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PRZED NAMI SEZON GRZEWCZY

Przygotowujemy się do sezonu grzewczego 
i racjonalnego użytkowania energii

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym, prosimy o maksymalne otwarcie wszystkich zaworów termostatycznych przygrzejnikowych 
celem samoczynnego odpowietrzenia się instalacji c.o. 

W  mieszkaniach ostatniej kon-
dygnacji na pionach c.o. znajdują 
się samoczynne odpowietrzniki, 
a  przed nimi zawory odcinające, 
które winny być otwarte tylko 
w  czasie obecności mieszkań-
ców do momentu, gdy wylatuje 
przez odpowietrznik powietrze. 
Po zakończeniu odpowietrzenia 
zawory te należy zakręcić. Pozo-
stawienie otwartego zaworu bez 
obecności mieszkańców może być 
powodem zalania pomieszczenia. 
Przez pierwsze dwa dni będzie 
następował rozruch systemu cie-
płowniczego, w  którym dokony-
wana będzie właściwa regulacja 
instalacji c.o.
Zauważone nieprawidłowości 
w pracy instalacji c.o., które suk-
cesywnie będą usuwane, należy 
zgłaszać do administracji osiedla.
Prosimy również o  racjonalne 
użytkowanie energii cieplnej, któ-
re możemy osiągnąć poprzez:
 – umiejętne korzystanie z  za-
worów termostatycznych, przy 
pomocy których w  pomieszcze-
niach może być dostarczana tem-
peratura do potrzeb mieszkańców 
i  utrzymana na odpowiednim 
poziomie;
 – obniżenie temperatury w  po-
mieszczeniach w  godzinach 
nocnych;
 – dbanie o  to, by grzejniki były 
zawsze odsłonięte (bez ozdobnej 

obudowy, nie zakryte meblami, 
� rankami czy zasłonami). Dobrze 
jest również zasłonić na noc same 
okna;
 – wietrzenie w sposób krótki i in-
tensywny. Głowice termostatycz-
ne należy ustawić na najmniejszą 
możliwą temperaturę i  wietrzyć, 
otwierając okna nie dłużej niż 
15 minut. Dzięki temu nastąpi 
szybka i  pełna wymiana powie-
trza, przy czym stracimy mini-
malną ilość ciepła bez wyziębiania 
pomieszczenia;
 – uszczelnienie okien i drzwi;
 – ustawienie optymalnych tem-
peratur dla poszczególnych po-
mieszczeń np. 20–  210C w  po-
kojach mieszkalnych. Obniżenie 
temperatury o  jeden stopień po-
woduje zmniejszenie zużycia 
energii o 5% i pozwala na obniże-
nie kosztów ogrzewania. 
Jednocześnie informujemy, że 
w  bieżącym roku podjęte zosta-
ły prace termomodernizacyjne, 
z których należy wymienić:
 – docieplenie ściany południowej 
w  budynku przy ul.  Bohaterów 
Starówki Warszawskiej 8, ściany 
balkonowej Stolarska 22 i  Płk. 
Dąbka 203 A–C;
 – docieplenie cokołów w budyn-
kach Unruga 35,55,59,61;
 – wymiana poziomów i  pio-
nów instalacji z.w./c.w. i  cyr-
kulacji z  montażem zaworów 

termostatycznych ciepłej wody 
w budynkach: Stolarska 21, Pod-
górska 9,11; Unruga 37,45,47,49; 
Kampinoska 4, Turkusowa 9, Płk. 
Dąbka 249:
 – wymiana zaworów termosta-
tycznych c.o. w budynkach Beni-
sławskiego 17,19,21;
 – podłączenie budynku Koman-
dorska 13–15 do sieci wysokich 
parametrów, wykonanie węzła 
dwufunkcyjnego oraz instalacji 
c.w., eliminując piece gazowe.  
Pomimo przeprowadzanych prac 
termomodernizacyjnych obni-
żających koszty, niestety sezon 
grzewczy rozpoczynamy wyższy-
mi cenami, na wielkość których 
Spółdzielnia nie ma żadnego 
wpływu.
Decyzją Urzędu Regulacji Ener-
getyki została zalegalizowana 
nowa taryfa za ciepło zarówno 
u wytwórcy ciepła (EC), jak  i do-
stawcy ciepła (OPEC). Zależnie 

od grupy taryfowej, wielkości 
opłat są różne i  uzależnione od 
rodzaju sposobu zasilenia – czy to 
jest zasilanie z  węzła grupowego 
czy poprzez węzły dwufunkcyjne. 
Zależy to więc od zastosowanych 
rozwiązań technicznych oraz od 
tego, czyją stanowią własność wę-
zły cieplne.
W  grupie taryfowej PW-GDE, 
według której zasilana jest zde-
cydowana większość odbiorców 
energii cieplnej, zmiana taryfy 
obowiązującej od 01.01.2020 
roku, w stosunku do nowej tary-
fy obowiązującej od 01.08.2020 r. 
kształtuje się następująco: opłata 
stała wzrosła o  9,5%, natomiast 
energia zmienna wzrosła o 10,2%. 
W  grupie taryfowej PW-IDE, 
w której węzły stanowią własność 
OPEC (są to węzły na wysokie 
parametry) opłata stała wzro-
sła o  10,7%, natomiast energia 
zmienna wzrosła o 10,4%.
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Zapraszamy potencjalnych reklamodawców do kontaktu z naszą fi rmą. 

Mając na uwadze bezpieczeństwo człon-
ków spółdzielni w czasie obowiązywania 
stanu epidemii informujemy, że w  dal-
szym ciągu Walne Zgromadzenie nie 
może się odbyć ze względu na obostrze-
nia związane zapisami ustawy z dnia 31 
marca 2020 r. o  szczególnych rozwią-
zaniach związanych z  zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i  zwalczeniem CO-
VID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi chorób zakaźnych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 
r., poz. 568 z późn. zm.) oraz m.in. wyda-
nym na jej podstawie Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 
r. w  sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związ-
ku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 
z 2020 r., poz. 1356).
Ustawodawca w  przywołanych aktach 
prawnych określa możliwość zwołania 
walnego zgromadzenia w  następujący 
sposób: jeśli termin zwoływania walnego 
zgromadzenia przypada w czasie obowią-
zywania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii, to zostaje on prze-
dłużony o 6 tygodni od dnia odwołania 
tego stanu (zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii). 
Dlatego też termin zwołania walnego 
zgromadzenia zatwierdzającego spra-
wozdanie zarządu, rady nadzorczej oraz 
sprawozdanie � nansowe w  spółdziel-
niach mieszkaniowych zostaje prze-
dłużony. Ponadto, zgodnie z  zalecenia-
mi Ministerstwa Rozwoju w  sprawie 

zwoływania walnych zgromadzeń przy-
jęcia sprawozdania � nansowego i złoże-
nia go we właściwym rejestrze sądowym, 
sprawozdanie należy złożyć dwukrotnie. 
Pierwsze sprawozdanie � nansowe należy 
złożyć w  terminie ustawowym, a drugie 
po zatwierdzeniu przez walne zgroma-
dzenie, które może odbyć się w terminie 
wyżej opisanym. 
Szczegółowe informacje dotyczące zwo-
ływania walnych zgromadzeń oraz termi-
nów składania sprawozdań � nansowych 
można uzyskać na stronie Ministerstwa 

Rozwoju https://www.gov.pl/web/roz-
woj/budownictwo w  informacji z  dnia 
28.08.2020 roku.
W  związku z  ograniczeniami, powodu-
jącymi brak możliwości organizacji wal-
nego zgromadzenia i  przekazaniu Pań-
stwu informacji dotyczących działalności 
spółdzielni za 2019 rok informujemy, iż 
sprawozdanie � nansowe znajduje się na 
naszej stronie internetowej www.rsm-
gdynia.pl. 

Zarząd Spółdzielni

PRZEPISY MÓWIĄ JASNO

Co z walnym zgromadzeniem?
Wielu mieszkańców pyta, co z Walnym Zgromadzeniem RSM im. Komuny Paryskiej. 
Spieszymy donieść, jakie decyzje zostały podjęte.
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Przypominamy, że w dalszym ciągu obo-
wiązują zalecenia Ministerstwa Zdrowia i 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sa-
nitarnego, o których pisaliśmy w ostatnim 
numerze naszego „informatora”, a w szcze-
gólności dotyczy to: obowiązku zakrywania 
ust i nosa, zachowania dystansu w pomiesz-
czeniach zamkniętych, dezynfekcji rąk, ogra-
niczenia do niezbędnego minimum wizyt 
służb technicznych w lokalach mieszkalnych. 
Zachęcamy do kontaktu z pracownikami 
spółdzielni drogą telefoniczną, elektroniczną 
lub za pomocą systemu Internetowej Obsługi 
Klienta (IOK).

W zależności od dalszego rozwoju sytuacji 
epidemiologicznej w naszym wojewódz-
twie, w przypadku, gdy liczba zachorowań 
będzie utrzymywała się na wysokim pozio-
mie, może wystąpić potrzeba ponownego 
zamknięcia biur spółdzielni. 
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji 
funkcjonować będzie tylko kasa spół-
dzielni. Pozostałe biura będą obsługiwać 
mieszkańców jedynie drogą mailową lub 
telefoniczną. Bezpośredni kontakt bę-
dzie możliwy po uprzednim umówieniu 
się. Będzie również prowadzony rejestr 
przyjęć.

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO 
Funkcjonowanie spółdzielni w okresie epidemii

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, jak i pracowników naszej spółdzielni apelujemy o powstrzymanie się od bezpośredniego 
kontaktu w biurach administracji czy zarządu oraz zachowywanie dystansu społecznego na terenach wspólnych (place zabaw, 
klatki schodowe, tereny wokół budynków). 
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–Zarząd od wielu lat niemal na każdym 
Walnym Zgromadzeniu podaje, że jednym 
z kierunków Spółdzielni mający wpływ na 
zmniejszenie kosztów jest zagospodaro-
wywanie najbardziej atrakcyjnych terenów 
poprzez realizacje inwestycji.  Zarząd Spół-
dzielni obserwuje rynek nieruchomości i na 
bieżąco śledzi uwarunkowania formalno
-prawne ułatwiające spółdzielniom miesz-
kaniowym prowadzenie inwestycji.  Mam 
tu na myśli chociażby realizację inwestycji 
mieszkaniowych, których w  naszej spół-
dzielni nie realizowało się przez wiele lat. 
Jednym z zadań spółdzielni – co jest również 
zapisane w naszym statucie – jest zaspoka-
janie potrzeb mieszkaniowych naszych 
członków i ich rodzin – tłumaczy Wiesław 
Wawer, prezes RSM im. Komuny Paryskiej 
w Gdyni.
Niedawno pojawił się pomysł zagospodaro-
wania działki przy ul. Benisławskiego, gdzie 
miałoby powstać 100 mieszkań. Oferta 
sprzedaży miałaby być szczególnie preferen-
cyjna dla członków naszej spółdzielni. 
 – Realizacja inwestycji mieszkaniowej 
przyniesie nam kilka korzyści. Po pierwsze, 
odpadną nam koszty związane z  opłatami 
za wieczyste użytkowanie, cena mieszkań 
będzie tańsza od tych oferowanych na ryn-
kach deweloperskich. Po drugie spółdziel-
nia będzie miała też możliwość wykupienia 
terenu, na którym znajdować się będzie 

budynek mieszkalny, z  90%-procentową 
boni� katą. Kolejną ważną rzeczą jest także 
fakt, że po wybudowaniu nowych mieszkań, 
budynek wchodzić będzie w  skład nieru-
chomości należących do naszej spółdzielni, 
a różnego rodzaju koszty rozłożone zostaną 
na większą liczbę członków RSM – dodaje 
Wiesław Wawer.
Nowa inwestycja mieszkaniowa miałaby 
być realizowana na zasadach spółdzielczych. 
Nabywcy będą posiadać tytuł lokatorskiego 
spółdzielczego prawa do lokalu. Osoby, któ-
re chciałyby nabyć mieszkanie, nie musiały-
by posiadać bankowej zdolność kredytowej. 
Wystarczy podpisana umowa ze spółdziel-
nią, w myśl której raty spłacane miałyby być 
przez 30 kolejnych lat. Dopiero po spłaceniu 
całego kredytu, nie wcześniej niż po 5 latach, 
posiadacz takiego lokalu będzie miał prawo 
uwłaszczenia. 
 – Zgłosiła się � rma, która całą inwestycję 
chce zrealizować od początku do końca – 
oczywiście w  imieniu spółdzielni. Spółka 
GRI, bo o niej mowa, nie wzięła się znikąd. 
Jest to � rma, która od wielu lat działa na pol-
skim rynku nieruchomości – dodaje prezes 
Wawer.
Koncepcja zagospodarowania działki przy 
ul. Benisławskiego zakłada budowę domu, 
w którym znalazłoby się 100 mieszkań wraz 
z halą garażową i placem zabaw dla dzieci. 
Plany zakładają, że metraże mieszkań, które 

mogłyby zostać wybudowane na terenie na-
szej spółdzielni, wahać się mogą od 27 do 
78 m2. W cenę mieszkania wliczone jest też 
miejsce postojowe w  garażu. Budynek ma 
być oczywiście wyposażony w windy. 
W tym miejscu trzeba jednak jasno powie-
dzieć, że jest to jedynie koncepcja zagospo-
darowania działki przy ul. Benisławskiego. 
O  tym, czy pomysł zostanie zrealizowany, 
może zdecydować jedynie Walne Zgroma-
dzenie RSM im. Komuny Paryskiej. War-
to też dodać, że jeśli mieszkańcy pozytyw-
nie zaakceptują pomysł zagospodarowania 
działki przy Benisławskiego, to władze 
spółdzielni pójdą właśnie w  tym kierun-
ku jej rozwoju. Wszystko też zależy od 
zainteresowania ewentualną inwestycją 
mieszkaniową.
Do „Informatora” dołączamy ankie-
tę i  prosimy zainteresowane osoby o  jej 
wypełnienie oraz zwrot do administracji 
osiedla lub do siedziby zarządu spółdziel-
ni przy ul. Podgórskiej 14. Ankietę można 
pobrać na stronie internetowej www.rsm-
gdynia.pl i wysłać drogą mailową na adres 
mieszk@rsmgdynia.pl do 31 października. 
Dodajmy tylko, że spółka GRI realizuje 
w tej chwili trzy inwestycje zlokalizowane 
w Pleszewie, Jaworze i Bielawie, ale przy-
gotowuje się też do realizacji dużego przed-
sięwzięcia (450 mieszkań) w Gdańsku. 
Do tematu na pewno niebawem wrócimy.

 DECYZJĘ PODEJMĄ MIESZKAŃCY

Właściwy kierunek rozwoju spółdzielni 
Nasza spółdzielnia mieszkaniowa – jako jedna z niewielu w Trójmieście – posiada tereny, na których można realizować interesujące 
inwestycje. W tej chwili spółdzielnia ponosi jedynie koszt ich utrzymania. Do kasy miasta trzeba wnosić opłatę z tytułu wieczystego 
użytkowania, a w skali całej spółdzielni są to oczywiście dość znaczne kwoty. Ich zagospodarowanie mogłoby pozytywnie wpłynąć 
na rozwój spółdzielni, a przy okazji przynieść fi nansowe korzyści.
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1. lokalu użytkowego przy ul. Cylkowskiego w Gdyni, 
I piętro, o powierzchni użytkowej 130m2 ze stawką miesięczną 17zł/m2 
netto + opłaty komunalne. 

2. miejsca parkingowego nr 3,9,11,16,17 w hali garażowej
przy ul.Kasztanowej 1 w Gdyni, o pow. 14,8m2 ze stawką 180 zł brutto/mc

3. lokalu użytkowego przy ul. Unruga 76 w Gdyni, 
o powierzchni 32,39m2 ze stawką netto 17zł/m2 netto + opłaty 
komunalne.

4. lokalu użytkowego przy ul. Unruga 39 w Gdyni, I piętro
o pow. użytkowej 88,4m2 ze stawką miesięczną 25zł/m2 netto + opłaty ko-
munalne,  na prowadzenie działalności z wyłączeniem branży spożywczej. 

5. lokalu użytkowego przy ul. Unruga 39 w Gdyni, 
I piętro, o powierzchni użytkowej 67,60m2 ze stawką 21zł/m2 netto + 
opłaty komunalne. 

6. lokalu użytkowego przy ul. Unruga 78, pawilon w Gdyni, 
o powierzchni użytkowej 50,35m2 ze stawką netto 24zł/m2 netto + 
opłaty komunalne.

Bliższych informacji na temat przedmiotowych lokali można uzyskać przy ul.Podgórskiej 14 w Gdyni pok. nr 27 
lub telefonicznie pod nr 58 669-21-11.

ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. KOMUNY PARYSKIEJ W GDYNI INFORMUJE 
O MOŻLIWOŚCI WYNAJMU:
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