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Bezpieczeństwo przede wszystkim
Wszyscy chcemy mieszkać wygodnie, ale przede wszystkim bezpiecznie. Zarządcy nieruchomości robią wszystko, aby
właśnie tak było. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre sprawy związane z bezpieczeństwem zależą również od nas samych.
Dzięki naszym zachowaniom możemy sami
uniknąć tragedii albo przyczynić się do uratowania sąsiadów.
Szczególnie groźne, zwłaszcza w budynkach wielorodzinnych, są pożary. Niedawno
właśnie na terenie naszej spółdzielni doszło do tragedii, w której śmierć poniosła
kobieta.
– Bezpieczeństwo naszych mieszkańców
jest dla nas najważniejsze, dlatego współpracujemy z Komendą Miejską Państwowej
Straży Pożarnej w Gdyni. Nasza współpraca opiera się na wielu płaszczyznach i myślę,
że obie strony są z niej zadowolone – mówi
nam Dariusz Roman, zastępca prezesa ds.
technicznych Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni.
Władze spółdzielni robią wszystko, aby
służby ratownicze mogły bez większych
kłopotów dotrzeć do poszkodowanych.
Dzięki współpracy ze Strażą Pożarną wiadomo, gdzie i jak wykonać dojazdy.
– Do wielu budynków drogi pożarowe są
wykonane zgodnie z przepisami. Niestety bardzo często są one zastawiane przez
kierowców, parkujących samochody w niedozwolonych do tego miejscach. Potrzebujemy 4-metrowej ulicy, abyśmy mogli szybko dojechać na miejsce, a potem sprawnie
prowadzić akcję gaśniczą albo ratowniczą.
Drogi pożarowe często są odpowiednio

oznakowane, ale kierowcy tego niestety nie
respektują – mówi bryg. Bartosz Janusz,
naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Gdyni.
Niemal przy wszystkich budynkach naszej
spółdzielni drogi pożarowe są wykonane.
Ale zdarzają się pojedyncze przypadki, że
brakuje odpowiedniego dojazdu dla służb
ratowniczych.
– Z każdym rokiem sytuacja poprawia się.
Wspólnie z władzami spółdzielni staramy
się znaleźć takie rozwiązanie, aby dostosować dojazdy do odpowiednich wymogów,
a jednocześnie zapewnić mieszkańcom

odpowiednie bezpieczeństwo – dodaje brygadier Janusz.
– Ważne w czasie pożaru, szczególnie
w budynkach wysokich, są tzw. suche piony. W ostatnim czasie wszystkie takie piony
w naszych budynkach zostały nawodnione.
Wydane na ten cel pieniądze nie zostały
wyrzucone w błoto, ponieważ dzięki temu
akcja gaśnicza strażaków będzie szybsza
i efektywniejsza – dodaje Dariusz Roman.
Warto w tym miejscu powiedzieć, że funkcjonujące kiedyś tzw. suche piony muszą
być nawodnione – tak nakazuje prawo.
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Ułatwiają one strażakom działania gaśnicze,
dzięki nim szybciej i skuteczniej mogą dotrzeć
w miejsce objęte pożarem. Zarówno w przypadku braku dróg pożarowych, czy nienawodnionych pionów, zarządca budynku może spodziewać się kary finansowej – grzywny nawet
do 50 000 złotych. Mowa oczywiście o przypadkach skrajnych, gdzie zarządca nieruchomości regularnie będzie uchylał się od nakazów wydawanych przez Straż Pożarną.
Do niczego dobrego nie zaprowadzi nas również składowanie materiałów łatwopalnych
na korytarzach i w piwnicach.
– W czasie przeprowadzanych przez nas
kontroli bardzo często spotykamy się z przypadkami zastawionych korytarzy, gdzie
mieszkańcy składują różnego rodzaju materiały palne. Nie tylko stwarzają one groźbę
zapalenia lub rozprzestrzenienia się ognia,
ale również powodują wydzielania się dużej
ilości dymu, a właśnie w taki sposób ginie
najwięcej ludzi podczas pożaru. Ponadto zastawianie korytarzy czy klatek schodowych
bardzo może utrudnić ewakuację. Na tym
nie koniec ostrzeżeń. W budynkach, gdzie
mieszkańcy korzystają z gazu sieciowego, nie
można posiadać butli na gaz płynny propan-butan – ostrzega naczelnik Bartosz Janusz.
Warto przy okazji powiedzieć, że w ostatnich
kilku latach na terenie naszej spółdzielni prowadzono akcję usuwania piecyków gazowych.
Zdarzały się bowiem przypadki zaczadzenia, dlatego postanowiono do podgrzewania
wody wykorzystać ciepło z sieci miejskiej
i systematycznie likwidować piecyki gazowe.
– Kiedy już dojdzie do pożaru, to należy
zapewnić sobie i najbliższym bezpieczeństwo oraz zawiadomić Straż Pożarną. Przede
wszystkim jak najszybciej należy udać się
w bezpieczne, niezadymione miejsce – najlepiej wyjść z budynku. Jeśli nie jest to możliwe
należy pod drzwiami ułożyć wilgotną szmatkę, aby uszczelnić pomieszczenie i utrudnić

dopływ szkodliwego dymu. Kiedy na miejsce
przybędzie straż, warto pokazać się w oknie,
aby ratownicy wiedzieli, gdzie mają prowadzić akcję. Równie istotną kwestią jest bardzo szybkie alarmowanie – nawet kiedy zobaczymy niewielki dym, należy zawiadomić
odpowiednie służby, aby ewentualny ogień się
nie rozprzestrzenił. Pamiętać należy, żeby nie
korzystać z windy, ponieważ w czasie pożaru
odcinany jest prąd, a wtedy winda stanie na
najbliższym piętrze i przypadkowo możemy
znaleźć się w pułapce. Jeżeli zaś będziemy
w pomieszczeniu zadymionym, to dobrym
pomysłem byłoby przyłożenie do twarzy wilgotnej szmatki, abyśmy wdychali jak najmniej
szkodliwych oparów – radzi naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego.
Pożary dość często wybuchają w kuchni przy
przygotowywaniu potraw. Bardzo dobrym

rozwiązaniem jest wyposażenie mieszkania
w gaśnicę do tłuszczy kuchennych. Jest to specjalny środek, którym możemy gasić przede
wszystkim różnego rodzaju oleje. Warto przy
okazji powiedzieć, że oleju nie gasimy wodą.
Jeśli ktoś jest na tyle odważny, to palącą się
patelnię albo garnek może czymś przykryć,
dzięki czemu sam ugasi ogień. Pamiętajmy
również, że wodą nie można gasić urządzeń
podłączonych do prądu.
To oczywiście zaledwie namiastka dobrych
rad, dzięki którym możemy poczuć się bezpiecznie i zapewnić sprawne działania służb
ratowniczych. Wymagają niewiele wysiłku,
a mogą okazać się bardzo skuteczne. Na koniec, ku przestrodze, powiedzmy że tylko
w tym roku (do końca października) w Gdyni doszło już do 71 pożarów w budynkach
wielorodzinnych.

Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2018
„Nasza historia jest przez nas pisana” – ta
maksyma oddaje najlepiej specyfikę spółdzielczości mieszkaniowej tych spółdzielni, które wzięły udział w V edycji konkursu
Lider Spółdzielczości.
– Jesteśmy usatysfakcjonowani, że nasza
spółdzielnia otrzymała kolejny tytuł Lidera Spółdzielczości Mieszkaniowej, tym razem za rok 2018, i jesteśmy w gronie tych,

którzy wyróżniają się spośród innych nie
tylko wynikami ekonomicznymi, ale także
ciekawymi inicjatywami na rzecz swoich
członków. Podkreślono, że dzięki energooszczędnym inwestycjom spółdzielnia nasza jako jedna z nielicznych uzyskała białe
certyfikaty – mówi Wiesław Wawer, prezes
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Komuny Paryskiej.

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: Flash Press
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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Kolejni wyróżnieni
w konkursie plastycznym
pt. „Mój dom, moje osiedle”

NADIA CZERNIAWSKA

W tym numerze publikujemy ostatnie prace naszych
najmłodszych mieszkańców w przedziale wiekowym
od 6 do 10 lat
ANTONINA MERONK - PISAREK
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Koniec wieczystego użytkowania, ale tylko
w nieruchomościach mieszkaniowych
20 lipca posłowie przyjęli ustawę, w myśl której 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.
Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe rozumie się nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią mieszkania, wraz
z budynkami gospodarczymi, garażami,
innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi
prawidłowe i racjonalne korzystanie z tych
budynków mieszkalnych.
Uwłaszczenie nie dotyczy: samodzielnych
nieruchomości garażowych, nieruchomości
zabudowanych lokalami użytkowymi ani
pozostałych terenów nienależących do konkretnej nieruchomości mieszkaniowej.
Uwłaszczenie jest odpłatne. Przestanie obowiązywać roczna opłata za użytkowanie
wieczyste, natomiast przez 20 lat licząc od
dnia przekształcenia, dotychczasowemu właścicielowi gruntu trzeba będzie wnosić opłatę
przekształceniową, która wynosić będzie tyle,
ile ostatnia opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego. Opłatę należy wnosić w terminie do 31 marca każdego roku.
Opłata przekształceniowa nie będzie aktualizowana jednostkowymi wycenami gruntów –
nie będzie nagłych i wysokich jej podwyżek.
Opłata może być zwaloryzowana wskaźnikami publikowanymi przez GUS – wskaźnikiem
inflacyjnym do czasu opracowania wskaźnika
zmian cen nieruchomości.
Ustawa przewiduje bonifikaty od jednorazowo wniesionej opłaty przekształceniowej.
Dla gruntów będących własnością gminy
o wysokości bonifikaty decyduje samorząd
gminny.
Bonifikata może być udzielona na pisemne zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty
jednorazowej, w każdym czasie trwania
obowiązku wnoszenia opłaty, tzn. w dowolnym roku z obowiązujących 20 lat.
Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada
iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej
w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat
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pozostałych do upływu okresu 20 lat liczonego od dnia przekształcenia.
Podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji
gruntów i budynków stanowi zaświadczenie
potwierdzające przekształcenie.
Dla gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni będzie to zaświadczenie
wydane przez Prezydenta Miasta Gdyni.
Zaświadczenie wydawane jest z urzędu, nie
później niż w terminie 12 miesięcy od dnia
przekształcenia, czyli od 1 stycznia 2019 r.
W zaświadczeniu potwierdza się przekształcenie oraz informuje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty za przekształcenie, jej
wysokości, okresie i zasadach jej wnoszenia.
Zaświadczenie stanowi podstawę wpisu
w dziale III księgi wieczystej roszczenia
o opłatę, w odniesieniu do każdoczesnego
właściciela nieruchomości.
Zaświadczenie doręczane jest dotychczasowym użytkownikom wieczystym na adresy
wskazane w ewidencji gruntów i budynków.
Zaświadczenie z urzędu przekazywane
jest też do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej, w terminie 14 dni od
jego wydania. Sąd dokonuje z urzędu wpisu

własności gruntu oraz wpisu roszczenia
o opłatę w księgach wieczystych. Zawiadomienia o wpisie sąd doręcza na adres wskazany w zaświadczeniu.
Za dokonanie wpisów w księdze wieczystej
nie uiszcza się opłat sądowych.
Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej, w terminie 30 dni od dnia
ich wniesienia z urzędu wydawane jest
zaświadczenie, że opłaty zostały dokonane. W celu wykreślenia wpisu w księdze
wieczystej w dziale III, właściciel gruntu
zobowiązany jest wystąpić do sądu ze stosownym wnioskiem, załączając otrzymane
zaświadczenie. Od wniosku o wykreślenie
wpisu pobierana jest stała opłata (250 zł
w przypadku opłaty jednorazowej; 75 zł
w pozostałych przypadkach).
W naszej spółdzielni uwłaszczenie następujące z dniem 1 stycznia 2019 roku dotyczy 11 nieruchomości mieszkaniowych.
Grunty, których dotyczy uwłaszczenie, są
własnością Gminy Miasta Gdyni, zatem
o wysokości bonifikaty w przypadku jednorazowej spłaty opłaty przekształceniowej
zadecyduje Rada Miasta Gdyni stosowną
uchwałą.

Plan funduszu remontowego uchwalony
Rada Nadzorcza RSM im. Komuny Paryskiej
28 listopada 2018 roku uchwałą nr 44/17-20
przyjęła plan funduszu remontowego w nieruchomościach mieszkaniowych na rok 2019. Planowane przychody na remonty wynoszą 12 481
576,48 zł, w tym w poszczególnych osiedlach:
Redłowo-Śródmieście - 2 056 949,19zł
Obłuże Leśne i Nowe - 3 073 174,30zł
Obłuże Górne - 3 955 923,69zł
Pogórze - 3 395 529,30zł
Zgodnie z przyjętą uchwałą, zarząd spółdzielni
zatwierdził w dniu 5 grudnia rzeczowe plany
remontów w poszczególnych nieruchomościach
mieszkaniowych.

– Uchwalony fundusz remontowy na następny
rok zawiera przewidywany bilans zamknięcia
roku 2018, po rozliczeniu roku przychody będą
skorygowane o rzeczywiste wykonanie – informuje Dariusz Roman, zastępca prezesa zarządu ds. technicznych. – Intencją działania rady
nadzorczej jest to, by służby administracyjne –
zwłaszcza techniczne – miały wystarczający czas
na przygotowanie harmonogramów przetargów
i dokumentacji przetargowych, by wcześnie
przeprowadzić przetargi na roboty remontowe.
Daje to większą szansę uzyskania korzystniejszych ofert od wykonawców w 2019 roku.
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