposób wyjątkowy dbają
o swoje zasoby i lokatorów. Organizatorem konkursu jest grupa
medialna wydająca branżowy
miesięcznik „Administrator”.
W gronie wyróżnionych spółdzielni znalazły się tylko trzy
z Trójmiasta – Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” z Gdańska, Morska
Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej
z Gdyni.
Kryterium branym pod uwagę
było m. in. sposób funkcjono-

wania spółdzielni mieszkaniowych i dane dotyczące kosztów
eksploatacyjnych. Trzecim składnikiem oceny był stan zasobów
mieszkaniowych ze szczególnym uwzględnieniem termomodernizacji. W tej materii nasza
spółdzielnia nie ma się czego
wstydzić, a wręcz możemy się
pochwalić, ponieważ większość
budynków została już docieplona.
– Z satysfakcją przyjmujemy
fakt, iż nasza spółdzielnia znalazła się w gronie najlepszych
spółdzielni
mieszkaniowych
w Polsce – mówi nam Wiesław
Wawer, prezes Robotniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej im.
Komuny Paryskiej w Gdyni.

W tym miejscu warto przypomnieć, że Spółdzielnia posiada
tytuły Dobra Spółdzielnia 2013

i 2014 nadawane przez ogólnopolski dziennik Gazeta Prawna.
(GR)
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Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

Zakończone postępowanie
w Samorządowym Kolegium Odwoławczym

W drugim wydaniu naszego „Informatora”, informowaliśmy o nowych stawkach za wieczyste użytkowanie
gruntów. Gmina Miasta Gdynia wypowiedziała stare opłaty i przesłała informację o nowych stawkach. Nasza
spółdzielnia złożyła jednak wnioski odwoławcze do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców i ich
opiniami, że to za długo trwa,
informujemy, że dopiero na łamach obecnego „Informatora”
możemy w tym temacie udzielić
szczegółowych wyjaśnień, gdyż
sprawa została rozstrzygnięta na
rozprawie dopiero 20 listopada.
Przypominamy, że w okresie od maja do lipca 2013 roku
Gmina Miasta Gdyni po przeprowadzeniu aktualizacji wysokości opłaty rocznej z tytułu
wieczystego użytkowania gruntu dla nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni,
pozostających w wieczystym
użytkowaniu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej, wypowiedziała wysokości dotychczasowej
opłaty rocznej za grunt oddany
w wieczyste użytkowanie oraz
zaproponowała nowe wysokości
tej opłaty obowiązującej od dnia
1 stycznia 2014 roku.
Spółdzielnia otrzymała 30
wypowiedzeń dla swoich udziałów dotyczących nieruchomości, w których jest współużytkownikiem wieczystym wraz
z osobami ﬁzycznymi (tj. nieruchomości mieszkaniowych
i garażowych, w których nastąpiły przekształcenia lokali w odrębną własność) oraz 2 wypowiedzenia dotyczące w sumie
244 działek – nieruchomości,
w których spółdzielnia posiada
100 proc. udziałów (tj. nieruchomości, w których nie nastąpiły
przekształcenia lokali w odrębną własność oraz stanowiących
mienie spółdzielni).
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Zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami, w stosunku do wszystkich
otrzymanych
wypowiedzeń,
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej
złożyła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku wnioski o ustalenie, że
aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo uzasadniona jest
w innej wysokości.
W okresie oczekiwania na
wyznaczenie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Gdańsku terminu rozprawy:
– dla 6 nieruchomości zabudowanych
wielorodzinnymi
budynkami mieszkalnymi na
wniosek mieszkańców nastąpiło przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu
w prawo własności.
Dla udziałów spółdzielni
w tych nieruchomościach zostały podpisane ugody z Gminą
Miasta Gdyni co do wysokości opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie za okres od
1 stycznia 2014 r. do dnia poprzedzającego datę, w której
decyzja o przekształceniu praw
do gruntu stała się ostateczna,
polegające na przyjęciu opłaty rocznej obniżonej o 20 proc.
w stosunku do tej, która zaproponowana została przez gminę
w wypowiedzeniu.
Po podpisaniu powyższych
ugód, spółdzielnia wycofała
z SKO dotyczące tych nieruchomości wnioski odwoławcze od
wypowiedzenia opłaty rocznej,
jako bezprzedmiotowe.
– 1 działka została zbyta

i w prawa spółdzielni jako odwołującego się od nowej wysokości opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu wszedł
nabywca przedmiotowej działki
(działka nr 377 o pow. 77 m² km
32 obręb Gdynia, przy ul. Turkusowej, akt notarialny Rep. A Nr
1980/2015 z dn. 21.05.2015r.).
– 1 nieruchomość wyodrębniła się całkowicie z zasobów
spółdzielni i w prawa spółdzielni jako odwołującego się od nowej wysokości opłaty rocznej za
wieczyste użytkowanie gruntu
wszedł właściciel nieruchomości - sklep „Zatoka” (wyodrębnienie akt notarialny Rep. A Nr
997/2013 z 05.07.2013r.).
20 listopada w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku odbyła się rozprawa administracyjna w sprawie
złożonych odwołań o weryﬁkację
aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego –
rozprawa dotyczyła:
– 24 spraw dla nieruchomości, dla których spółdzielnia jest współużytkownikiem
wieczystym wraz z osobami
ﬁzycznymi (tj. nieruchomości
mieszkaniowych i garażowych,
w których nastąpiły przekształcenia lokali w odrębną własność), odpowiednio do udziałów spółdzielni,
– 2 spraw dla ogółem 242
działek, w których spółdzielnia
posiada 100 proc. udziałów (tj.
nieruchomości, w których nie
nastąpiły przekształcenia lokali
w odrębną własność oraz nieruchomości stanowiących spółdzielni).

Robotnicza
Spółdzielnia
Mieszkaniowa im. Komuny
Paryskiej w Gdyni podtrzymała swoje zarzuty twierdząc, że
wskazane przez gminę opłaty
są nie do przyjęcia. W odpowiedzi na to Urząd Miasta Gdyni
zaproponowała zawarcie ugody
polegającej na obniżeniu proponowanej nowej wysokości opłaty rocznej z tytułu wieczystego
użytkowania. W wyniku negocjacji przyjęto następującą ugodę
– obniżenie proponowanej nowej wysokości opłaty rocznej:
– o 15 proc. dla nieruchomości o charakterze komercyjnym –
zabudowanych pawilonami handlowo-usługowymi, budynkami
administracyjnymi, garażami,
stanowiącymi targowiska, płatne
parkingi, z wyłączeniem terenów
niezabudowanych zajętych przez
reklamy.
– o 20 proc. dla nieruchomości mieszkaniowych, terenów
niezabudowanych, terenów zielonych, terenów zajętych przez
drogi, ciągi piesze, podwórka,
place zabaw, zabudowanych pergolami śmietnikowymi, obiektami OPEC, ENERGA, oświatowymi.
Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, zgodnie z zawartą
ugodą, za rok 2016 płatne będą
do 31.03.2016 r. Natomiast rozliczenie za rok 2014 i 2015 zostanie przeprowadzone przez
Gminę Gdynia (proporcjonalnie
do udziałów spółdzielni w nieruchomościach w danym okresie) po formalnym uzyskaniu
orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
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Zagramy z Gdyńską Spółdzielnią Mieszkaniową

Mistrzowie królewskiej gry
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej w Gdyni zajmuje się nie tylko zarządzaniem
nieruchomościami. Mimo że nie posiada na swoim terenie ośrodków kultury czy sportu, to stara się organizować
dla mieszkańców imprezy rekreacyjne albo sportowe.

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie I Turnieju Szachowego

Jesienią amatorzy królewskiej gry, jaką są bez wątpienia
szachy, spotkali się w siedzibie
zarządu Robotniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej, gdzie rozegrano I Turniej Szachowy. Turniej
rozpoczął się powitaniem zawodników przez Prezesa RSM
Pana Wiesława Wawera, a rolę
sędziego pełnił Pan Romuald
Walkiewicz.
I Turniej Szachowy przeprowadzony został na dystansie do
10 rund – tempo gry 15 minut.
Impreza przebiegała w miłej, ale
za to emocjonującej atmosferze.
Do rywalizacji przystąpiło 11
szachistów. Zwycięzcą I Turnieju Szachowego został Stefan
Brylowski, który zdobył 9 punktów. Miejsca na podium wywalczyli jeszcze Marian Brylowski
(8,5 pkt) oraz Roman Siewert (8
pkt). Natomiast 4. miejsce zajął
Zygmunt Pioch (7,5 pkt).
– Zwycięzcy otrzymali kosze
smakołyków ufundowane przez
właściciela sklepu „Groszek”
Pana Krzysztofa Jarzynkę. Każdy z uczestników otrzymał natomiast dyplom pamiątkowy oraz
spółdzielcze suweniry – informują organizatorzy szachowych
potyczek.
Uczestnikom dziękujemy za
udział i serdecznie gratulujemy!
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Dodajmy jeszcze tylko, że najlepsi zawodnicy utworzą reprezentację Robotniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej, która rozegra pojedynek
szachowy z zespołem Gdyńskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
Warto przy okazji zaznaczyć,
że inicjatywa zorganizowania
zawodów szachowych spotkała się z dużym i pozytywnym
zainteresowaniem
naszych
mieszkańców. Dowodem na to
niech będzie fakt, że w listopadzie, pod patronatem RSM im.
Komuny Paryskiej, odbył się
Jesienny Turniej Szachowy. Zawody rozgrywane były zgodnie z przepisami gry Polskiego
Związku Szachowego. Organizatorką i zarazem sędzią Jesiennego Turnieju Szachowego
była Pani Marzena Gajlewicz.
W zawodach wzięło udział aż
47 uczestników, a co cieszyć
powinno najbardziej – najliczniejszą grupę stanowili młodzi
miłośnicy zmagań szachowych.
Miejmy nadzieję, że amatorzy
królewskiej gry jeszcze bardziej
zaczną się organizować i niebawem będziemy mieli przyjemność poinformować na naszych
łamach o kolejnej szachowej imprezie zorganizowanej w naszej
spółdzielni.
(lubek)

grudzień 2015 informator spółdzielczy
wrzesień

Zmiany od 1 stycznia

Zaoszczędzimy na śmieciach
Mamy bardzo dobrą wiadomość dla naszych mieszkańców. Od nowego roku zmniejszeniu ulegną opłaty za wywóz
odpadów komunalnych. Według informacji z gdyńskiego magistratu ceny będą mniejsze o 1 – 2 zł. Jednak
zyskają na tym tylko ci, którzy segregują śmieci. Pozostałych czeka podwyżka.
W naszej spółdzielni obowiązuje zasada segregacji odpadów, która wpisuje się w obecną politykę Urzędu Miasta
Gdyni, promującą taki sposób
gospodarowania
odpadami.
Należy zatem spodziewać się
wzmożonych kontroli urzędników w zakresie segregacji odpadów. W nieruchomościach,
gdzie wystąpi brak tej segregacji mogą być zastosowane
wyższe opłaty.
To od nas samych zależą
koszty wywozu śmieci.
Przypomnijmy, że w tym
roku za odbiór odpadów komunalnych płaciliśmy różnie
– w zależności od powierzchni
mieszkania. Osoby zamieszku-

jące lokale do 45 m kw. płaciły
17 zł, a od 45 do 60 m kw. – 28
zł, z kolei posiadający mieszkania do 80 m kw. płacili 32 zł.
Najwięcej, bo 39 zł, płacili właściciele mieszkań powyżej 80
m kw. Natomiast za nieposegregowane śmieci opłaty wynosiły
odpowiednio 25, 42, 48 i 58 zł.
Od 2016 roku stawki te ulegną zmianie, i tak osoby segregujące śmieci zapłacą odpowiednio: 16, 26, 30 i 37 zł.
Z kolei pozostali będą musieli
zapłacić dwa razy tyle, co osoby segregujące śmieci.
Od 1 stycznia za wywóz odpadów komunalnych na naszym terenie odpowiadać będzie ﬁrma REMONDIS.

Od nowego roku śmieci odbierać będzie ﬁrma Remondis

Warto również wiedzieć, że
nie będą już organizowane wystawki, ponieważ odpady wielkogabarytowe usuwane będą
na bieżąco. Jednak nie odpady
budowlane, których trzeba się
pozbyć na własny koszt. Dobrą
wiadomość mamy też dla tych,
którzy będą chcieli pozbyć się
sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Wszyscy, którzy
będą chcieli wyrzucić starą
pralkę, lodówkę czy telewizor,
muszą jedynie skontaktować się
z ﬁrmą, która zajmować się będzie utylizacją elektrośmieci. Jej
pracownicy, z naszego mieszkania odbiorą wszystkie niepotrzebne elektrośmieci.
Dodajmy jeszcze tylko, że
z dotychczasowych pojemników będziemy mogli korzystać
do końca tego roku. Firma REMONDIS w swoim zakresie dostarcza już nowe pojemniki na
śmieci, co oznacza, że spółdzielnia nie będzie musiała wydzierżawiać pojemników jak było to
dotychczas i ponosić z tego ty-

tułu kosztów. Jak się dowiedzieliśmy, nowe pojemniki staną do
końca grudnia, ale wolno z nich
korzystać dopiero od nowego
roku.
(lubek)
Statut

Opracowują
projekt
Zespół ds. opracowania statutu zakończył pracę i 8 października tego roku przekazał
Zarządowi Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej projekt statutu, który jest obecnie
opiniowany przez kancelarię
prawną i poszczególne komórki organizacyjne.
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