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ZMIANA OP£AT ZA U¯YWANIE LOKALI
OD 1 LUTEGO 2013 ROKU

Rada Nadzorcza Spó³dzielni na posiedzeniu plenar-
nym w dniu 22 paŸdziernika bie¿¹cego roku uchwa-

li³a plan spo³eczno-gospodarczy na 2013 rok. Plan ten
zosta³ opracowany przy nastêpuj¹cych za³o¿eniach:
- etatyzacja Spó³dzielni na 2013 rok - zatrudnienie w

grupie pracowników na stanowiskach nierobotniczych
72 etatów, a na stanowiskach robotniczych do 140,75
etatów,

- nominalny wzrost planowanych œrednich p³ac ogó³em
na 2013 rok o 4,8 % w stosunku do œredniej p³acy
planowanej na 2012 rok, przyjmuj¹c nominalny wzrost
wynagrodzeñ w gospodarce narodowej o 4,6 % wyni-
kaj¹cy z przyjêtych wskaŸników do projektu bud¿etu
Pañstwa na 2013 rok, ponadto uwzglêdniona zosta³a
nowa wysokoœæ minimalnego wynagrodzenia za pracê
od dnia 1 stycznia 2013 r. w wysokoœci 1600 z³ brutto
(wzrost o 6,7%),

- wzrost kosztów materia³ów oraz pozosta³ych kosztów
w wysokoœci prognozowanego wzrostu kosztów, a w
pozosta³ych przypadkach o 2,7% - to jest w wysokoœci

œredniorocznego wskaŸnika wzrostu cen
towarów i us³ug konsumpcyjnych przyjê-
tego w projekcie bud¿etu Pañstwa na 2013
rok.

- podzia³ kosztów ogólnych Spó³dzielni oraz
kosztów zwi¹zanych z obs³ug¹ eksploata-
cyjn¹ nieruchomoœci rozliczaæ struktur¹
przychodów do poszczególnych rodzajów
dzia³alnoœci Spó³dzielni.

Plan spo³eczno-gospodarczy na 2013 rok
uwzglêdnia wysokoœæ przewidywanych w
2013 roku kosztów zwi¹zanych z eksploa-
tacj¹ i utrzymaniem nieruchomoœci. Przy us-
taleniu wysokoœci op³at eksploatacyjnych i
odpisu na fundusz na remonty uwzglêdnio-
no fakt, i¿ zmiany op³at zale¿nych od Spó³-
dzielni mog¹ nast¹piæ z wyprzedzeniem 3
miesiêcy (to jest od 1 lutego 2013 r.), a wiêc
zmiana wysokoœci op³at rozliczona zosta³a
na okres 11 miesiêcy 2013 roku.
W konsekwencji nowelizacji ustawy o spó³-
dzielniach mieszkaniowych z czerwca 2007
roku koszty eksploatacji i utrzymania nieru-
chomoœci ustalane s¹ odrêbnie dla ka¿dej
nieruchomoœci. Dodatkowo w kalkulacji op-
³aty eksploatacyjnej, zgodnie z ustaw¹ o
spó³dzielniach mieszkaniowych, uwzglêd-
niono przewidywane po¿ytki z czêœci wspól-
nych nieruchomoœci oraz przewidywany wy-
nik na gospodarce zasobami mieszkaniowy-
mi na koniec 2012 roku. Skutkuje to tym, i¿
w przypadku 26 nieruchomoœci op³aty eks-
ploatacyjne nie zmieni¹ siê, a w przypadku
pozosta³ych 57 nieruchomoœci nast¹pi wzrost
op³at eksploatacyjnych (od 0,10 do 0,40 z³/
m /m-c). Wzrost op³at powy¿ej prognozo-
wanej inflacji dotyczy nieruchomoœci, w któ-
rych wykonane koszty eksploatacji okaza³y
siê du¿o wy¿sze od prognozowanych i w
przysz³ym roku sukcesywnie sp³acaæ bêd¹

powsta³y niedobór oraz tych, w których w
przysz³ym roku wykonywane bêd¹ pomiary
instalacji elektrycznych.
Odpis na fundusz na remonty zasobów mie-
szkaniowych od lokali mieszkalnych ustalo-
ny zosta³ odrêbnie dla poszczególnych nie-
ruchomoœci z uwzglêdnieniem pilnoœci i
wielkoœci zakresów remontów przyjêtych do
realizacji w planie remontów. Plan remon-
tów na 2013 rok, uwzglêdnia wnioski z ze-
brañ z mieszkañcami poszczególnych nie-
ruchomoœci w sprawie konsultacji projektu
planu remontów, przeprowadzonych w mie-
si¹cu wrzeœniu bie¿¹cego roku. Informacja o
zebraniach w sprawie planu remontów na
2013 rok zamieszczona jest jako odrêbny
artyku³ w bie¿¹cym wydaniu Biuletynu.
Ponadto przypominamy, i¿ Zarz¹d Spó³dziel-
ni prowadzi odrêbnie dla ka¿dej nierucho-
moœci:
1) ewidencjê i rozliczenie przychodów i

kosztów zwi¹zanych z eksploatacj¹ i
utrzymaniem nieruchomoœci, oraz

2) ewidencjê wp³ywów i wydatków fundu-
szu remontowego.

Przypominamy, ¿e op³aty eksploatacyjne to
stawki zaliczkowe wyliczane na podstawie
prognozowanych kosztów. Po zakoñczeniu
roku nast¹pi porównanie faktycznie ponie-
sionych kosztów eksploatacji z przychodami
i ró¿nica pomiêdzy kosztami a przychodami
na gospodarce zasobami mieszkaniowymi
zwiêkszy odpowiednio przychody lub kosz-
ty eksploatacji i utrzymania danej nierucho-
moœci w roku nastêpnym.
Zawiadomienia o zmianie wysokoœci op³at
od 1 listopada 2012 roku oraz od 1 lutego
2013 roku dostarczone zostan¹ do mieszkañ
pod koniec miesi¹ca paŸdziernika bie¿¹cego
roku.
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Zarz¹d PSM w Chrzanowie

ZMIANA ZALICZKOWYCH OP£AT ZA CIEP£O

W nawi¹zaniu do informacji zawartej w po-
przednim wydaniu Biuletynu o wprowa-

dzeniem od 1 paŸdziernika nowej taryfy na cie-
p³o przez Dalkia Sp. z o.o. w Chrzanowie (daw-
ny PEC), po wykonanej analizie skutków zmia-
ny cen ciep³a od 1 listopada bie¿¹cego roku
nast¹pi zmiana wysokoœci zaliczkowych op³at
za:
- podgrzanie wody (do ustalenia wysokoœci za-

liczkowych op³at przyjêto nowe op³aty z taryfy
oraz iloœci ciep³a zu¿ywane do podgrzania wo-
dy w poszczególnych stacjach wymienników
ciep³a  op³aty wzrastaj¹ od oko³o 1 do 8 %),

- centralne ogrzewanie (zaliczkowe op³aty zosta-
³y ustalone z uwzglêdnieniem nowych op³at z
taryfy oraz iloœci ciep³a zu¿ytego w ostatnim
okresie rozliczeniowym oraz zmniejszonej mo-
cy zamówionej na 2013 rok dla budynków
ocieplanych w 2012 roku. Dla 100 budynków
op³ata nie ulega zmianie, dla 7 budynków w
których zakoñczono ocieplenia i dostosowano
instalacjê centralnego ogrzewania do zmian
wynikaj¹cych z docieplenia obni¿ono zaliczko-
we op³aty za centralne ogrzewanie, dla 65 bu-
dynków zaliczkowe op³aty zostan¹ podwy¿-
szone od oko³o 1 do 17%).

Zawiadomienia o zmianie wysokoœci op³at od 1
listopada 2012 roku dostarczone zostan¹ do
mieszkañ pod koniec miesi¹ca paŸdziernika
bie¿¹cego roku.

- o nowych zasadach
gospodarowania odpa-
dami komunalnymi

- informacja o zebraniach
w sprawie planu remontów
na 2013 rok

- przetarg - mieszkanie
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Opracowanie graficzne, sk³ad komputerowy, akwizycja i druk
na zlecenie wydawcy :
MEGANTO Technika i Multimedia
32-500 Chrzanów, ul. Œwiêtokrzyska 40,
tel.: (32) 6239714, kom. 601 492807,
e-mail : meganto@wp.pl,  http://meganto.prv.pl

Realizacja wydawnicza:

Powszechna Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie informuje, ¿e posiada
do wynajêcia lokale u¿ytkowe na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej:

1. Chrzanów ul. Mieszka I 9C - lokal o pow. 73,00 m ,
2. Chrzanów ul. Mieszka I 9A - lokal o pow. 141,30 m ,
3. Chrzanów ul. Mieszka I 9C - lokal o pow. 107,00 m ,
4. Chrzanów Kol. Rospontowa 13 - lokal o pow. 87,78 m ,
5. Chrzanów Kol. Rospontowa 13 - lokal o pow. 108,34 m ,
6. Libi¹¿ ul. Wojska Polskiego 2 - lokal o pow. 78,00 m ,
7. Libi¹¿ ul. Ratowników Górniczych 1 - lokal o pow. 52,66 m ,
8. Libi¹¿ ul. Ratowników Górniczych 1 - lokal o pow. 27,50 m
9. Chrzanów ul. Pêckowskiego 3 - lokal o pow. 15,90 m (wolny od 1.01.2013 r.),,

10.Chrzanów ul. Pêckowskiego 3 - lokal o pow. 15,10 m (wolny od 1.01.2013 r.),,
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Chêtnych do wynajêcia prosimy
o sk³adanie pisemnych ofert

w biurze Spó³dzielni
ul. Kardyna³a Wyszyñskiego 17

w Chrzanowie pokój 120.
Informacji o warunkach najmu

udzielamy telefonicznie pod
numerem telefonu

(32) 623 66 12 wew. 34, 35

Zarz¹d PSM w Chrzanowie

LOKALE DO WYNAJÊCIA

Informujemy ponadto, ¿e istnieje mo¿liwoœæ wynajmu lokalu (z dostosowaniem go do
potrzeb najemcy) w budynku by³ej pompowni przy budynku Brzezina 12 w Chrzanowie o
powierzchni oko³o 35 m2.

Wydawca :
Powszechna Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie
ul. Kard. Wyszyñskiego 17,
tel.: (32) 623 66 12
fax: (32) 623 47 54
www.psm-ch.pl
e-mail: psm@psm-ch.pl

OG£OSZENIE
Zarz¹d Powszechnej Spó³dzielni Mieszkanio-

wej w Chrzanowie, ul. Kardyna³a Wyszyñ-
skiego 17 og³asza przetarg na ustalenie pierw-
szeñstwa do zawarcia umowy o ustanowienie i
przeniesienie prawa odrêbnej w³asnoœci dla lo-
kalu mieszkalnego po³o¿onego w Chrzanowie:
-

Osoba przystêpuj¹ca do przetargu powinna
wnieœæ na rachunek bankowy Spó³dzielni nr 98
1020 2384 0000 9402 0008 7783 w terminie do
dnia do godz. wadium w wy-
sokoœci z³.
Przetarg odbêdzie siê w formie przetargu ustne-
go (licytacji).
Pierwszeñstwo w nabyciu lokalu maj¹ cz³onko-
wie, którzy nie maj¹ zaspokojonych potrzeb
mieszkaniowych i zg³osz¹ gotowoœæ zawarcia
umowy o ustanowienie i przeniesienie odrêbnej
w³asnoœci lokalu. W przypadku zg³oszenia siê
kilku uprawnionych, pierwszeñstwo ma najd³u-
¿ej oczekuj¹cy. Warunkiem przeniesienia odrêb-

nej w³asnoœci lokalu na takiego cz³onka jest
wp³ata wartoœci rynkowej lokalu, która jest
równa podanej cenie wywo³awczej. W przypad-
ku skorzystania z prawa pierwszeñstwa przez
osoby uprawnione licytacja nie odbêdzie siê.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie osoby
fizyczne, które wp³aci³y wadium.
Warunek wp³aty wadium nie dotyczy cz³onków,
którzy nie maj¹ zaspokojonych potrzeb miesz-
kaniowych, którzy zg³osili gotowoœæ zawarcia
umowy
Przedmiotem przetargu jest ustalenie wartoœci
rynkowej lokalu oraz osoby z któr¹ zostanie za-
warta umowa o ustanowienie i przeniesienie od-
rêbnej w³asnoœci lokalu.

-

Ponadto osobê t¹ ob-
ci¹¿aj¹: wynagrodzenie notariusza za ogó³ czyn-
noœci notarialnych dokonanych przy zawieraniu

umowy oraz koszty s¹dowe w postêpowaniu
wieczysto-ksiêgowym.
Osoba wygrywaj¹ca przetarg, a nie bêd¹ca cz³on-
kiem PSM w Chrzanowie, obowi¹zana jest
wnieœæ udzia³ i wpisowe z tytu³u przyjêcia w
poczet cz³onków Spó³dzielni.
Spó³dzielnia dokonuje zwrotu wadium z chwil¹:
- zakoñczenia postêpowania przetargowego

wszystkim uczestnikom licytacji, oprócz wy-
grywaj¹cego,

- wycofania chêci uczestnictwa w przetargu,
je¿eli nast¹pi³o to przed licytacj¹,

- odwo³ania przetargu.
Przystêpuj¹cy do przetargu traci wadium, je¿eli
w terminie dni od daty wygrania przetargu
nie ureguluje ustalonej w drodze licytacji war-
toœci rynkowej lokalu. Wadium jest zaliczane na
poczet wartoœci rynkowej lokalu osobie wygry-
waj¹cej przetarg i nie podlega zwrotowi.
Mieszkanie udostêpnione zostanie w celu oglê-
dzin w dniach . w godz. od

oraz w godzinach od

Kardyna³a Wyszyñskiego 15/51 - o pow.

u¿ytkowej 35,73 m (1 pokój + kuchnia, V
piêtro)

Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Spó³dzielni
przy ul. Kardyna³a Wyszyñskiego 17 w Chrza-

nowie w dniu 19.11.2012 r. o godz. 14 .

19.11.2012 r. 13
1 000,00

Za wygrywaj¹cego uwa¿a siê tego uczestnika,
który zaoferuje najwy¿sz¹ cenê.
Cena wywo³awcza wynosi:

Kardyna³a Wyszyñskiego 15/51 - 71 100,00 z³,
Osoba wygrywaj¹ca przetarg nabywa prawo
pierwszeñstwa zawarcia umowy o ustanowie-
nie i przeniesienie prawa odrêbnej w³asnoœci
dla lokalu mieszkalnego i wnosi wylicytowan¹
wartoœæ rynkow¹ lokalu.
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05 i 06.11.2012 r 12

do 14 19.11.2012 r. 13

do 14  .
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ tele-
fonicznie pod numerem 32 623 8447 wew. 26.
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Zarz¹d PSM w Chrzanowie

INFORMACJA
W zwi¹zku z rozpoczêciem od dnia 28.09.

2012 r. sezonu grzewczego, jak równie¿
po przeanalizowaniu rozliczenia kosztów cen-
tralnego ogrzewania z ostatniego okresu roz-
liczeniowego 2011/2012, w którym wyst¹pi³o
340 dop³at w przedziale od 500 do ponad 1000
z³ do kosztów centralnego ogrzewania podajemy
Pañstwu kilka wskazówek celem zastosowania.
Prosimy o:
- zwrócenie szczególnej uwagi na zamykanie

okien w lokalach mieszkalnych przy spadku
temperatur zw³aszcza w nocy i nad ranem i nie
wietrzenie lokali przy otwartych g³owicach
termostatycznych,

- obni¿anie nastaw na g³owicach przy wyjœciu z
lokalu mieszkalnego oraz na noc,

- nie zas³anianie grzejników obudow¹ oraz ko-
tarami (wtedy w lokalu jest ch³odno a grzejnik
pobiera ciep³o),

- czêste sprawdzanie i zg³aszanie do mistrza c.o.
nieprawid³owoœci w dzia³aniu zaworu i g³owi-
cy termostatycznej (pomimo wy³¹czenia grzej-
nik ca³y czas grzeje, nie da siê przekrêciæ, itp.),

- nie otwieranie okien na klatkach schodowych,
w suszarniach oraz okienek piwnicznych bez
potrzeby i przy spadkach temperatury,

- zamykanie bram wejœciowych na klatki scho-
dowe w celu unikniêcia wych³adzania miesz-

kañ i nie dopuszczenia do rozmro¿enia grzej-
ników na klatkach schodowych jak to mia³o
miejsce podczas silnych mrozów na prze³omie
stycznia i lutego tego roku.

Ponadto prosimy aby korzystaæ z instalacji cen-
tralnego ogrzewania w racjonalny sposób (og-
rzanie ca³ego lokalu mieszkalnego ciep³em id¹-
cym z ³azienki jest niemo¿liwe). Przy zamk-
niêtych zaworach grzejnikowych w pozosta³ych
pomieszczeniach powoduje to spadek tempera-
tury w ³azience i nie dotrzymanie projektowej
temperatury 24°C równie¿ w pozosta³ych ³a-
zienkach zasilanych z tego samego pionu.

J. £
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Z PRAC RADY NADZORCZEJ
W dniu 27.09.2012r. odby³o siê Plenarne

posiedzenie Rady Nadzorczej PSM w
Chrzanowie, którego tematem by³o:
- rozmowy z osobami zalegaj¹cymi z op³atami

za u¿ywanie lokali mieszkalnych,
- ocena realizacji planu spo³eczno-gospodar-

czego za I pó³rocze 2012r.,
- za³o¿enia do planu spo³eczno-gospodarczego

na 2013r.,
- wnioski Komisji Problemowych Rady Nadzor-

czej,
- informacja o pracy Zarz¹du Spó³dzielni,
- sprawy bie¿¹ce i wniesione w tym:

- wniosek Zarz¹du o wykreœlenie cz³onków
Spó³dzielni na podstawie § 21 ust. 1 i 2 pkt 3
i 6 Statutu Spó³dzielni,

- pismo Ma³opolskiego Zwi¹zku Rewizyjnego
Spó³dzielni Mieszkaniowych z siedzib¹ w
Tarnowie z dnia 17.09. 2012r. dot. Szkolenia
cz³onków Rady Nadzorczej.

- dyskusja i wnioski,
- sprawy organizacyjne.
Pojêto uchwa³y:
- nr 80/19/2012, 81/19/2012 - dotycz¹ce wygaœ-

niêcia spó³dzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu mieszkalnego,

- nr 82/19/2012, 83/19/2012, 84/19/2012, 85/19/
2012, 86/19/2012, 87/19/2012, 88/19/2012,
89/19/2012, 90/19/2012 - dotycz¹ce wykreœle-
nia z cz³onkostwa Spó³dzielni. Z.K.

DODATKI MIESZKANIOWE
Dochody w wysokoœci: 1398,57 z³ w gospodarstwie jednoosobowym

i 998,98 z³ w gospodarstwie wieloosobowym uprawniaj¹ do uzyskania dodatku mieszkaniowego

O dodatkach mieszkaniowych wielokrotnie pisa-
liœmy, przypominaliœmy w rozmowach, a mimo
to nasi mieszkañcy czêsto wybieraj¹ zad³u¿enie
w op³atach za u¿ywanie mieszkania, a nie po-
moc finansow¹ w utrzymaniu swojego mieszka-
nia jak¹ jest dodatek mieszkaniowy.
Z praktyki wiemy, i¿ taka potrzeba jest ogromna,
poniewa¿ coraz trudniejsza sytuacja gospodar-
cza, rosn¹ce bezrobocie, a tak¿e kolejne pod-
wy¿ki cen powoduj¹ sta³y wzrost iloœci osób bo-
rykaj¹cych siê z problemami finansowymi.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr
71, poz. 734 z póŸniejszymi zmianami) upraw-
nienia do dodatków mieszkaniowych przys³ugu-
j¹ osobom spe³niaj¹cym równoczeœnie trzy nas-
têpuj¹ce kryteria:
1.

Oznacza to, ¿e
:

- najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych,
- osoby mieszkaj¹ce w lokalach mieszkalnych,

do których przys³uguje im spó³dzielcze prawo
do lokalu mieszkalnego

- osoby mieszkaj¹ce w lokalach mieszkalnych
znajduj¹cych siê w budynkach stanowi¹cych
ich w³asnoœæ i w³aœciciele samodzielnych loka-
li mieszkalnych,

- inne osoby maj¹ce tytu³ prawny do zajmowa-
nego lokalu mieszkalnego i ponosz¹ce wydatki
zwi¹zane z jego zajmowaniem,

- osoby zajmuj¹ce lokal mieszkalny bez tytu³u
prawnego, oczekuj¹ce na przys³uguj¹cy im lo-
kale zamienny albo socjalny.

2.

poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia
wniosku o przyznanie dodatku mieszkanio-
wego,
w gospodarstwie 1-osobowym:
- kwoty najni¿szej emerytury (tj.

), wnioskodawca musi przezna-
czyæ na wydatki zwi¹zane z utrzymaniem
mieszkania

- kwoty najni¿szej emerytury (tj.
), jednak wnioskodawca przezna-

cza na wydatki zwi¹zane z utrzymaniem
mieszkania

- kwoty najni¿szej emerytury (tj.
), wówczas 2 - 4 osobowe gospo-

darstwo musi przeznaczyæ na wydatki zwi¹-
zane z utrzymaniem mieszkania

5-osobowe i wiêksze -

- kwoty najni¿szej emerytury (tj.
), wówczas 2 - 4 osobowe gospo-

darstwo musi przeznaczyæ na wydatki zwi¹-
zane z utrzymaniem mieszkania

5-osobowe i wiêksze -

uwa¿a siê wszelkie przychody po
odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po od-
liczeniu sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, okre-
œlonych w przepisach o systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych, chyba ¿e zosta³y ju¿ zaliczone do
kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie
wlicza siê œwiadczeñ pomocy materialnej dla
uczniów, dodatków dla sierot zupe³nych, jedno-
razowych zapomóg z tytu³u urodzenia siê dziec-
ka, dodatku z tytu³u urodzenia dziecka, pomocy
w zakresie do¿ywiania, zasi³ków pielêgnacyj-
nych, zasi³ków okresowych z pomocy spo³ecz-
nej, jednorazowych œwiadczeñ pieniê¿nych i
œwiadczeñ w naturze z pomocy spo³ecznej, do-
datku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniê¿-
nej, o której mowa w przepisach o zapomodze
pieniê¿nej dla niektórych emerytów, rencistów i
osób pobieraj¹cych œwiadczenie przedemerytal-
ne albo zasi³ek przedemerytalny w 2007 r.
3.

w stosunku do liczby osób tzn. je¿eli po-
wierzchnia u¿ytkowa zajmowanego lokalu
nie przekracza powierzchni normatywnej o
wiêcej ni¿ 30% albo 50% pod warunkiem, ¿e
udzia³ powierzchni pokoi i kuchni w po-
wierzchni u¿ytkowej tego lokalu nie prze-
kracza 60%.

35 m  - dla 1 osoby,
40 m  - dla 2 osób,
45 m  - dla 3 osób,
55 m  - dla 4 osób,
65 m  - dla 5 osób,
70 m  - dla 6 osób,
a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym
wiêkszej liczby osób dla ka¿dej kolejnej osoby
zwiêksza siê normatywn¹ powierzchniê tego
lokalu o 5 m .
Wœród czêœci osób zainteresowanych pomoc¹ w
regulowaniu op³at za u¿ywanie mieszkañ

poprzez dodatek mieszkaniowy pokutuje b³êdne
przekonanie, i¿ zad³u¿enie w op³atach dyskwa-
lifikuje ich przy uzyskaniu tej formy pomocy.
Nic bardziej b³êdnego!

Wnioski o dodatek mieszkaniowy wraz z dek-
laracj¹ o dochodach gospodarstwa domowego
wg wzoru zawartego w rozporz¹dzeniu Rady
Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie
dodatków mieszkaniowych nale¿y sk³adaæ w od-
powiednim terytorialnie urzêdzie gminy. Doda-
tek mieszkaniowy przyznawany jest w trybie
decyzji administracyjnej przez burmistrza od
której wnioskodawcy s³u¿y odwo³anie do Samo-
rz¹dowego Kolegium Odwo³awczego. Dodatek
mieszkaniowy przyznaje siê na okres 6 miesiêcy,
licz¹c od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹ce-
go po dniu z³o¿enia wniosku. Przyznany doda-
tek mieszkaniowy wyp³acany jest zarz¹dcy do-
mu.
W wypadku stwierdzenia, ¿e osoba, której przy-
znano dodatek mieszkaniowy, nie op³aca na bie-
¿¹co nale¿noœci za zajmowany lokal mieszkalny,
wyp³atê dodatku mieszkaniowego wstrzymuje
siê, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu
uregulowania zaleg³oœci. Je¿eli uregulowanie za-
leg³oœci nie nast¹pi w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia
wstrzymania wyp³aty dodatku, decyzja o przy-
znaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wy-
padku uregulowania nale¿noœci w wy¿ej wymie-
nionym terminie, wyp³aca siê dodatek mieszka-
niowy za okres, w którym wyp³ata by³a wstrzy-
mana.
Osoba, w stosunku do której z powodu nieure-
gulowania nale¿noœci za zajmowany lokal mie-
szkalny wygas³a decyzja o przyznaniu dodatku
mieszkaniowego, mo¿e wyst¹piæ ponownie o
jego przyznanie po uregulowaniu zaleg³oœci
powsta³ych w okresie obowi¹zywania tej decy-
zji.
Spó³dzielnia ma obowi¹zek niezw³ocznego za-
wiadomienia organu przyznaj¹cego dodatek
mieszkaniowy o wyst¹pieniu zaleg³oœci obej-
muj¹cych pe³ne 2 miesi¹ce.
Informujemy ponadto, ¿e Gmina mo¿e przepro-
wadziæ wywiad œrodowiskowy o sytuacji maj¹t-
kowej osób ubiegaj¹cych siê o dodatek mieszka-
niowy.

Po raz kolejny prosimy mieszkañców naszej
Spó³dzielni o szczegó³ow¹ analizê swoich do-
chodów pod k¹tem mo¿liwoœci skorzystania z
dodatku mieszkaniowego, aby nie wpaœæ w
spiralê zad³u¿eñ.

o dodatek mieszkaniowy mog¹
staraæ siê nastêpuj¹ce osoby

150%
1198,77 z³

15% swoich miesiêcznych do-
chodów,
175%
1398,57 z³

20% swoich miesiêcznych do-
chodów.

100%
799,18 z³

12% mie-
siêcznych dochodów gospodarstwa domo-
wego, 10% miesiê-
cznych dochodów gospodarstwa domo-
wego,
125%
998,98 z³

15% mie-
siêcznych dochodów gospodarstwa domo-
wego, 12% miesiê-
cznych dochodów gospodarstwa domo-
wego.

Za dochód

Normatywna powierzchnia u¿ytkowa lokalu
w przeliczeniu na liczbê cz³onków gospodar-
stwa domowego nie mo¿e przekraczaæ:

O dodatek mieszkaniowy mog¹ ubiegaæ siê
tak¿e osoby posiadaj¹ce zaleg³oœci „czynszo-
we”.
Kto przyznaje dodatki mieszkaniowe?

(w Trzebini OPS ul. Koœ-
ciuszki 38, pokój 6 I piêtro; w Chrzanowie
OPS Al. Henryka 2; w Libi¹¿u OPS ul. 9
Maja 2).

Posiadaj¹ tytu³ prawny do zajmowanego
mieszkania lub oczekuj¹ na przys³uguj¹cy im
lokal zamienny lub socjalny.

Œredni miesiêczny dochód na jednego cz³on-
ka gospodarstwa domowego w okresie trzech
miesiêcy

nie przekracza:

Zajmowany lokal mieszkalny nie jest za du¿y

•

• w gospodarstwie wieloosobowym:

2

2

2

2

2

2

2

Zachêcamy osoby spe³niaj¹ce powy¿sze kry-
teria do ubiegania siê o dodatek mieszkanio-
wy we w³aœciwym do miejsca zamieszkania
Urzêdzie Miasta.

E.C.



nr
Nieru-

chomo-
œci

Budynki wchodz¹ce w sk³ad nieruchomoœci

Iloœæ
mieszkañ w

nierucho-
moœci

Iloœæ
zawartych

umów
notarialnych

na dzieñ
23.09.2011

Iloœæ
uczestnicz¹cych

mieszkañców
w zebraniach

Frekwencja
[%]

1 Broniewskiego 10B, 12, 12A, 12B 285 151 26 9,1

2 Broniewskiego 14, 14A 120 73 19 15,8

3 Broniewskiego 14B 60 27 3 5,0

4 Broniewskiego 16A, 16B 150 81 15 10,0

5 Grzybowa 1, 3, 5 270 157 12 4,4

6 Grzybowa 4, 6 119 64 17 14,3

7 Zielona 20b,22a, 22b 135 77 8 5,9

8 Mieszka I 4 105 62 6 5,7

9 Mieszka I  9 60 32 8 13,3

10 Mieszka I  11, 13 135 68 7 5,2

11 Mieszka I  11A 60 39 7 11,7

12 Mieszka I  15A 60 31 7 11,7

13 Piastowska 38 30 17 7 23,3

14 Wodziñska 10 44 24 6 13,6

15 Sienkiewicza 8, 9, 10, 13, 15 282 168 6 2,1

16 Henryka Jordana 2, 4, 6, 8 304 178 11 3,6

17 Kad³ubek 22, 22a, 24a, 24b; Œwiêtokrzyska 21 180 70 14 7,8

18 Kad³ubek 30 24 13 2 8,3

19 Kad³ubek 30a, 30b 60 47 6 10,0

20 Kad³ubek 30c 30 18 8 26,7

21 Kad³ubek 30d, 30e 60 32 7 11,7

22 Marsza³ka F. Focha 22 24 19 1 4,2

23 Aleja Henryka 17 17 2 4 23,5

24 Aleja Henryka 36 10 4 3 30,0

25 Kopernika 3 20 3 1 5,0

26 S¹dowa 2 60 33 6 10,0

27 Œwiêtokrzyska 13 11 4 2 18,2

28 Orkana 21, 21A, 21B, 21C 199 127 5 2,5
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INFORMACJA O ZEBRANIACH W SPRAWIE PLANU REMONTÓW NA 2013 R.
W okresie od 12 do 27 wrzeœnia bie¿¹cego roku odbywa³y siê zebrania w sprawie konsultacji z mieszkañcami poszczególnych nieruchomoœci

projektu planu remontów na 2013 rok. Frekwencjê na poszczególnych zebraniach zawiera poni¿sze zestawienie:

SPROSTOWANIE
W opublikowanym w poprzednim wydaniu Biuletynu materiale

w tabeli zawieraj¹cej informacje o zu¿yciu ciep³a oraz kosztach ogrzewania
dla poszczególnych budynków w dwóch ostatnich okresach rozliczeniowych wkrad³ siê b³¹d.Poprawne dane zawiera poni¿sze zestawienie.

Analiza rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w okresie rozliczeniowym
2011-2012 w Powszechnej Spó³dzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie

2010 - 2011 2011-2012

Adres
Pow.

ogólna Zu¿ycie
[GJ]

Koszty ogrzewania i
rozliczenia [z³]

Zu¿ycie
[GJ]

Szarych Szeregów 2 1 090,70 491,30 31 876,73 441,30

Szarych Szeregów 2 a 1 090,70 534,20 34 430,86 489,80

Szarych Szeregów 2 b 1 090,70 476,40 31 398,18 442,50

Szarych Szeregów 2 c 1 090,70 574,40 35 874,90 464,50

Szarych Szeregów 4 a 2 654,47 1 196,70 75 283,67 1 067,10

Szarych Szeregów 6 1 054,11 502,20 32 030,51 457,30

Szarych Szeregów 8 1 170,24 552,40 34 123,09 474,30

Szarych Szeregów 8 a 2 460,20 1 216,30 76 367,23 1 088,80

Szarych Szeregów 10 1 090,70 542,20 33 659,17 478,70

Szarych Szeregów 12 1 090,70 461,50 28 494,88 439,20

Szarych Szeregów 14 1 090,70 551,40 33 830,76 496,20

Wincentego Witosa 1 2 567,08 1 320,00 81 401,83 1 199,10

Wincentego Witosa 1 a 1 090,70 431,90 28 971,40 387,40

Wincentego Witosa 1 b 1 090,70 479,60 30 912,26 423,10

Wincentego Witosa 1 c 1 090,70 476,40 30 733,00 419,60

Wincentego Witosa 3 2 823,65 1 359,60 85 394,35 1 238,10

Pogorska 10 872,56 373,00 24 334,49 347,50

Pogorska 10 A 2 970,88 1 145,43 77 871,72 1 001,20

Pogorska 10 B 1 937,68 795,70 52 245,13 685,10

Pogorska 10 C 872,56 333,80 22 469,82 311,10

Pogorska 10 D 1 308,84 571,90 38 764,56 508,40

Pogorska 10 E 872,56 376,40 24 714,81 333,30

Pogorska 12 2 372,24 950,10 66 062,02 852,40

Pogorska 12 A 3 427,04 1 426,90 95 741,43 1 326,30

Pogorska 12 B 872,56 332,60 21 647,47 307,00

W³adys³awa Szafera 2 1 090,70 453,00 30 890,06 418,30

W³adys³awa Szafera 4 1 090,70 434,30 29 408,87 386,10

W³adys³awa Szafera 6 1 090,70 431,20 28 651,07 366,70

W³adys³awa Szafera 8 1 090,70 481,80 31 559,65 415,80

W³adys³awa Szafera 10 1 636,05 661,00 44 322,58 594,30

Pêckowskiego Jana 1 3 910,56 1 549,20 103 096,60 1 364,30

Pêckowskiego Jana 2 4 008,31 1 548,30 101 901,96 1 426,70

Pêckowskiego Jana 3 2 289,02 1 014,30 65 370,47 927,10

Pêckowskiego Jana 4 2 181,40 861,60 57 093,57 761,30

Pêckowskiego Jana 5 1 083,06 480,20 30 660,43 427,50

Oczkowskiego Jana 2 2 419,25 812,30 55 148,90 774,40

Oczkowskiego Jana 4 3 260,30 1 275,80 83 121,31 1 147,60

Profesora Krawczyñskiego 1 3 619,96 1 408,00 92 386,85 1 243,00

Profesora Krawczyñskiego 2 3 923,55 1 532,90 98 174,58 1 306,98

Urbañczyka Tadeusza 1 3 504,20 1 398,30 89 223,65 1 319,50

Urbañczyka Tadeusza 2 3 594,98 1 300,20 86 999,81 1 145,60

Urbañczyka Tadeusza 4 3 489,54 1 367,10 89 743,65 1 232,80

Brzezina 10 2 827,48 1 169,60 74 751,93 981,60

Brzezina 12 2 715,40 1 304,30 82 655,10 1 192,40

Jab³oniowa 2 2 748,08 1 229,90 79 160,24 1 084,10



42 W³adys³awa Szafera 2, 4, 6, 8, 10 110 88 4 3,6

43 Pogorska 10, 10B, 12 92 80 3 3,3

44 Pogorska 10A 55 41 0 0,0

45 Pogorska 10C, 10D, 10E 56 39 0 0,0

46 Pogorska 12A, 12B 80 53 1 1,3

47 Trzebiñska 1 36 28 3 8,3

48 Trzebiñska 5 29 22 4 13,8

49 Trzebiñska 9 12 8 8 66,7

50 Trzebiñska 11 44 25 5 11,4

51 Trzebiñska 13, 15 36 28 6 16,7

52 Trzebiñska 17, 19 123 78 6 4,9

53 Trzebiñska 21, 23, 25, 27 79 41 1 1,3

54 Trzebiñska 29 30 25 3 10,0

55 Trzebiñska 31, 33 124 73 11 8,9

56 Niepodleg³oœci 1, 3 114 81 23 20,2

57 Niepodleg³oœci 2, 4 52 31 6 11,5

58 Niepodleg³oœci 5, 7 114 80 9 7,9

59 Niepodleg³oœci 6 54 38 5 9,3

29 Orkana 21D, 21E, 21F, 21G 190 116 11 5,8

30 Kol. Rospontowa 13 36 16 2 5,6

31 Kol. Rospontowa 14 30 16 0 0,0

32 Kol. Rospontowa 17 60 36 0 0,0

33 Brzezina 10, 12; Jab³oniowa 2 167 29 3 1,8

34 Szarych Szeregów 2, 6, 4a 80 55 12 15,0

35 Szarych Szeregów 2a, 2b, 2c 60 44 12 20,0

36 Wincentego Witosa 3, Szarych Szeregów 8, 10, 12, 14 136 93 9 6,6

37 Wincentego Witosa 1, 1a, 1b, 1c, Szarych Szeregów 8a 167 106 15 9,0

38 Urbañczyka Tadeusza 2, 4 126 87 4 3,2

39 Oczkowskiego Jana 2, 4, Urbañczyka Tadeusza 1 170 130 4 2,4

40 Profesora Krawczyñskiego 1, 2 140 109 1 0,7

41 Pêckowskiego Jana 1, 2, 3, 4, 5 234 179 6 2,6

ZABUDOWA BALKONÓW

DRZWI

Bolêcin k/Trzebini, ul. Fabryczna 473
tel./fax + 48(32) 61 375 82, 61 375 61

ROLETY I
¯ALUZJE

CHRZANÓW  ul. Wyszyñskiego 21,      tel./fax + 48(32) 754 12 66

... u nas najtañsze okna

SALON FIRMOWY:

Lepiej s³yszeæ i rozumieæ œwiat dŸwiêków !Lepiej s³yszeæ i rozumieæ œwiat dŸwiêków !

N.Z.O.Z.„Medi-Vox” Chrzanów, ul. Soko³a 30

Trzebinia NZOZ (Przychodnia)

Libi¹¿ u. 9 Maja 2

, tel.032 623-21-55, kom. 504 276 156
czynne: od pon. - pt. 9-16,  sob. 9-13

tel.032 711 83 51, 504 276 156
czynne: pon. i czw. 14 - 17,    wt. œr. pt. 9 - 15

tel. 032 627 14 21, 504 276 156
czynne: pon. i czw. 10 - 16 KONSULTACJE!

APARATY S£UCHOWEAPARATY S£UCHOWE

REFUNDACJE PCPR i NFZ, RATYREFUNDACJE PCPR i NFZ, RATY

Oferujemy:
- , porady
-
- naprawy i regulacje aparatów s³uchowych
- baterie, akcesoria i sprzêt pomocniczy dla osób nies³ysz¹cych

BADANIE S£UCHUBEZP£ATNE
REFUNDACJE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
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CENTRUM ZDROWIA RUCZAJ
Dbamy o zdrowie ca³ej Twojej rodziny
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Przypominamy, ¿e przed zebraniami na tablicach
og³oszeñ w klatkach schodowych budynków w
poszczególnych nieruchomoœciach umieszczone
zosta³y og³oszenia o miejscach i terminach zebrañ
oraz projekt planu remontów na 2013 rok. Po-
nadto zawiadomienia umieszczone by³y na stro-
nie internetowej Spó³dzielni oraz w biurach admi-
nistracji osiedli.
W zebraniach uczestniczy³o ogó³em 8,3% osób
dysponuj¹cych prawem do mieszkania w nieru-
chomoœciach (przypominamy, ¿e w ubieg³ym
roku frekwencja wynosi³a 9,1%). W przypadku
4 nieruchomoœci zebrania nie odby³y siê z uwagi
na brak uczestników. W przypadku 39 nierucho-
moœci frekwencja przekracza³a 10%.
W trakcie zebrañ uczestnicy zostali zapoznani z
zasadami konsultacji oraz z za³o¿eniami, który-
mi kierowa³ siê Zarz¹d Spó³dzielni przygotowu-
j¹c projekt planu remontów na 2013 rok (kon-
tynuacja wczeœniej rozpoczêtych prac - przede
wszystkim docieplenia budynków oraz nie zwiê-
kszanie odpisu na fundusz na remonty) i z sa-
mym projektem planu remontów na 2013 rok.
Po przedstawieniu projektu planu remontów
uczestnicy zebrañ czêsto w gor¹cej dyskusji wy-
ra¿ali swoje opinie o planowanych remontach.
W wiêkszoœci przypadków przedstawiony pro-
jekt uzyska³ poparcie uczestników. Zg³aszano
równie¿ poprawki do przedstawionych propozy-
cji i formu³owano wnioski do planu remontów.
Poza g³ównym tematem w dyskusji poruszono
wiele nurtuj¹cych mieszkañców spraw, w tym:
- bie¿¹cych potrzeb remontowych (malowania

klatek schodowych, remontów balkonów, na-
prawy obróbek blacharskich, napraw chodni-
ków, naprawy bram wejœciowych do klatek
schodowych, naprawy poziomów kanalizacji w
celu wyeliminowania zalewania piwnic, za-
bezpieczania tynków œcian przed grafiti i me-
tod likwidacji),

- wyciêcia lub przeœwietlenia drzew przy re-
montowanych œcianach budynków oraz na
osiedlach,

- likwidacji przyczyn wydobywania siê zapa-
chów z kanalizacji,

- ponowienia og³oszenia na tablicach og³oszeñ
w klatkach schodowych o zakazie dokarmiania

ptaków, informacje o obowi¹zkach w³aœcicieli
psów, zamykaniu okienek piwnicznych oraz
odpowiedzialnoœci rodziców za szkody wyrz¹-
dzone przez dzieci,

- powiêkszenia parkingów i wykonania oznako-
wañ na drogach wewnêtrznych oraz ogranicze-
nia parkowania dla samochodów o ³adownoœci
ponad 1,5 t,

- problem wymiany wyparkowych podzielników
kosztów ogrzewania na elektroniczne,

- wyst¹pienia do UM w Chrzanowie o: naprawê
dróg miejskich, wyciêcie drzew oraz wykona-
nie nasadzeñ drzew,

- wyst¹pienie do Policji o dokonywanie czêst-
szych kontroli osiedli,

- wyst¹pienia do Tauronu o pomalowanie z³¹cz
kablowych,

- zanieczyszczeñ terenów przez psy,
- potrzeby wyregulowania czujników zmierz-

chowych do oœwietlenia wejœæ do budynków,
- zg³oszono przypadki pojawiania siê gryzoni w

budynkach,
- uci¹¿liwoœci z powodu dokarmiania ptaków i

kotów,
- gromadzenia w czêœciach wspólnych nierucho-

moœci zbêdnych mebli z mieszkañ,
- potrzeby remontu domofonów lub monta¿u no-

wych,
- ograniczania ogrzewania klatek schodowych i

zmniejszenia grzejników na klatkach,
- zmiany oœwietlenia klatek schodowych na ste-

rowane czujnikami ruchu,
- usuniêcia usterek w ramach gwarancji na wy-

konywane roboty remontowe,
- efektów wykonanych prac ociepleniowych bu-

dynków,
- przyczyn i sposobu rozliczania ró¿nic pomiê-

dzy wskazaniami wodomierza g³ównego a su-
m¹ wskazañ wodomierzy w mieszkaniach,

- problem zak³óceñ w dostawie ciep³ej wody
oraz braku w³aœciwych parametrów ciep³ej
wody w budynkach na os. ZWM oraz os. M³o-
doœci,

- problem wywozu odpadów komunalnych, w
tym segregacji odpadów, podrzucania na sta-
nowiska kontenerowe odpadów komunalnych,
remontu stanowisk œmietnikowych oraz zmian

jakie nast¹pi¹ w przysz³ym roku w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi,

- uzupe³nienia oferty pakietu podstawowego te-
lewizji kablowej o nowe programy,

- zg³oszono potrzebê usprawnienia pracy sprz¹-
taczek oraz zwiêkszenia nadzoru nad ich prac¹,

- zg³oszono potrzebê usprawnienia pracy kon-
serwatorów - przyœpieszenia czasu usuwania
zg³oszonych usterek,

- zwiêkszenia nadzoru administracji osiedlo-
wych nad osiedlami,

- zaci¹gniêcia kredytu bankowego na wykonanie
ocieplenia budynków,

- uzgadniania koloru elewacji z mieszkañcami
budynków,

- monta¿u ³awek przy budynkach,
- sprawy dotycz¹ce zad³u¿eñ w op³atach za u¿y-

wanie mieszkañ,
- ewentualnego wykonania monitoringu budyn-

ku i zwi¹zanych z tym kosztów,
- zmiany metody rozliczania kosztów ogrzewa-

nia na rycza³towe,
na które prowadz¹cy spotkania udzielili odpo-
wiedzi.
Ponadto przeg³osowano wnioski kierowane od-
powiednio do Urzêdów Miast dotycz¹ce remon-
tów dróg, wyciêcia drzew, wykonania nowych
miejsc postojowych oraz do Policji dotycz¹ce
zwiêkszenia czêstotliwoœci patroli na osiedlach.
W bie¿¹cym miesi¹cu Zarz¹d Spó³dzielni wys-
t¹pi³ z korespondencj¹ w tych sprawach do
instytucji, do których adresowane by³y wnioski.
Przyjête przez poszczególne zebrania wnioski
dotycz¹ce planu remontów na 2013 rok zosta³y
uwzglêdnione w projekcie planu remontów,
który w miesi¹cu paŸdzierniku bie¿¹cego roku
by³ omawiany na komisjach Rady Nadzorczej
Spó³dzielni. W trakcie planarnego posiedzenia w
dniu 22 paŸdziernika Rada Nadzorcza uchwali³a
plan spo³eczno-gospodarczy Spó³dzielni na 2013
rok uwzglêdniaj¹c niemal wszystkie wnioski
przyjête przez poszczególne zebrania. W naj-
bli¿szym czasie na tablicach og³oszeñ na klat-
kach schodowych budynków zostanie umiesz-
czony plan remontów na 2013 rok dla poszcze-
gólnych nieruchomoœci.

A.B.

60 Niepodleg³oœci 8 30 19 4 13,3

61 Niepodleg³oœci 9 30 27 4 13,3

62 Niepodleg³oœci 10, 12, 14, 16 84 63 8 9,5

63 Niepodleg³oœci 11 43 26 5 11,6

64 Niepodleg³oœci 13, 15, 17 62 37 8 12,9

65 Kard. Wyszyñskiego 1, 3 40 21 4 10,0

66 Kard. Wyszyñskiego 7, 9, 11 209 124 8 3,8

67 Kard. Wyszyñskiego 15 69 43 7 0,0

68 11 Listopada 4 90 60 9 10,0

69 11 Listopada 8 75 47 13 17,3

70 11 Listopada 12, 14 169 133 45 26,6

71 11 Listopada 16, 18 170 137 18 10,6

72 11 Listopada 20, 22 190 41 22 11,6

73 Wojska Polskiego 5, 7 224 126 31 13,8

74 Wojska Polskiego 9, 1 Stycznia 12 150 93 23 15,3

75 9 Maja 1, 3 165 95 17 10,3

76 Wañkowicza 1, 3, 5 60 35 5 8,3

77 Ratowników Górniczych 8, 10, 12 90 49 5 5,6

78 Urzêdnicza 8, 10, 12 90 56 3 3,3

79 ZWM 1, 2 100 83 13 13,0

80 ZWM 3, 4, 5 110 84 7 6,4

81 ZWM 6, 7, 8, 9 150 108 12 8,0

82 ZWM 10, 11, 12 170 111 18 10,6

83 ZWM 13, 14, 15, 16 195 160 13 6,7

Razem 8 515 5274 703 8,3
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W zwi¹zku z planowanym na
grudzieñ 2012 r. wydru-

kiem nowych ksi¹¿eczek op³at z
tytu³u u¿ywania lokalu, prosimy
o sk³adanie do koñca listopada
br. rezygnacji z ich otrzymania
Obserwujemy coraz mniejsze zain-
teresowanie ksi¹¿eczkami op³at za
u¿ywanie lokali mieszkalnych w
formie papierowej. Z roku na rok
coraz wiêksza liczba mieszkañców
korzysta z innych, wygodniejszych
form regulowania swych zobowi¹-
zañ. Wydruk ksi¹¿eczek dla wszyst-
kich mieszkañców jest zatem zbêd-
ny. Dlatego te¿ ksi¹¿eczki zostan¹
wydrukowane tylko dla tych miesz-
kañców, którzy nie z³o¿¹ rezygnacji
z otrzymania nowych ksi¹¿eczek
op³at. Rezygnacjê z nowych ksi¹-
¿eczek op³at mo¿na sk³adaæ, wyko-
rzystuj¹c poni¿szy druk, w admini-
stracjach osiedli lub w siedzibie
Spó³dzielni, jak równie¿ przes³aæ na

adres korespondencyjny Spó³dzielni lub przez wys³a-
nie e-maila: psm@psm-ch.pl Zachêcamy Pañstwa do
dokonywania p³atnoœci poprzez zlecenia sta³e w swoim
banku oraz p³atnoœci przez Internet lub polecenia po-

brania. W wiêkszoœci banków s¹ to operacje bezp³atne,
pozwalaj¹ce zaoszczêdziæ Pañstwa pieni¹dze oraz czas
tracony w kolejkach.

Zarz¹d PSM w Chrzanowie

REZYGNACJA Z KSI¥¯ECZEK OP£AT
………………………………………………………………………………………………………….

data………………………………….
Ja ni¿ej

podpisany/a.................................................. ..................................................................................

zamieszka³y/a.................................................................................................................................

................................ .........................................................................................................................

sk³adam rezygnacjê z papierowej ksi¹¿eczki op³at za u¿ywanie dla lokalu:

………………………........................................................................................................................

…………………….
podpis

ZMIANA CZÊSTOTLIWOŒCI WYWOZU ODPADÓW
Zarz¹d Powszechnej Spó³dzielni Mieszkanio-

wej w Chrzanowie informuje, i¿ od 2 listo-
pada bie¿¹cego roku zmieni siê czêstotliwoœæ

wywozu odpadów komunalnych w Chrzanowie i
Trzebini. Zmiana dotyczy wywozu odpadów
niesegregowanych - opró¿nianie pojemników

odbywaæ siê bêdzie w poniedzia³ek, wtorek,
czwartek, pi¹tek oraz sobotê.

Zarz¹d PSM w Chrzanowie

DERATYZACJA
Powszechna Spó³dzielnia Mieszkaniowa w

Chrzanowie uprzejmie informuje, ¿e w
dniach od 22 paŸdziernika do 23 listopada 2012
roku zostanie przeprowadzona powszechna ak-
cja deratyzacji na terenie Gminy Chrzanów,

Trzebinia, Libi¹¿ zgodnie z Zarz¹dzeniami
Burmistrzów Miast. Deratyzacji na nierucho-
moœciach bêd¹cych w zasobach PSM dokona
firma specjalistyczna P.U.H. „Karaœ” S.C. ul.
Piekarska 1-3, 41-506 Chorzów wy³oniona w

wyniku negocjacji. Ze wzglêdu na wy³o¿enie
trutki w miejscach ogólnie dostêpnych oraz na
stanowiskach œmietnikowych, prosimy o zacho-
wanie szczególnej ostro¿noœci.

J.£.

ZASADY USTALANIA STAWKI OP£ATY EKSPLOATACYJNEJ
Na wstêpie przypominamy, ¿e ustawa o spó³-

dzielniach mieszkaniowych w art. 4 okre-
œla zakres obowi¹zków zwi¹zanych z pokrywa-
niem kosztów utrzymania i eksploatacji nieru-
chomoœci przypadaj¹cych na lokale w nierucho-
moœci w zale¿noœci od tytu³u prawnego do loka-
lu. Ka¿dy z Pañstwa znajdzie tam punkt doty-
cz¹cy swojej sytuacji prawnej - spó³dzielcze lo-
katorskie lub w³asnoœciowe prawo do lokalu i
odrêbn¹ w³asnoœæ lokalu. Nieliczn¹ w naszej
Spó³dzielni grupê najemców obejmuj¹ przepisy
ustawy o ochronie praw lokatorów, natomiast s¹
one tak skonstruowane, ¿e obliczany na ich pod-
stawie czynsz najmu winien pokrywaæ koszty
eksploatacji i utrzymania nieruchomoœci.
Wy¿ej wymieniony art. 4 zawiera równie¿ bar-
dzo wa¿n¹ zasadê dotycz¹c¹ prowadzenia odrêb-
nie dla ka¿dej nieruchomoœci ewidencji i rozli-
czania kosztów (Zarz¹d Spó³dzielni prowadzi
odrêbnie dla ka¿dej nieruchomoœci ewidencjê i
rozliczanie przychodów i kosztów eksploatacji i
utrzymania nieruchomoœci). Konsekwencj¹ tej
zasady s¹ ró¿ne wysokoœci stawki op³aty eksplo-
atacyjnej w poszczególnych nieruchomoœciach.
Oznacza to, ¿e op³aty eksploatacyjne s¹ op³atami

zaliczkowymi podlegaj¹cymi rozliczeniu pole-
gaj¹cemu na porównaniu ich z rzeczywistymi
kosztami eksploatacji i utrzymania tej nierucho-
moœci, a st¹d niezwykle wa¿ny dla u¿ytkowni-
ków lokali mieszkalnych wniosek, ¿e Spó³dziel-
nia zarz¹dzaj¹c nieruchomoœci¹ nie mo¿e na za-
rz¹dzaniu zarabiaæ.
W kolejnym przepisie ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych - w artykule 5 ust. 1, ustawo-
dawca okreœli³, ¿e po¿ytki i inne przychody z
nieruchomoœci wspólnej s³u¿¹ pokrywaniu wy-
datków zwi¹zanych z jej eksploatacja i utrzy-
maniem, W naszej spó³dzielni obni¿aj¹ one op-
³aty eksploatacyjne wszystkich u¿ytkowników
lokali mieszkalnych w nieruchomoœci.
Nastêpny wa¿ny przepis, zawarty w artykule 6
ust. 1 ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych,
mówi o tym, ¿e ró¿nica pomiêdzy kosztami eks-
ploatacji i utrzymania danej nieruchomoœci a
przychodami z op³at, o których mowa we
wspomnianym wy¿ej artykule 4 zwiêksza odpo-
wiednio przychody lub koszty eksploatacji i
utrzymania danej nieruchomoœci w roku nastêp-
nym.
Dziêki temu rozliczenie kosztów eksploatacji i

utrzymania nieruchomoœci i przychodów z
u¿ytkownikami lokali mieszkalnych zachowuje
ci¹g³oœæ (saldo poprzedniego roku uwzglêdnione
jest w ustaleniu wysokoœci op³at w nastêpnym
roku) - w przypadku wyst¹pienia ni¿szych kosz-
tów od przychodów nastêpuje obni¿enie op³at,
natomiast w przypadku wyst¹pienia wy¿szych
kosztów od przychodów nastêpuje podwy¿sze-
nie op³at z tego tytu³u. Dane te stanowi¹ pod-
stawê do sporz¹dzenia kalkulacji op³at eksplo-
atacyjnych, które nastêpnie zgodnie z postano-
wieniami statutu Spó³dzielni s¹ zatwierdzane
przez Radê Nadzorcz¹.
Rada, jako kolegialny organ sk³adaj¹cy siê z 15
demokratycznie wybranych cz³onków spó³dziel-
ni ma trudne zadanie. Reprezentuje zarówno in-
teres spó³dzielni poprzez zabezpieczenie pokry-
cia kosztów eksploatacji i utrzymania nierucho-
moœci przychodami, jak i interes mieszkañców
oczekuj¹c, ¿e op³aty za eksploatacjê i utrzyma-
nie nieruchomoœci bêd¹ jak najni¿sze.
Informacje szczegó³owe o zmianach jakie na-
st¹pi¹ od 1 lutego 2013 roku zawarte s¹ w od-
rêbnym artykule.

Zarz¹d PSM w Chrzanowie
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Dziêki sprzyjaj¹cej pogodzie prawdziwie piêknej, z³o-
tej polskiej jesieni, ostatnie wycieczki autokarowe
objête planem 2012r. s¹ prawdziw¹ przyjemnoœci¹ dla
uczestników.

Na trasê wyjecha³y dwa autokary z mieszkañcami z
Chrzanowa, Trzebini i Libi¹¿a. £¹cznie 82 osoby.
Trasa: Ziemia Opolska.
Zwiedzaliœmy Zamek Moszna, 100-letni zespó³ pa³a-
cowo parkowy w Mosznej, posiad³oœæ rodziny von Tie-
le Wincklerów.
Zamek Moszna urzeka turystów niezwyk³¹ liczb¹ wie¿
i wie¿yczek. W sumie jest ich wszystkich 99. Nadaj¹
tej budowli niezwyk³ego uroku, to dziêki nim zamek
czêsto okreœlany jest jako „polski Disneyland” lub
„bajkowy zamek”.

Zamek otoczony jest du¿ym, zadbanym parkiem. Jest
to park w stylu krajobrazowym, z licznymi alejkami -
alej¹ dêbów czerwonych, alej¹ kasztanowców, alej¹
lipow¹... Wzd³u¿ kana³ów rosn¹ azalie i ró¿e.
Mieliœmy okazjê podziwiaæ okazy roœlin w zamkowej
oran¿erii, niezwyk³ych rozmiarów roœliny hodowane w
naszych domach jako kwiaty doniczkowe, owocuj¹ce
cytrynowce.
W jednym skrzydle zamku znajduj¹ siê pomieszczenia
sanatoryjne dla pacjentów z problemami neurologicz-
nymi. Ze wzglêdu na usytuowanie sanatorium w zna-
cznym oddaleniu od zurbanizowanej czêœci regionu,
du¿e obszary zieleni, niezwyk³y urok miejscowoœci,
nie ma w¹tpliwoœci, ¿e terapia przynosi efekty.
Zespó³ pa³acowo parkowy w Mosznej jest jednym z
najcenniejszych tego typu obiektów w województwie
opolskim.
Kolejnym punkt zlotu - tzw. „Per³a Opolszczyzny”:
Park Krajobrazowy w miejscowoœci Góra œw. Anny i
Bazylika œw. Anny koœció³ klasztorny oo. Francisz-
kanów, wybudowany w XV wieku w stylu gotyckim,
przebudowany w 1781 roku i w latach 1957-1963 w
stylu neobarokowym. Historiê bazyliki w interesuj¹cy
sposób opowiedzia³ nam m³ody franciszkanin.

Zwiedzaliœmy Pomnik Czynu Powstañczego, zaprojek-
towany przez Xawerego Dunikowskiego, do budowy
którego zu¿yto ponad 5 tysiêcy ton materia³ów budo-
wlanych. Pomnik sk³ada siê z 4 pylonów, zdobionych 4
rzeŸbami przedstawiaj¹cymi: górnika, rolnika, hut-
nika, Œl¹zaczkê z dzieckiem na rêkach. Znajduje siê
ponad 30 m nad g³ówn¹ scen¹ niezwyk³ego amfitea-
tru, wybudowanego przez Niemców w latach trzydzies-
tych ubieg³ego wieku w by³ym kamienio³omie dla 30-
100 tysiêcy widzów, z przeznaczeniem na odbywanie
wieców partyjnych. W tamtym okresie nale¿a³ do jed-
nego z najwiêkszych amfiteatrów na œwiecie i wyró¿-

nia³ siê znakomit¹ akustyk¹. Wielokrotnie przeznaczo-
ny do unicestwienia, nie znikn¹³, jednak w chwili
obecnej pozostaje niewykorzystywany.
Spotkanie wszystkich uczestników Zlotu odby³o siê w
restauracji Aleksandra, gdzie by³ zamówiony posi³ek.
Za³amanie pogody w terminach zapisu spowodowa³o
mniejsze zainteresowanie Zlotem. A szkoda, bo, wia-
domo, pogoda zmienn¹ jest, a wyjazd by³ niezwykle
udany. Wyjechaliœmy „pod chmurk¹”, po³owê drogi
odbyliœmy w strugach deszczu, ale za to dalsza czêœæ
wycieczki odby³a siê w piêknej, ciep³ej i s³onecznej
pogodzie.

organizowana przez klub „Promieñ” dla 50 uczest-
ników z osiedli Chrzanowa, Trzebini i Libi¹¿a. Trasa
wycieczki: zwiedzanie górskiego miasteczka Stram-
berk, zwanego „Morawskim Betlejem”, nastêpnie No-
wego Jiczyna, a w nim, w centrum, „miasta kapelu-

szy” miejsc s³ynnej produkcji i muzeum kapeluszy.
Nastêpnie Ro¿nów pod Radoszczem „Walaszke - Mu-
zeum w przyrodzie”, „Drewniane miasteczko” na Mo-
rawskiej Wo³oszczyŸnie u podnó¿a góry Radoszcz. Mu-
zeum poœwiêcone kulturze wo³oskiej, pasterskiego lu-
du przyby³ego w te strony w XV wieku, wêdruj¹cego z
Rumunii wzd³u¿ Karpat.
Kolejnym etapem wycieczki by³a Prze³êcz Pustevny na
wysokoœci ponad 1000m n.p.m. i przejœcie szlakiem
1,5 km do rzeŸby pogañskiego bo¿ka Radegasta.
Te tereny zwiedzaliœmy ju¿ w poprzednim okresie, ale
ze wzglêdu na liczne proœby mieszkañców, wycieczka
zosta³a powtórzona okazuje siê , ¿e z sukcesem, po-
niewa¿ w krótkim czasie wszystkie miejsca zosta³y
wykupione, a uczestnicy imprezy wrócili zadowoleni.

- spotkania upamiêtniaj¹ce wydarzenia historyczne na
drodze do niepodleg³ej Polski, konkursy, rozgrywki
sportowe organizowane w klubach od 6 - 10 lis-
topada br.,

- Konkurs Piosenki Polskiej dla dzieci i m³odzie¿y

szkolnej - 27.10.2012 „Pegaz”,
- wyjazd do Teatru Zag³êbia w Sosnowcu na koncert

„Niech ¿yje bal” najwiêksze, najbardziej lubiane i
znane piosenki Agnieszki Osieckiej - 30.11.2012
„Pegaz”(uwaga: zapisy od 9 listopada),

- „Seks nocy letniej”- legendarna opowieœæ Wody Al-
lena w Teatrze Bagatela w Krakowie 1.12.2012
„Promieñ”, 2.12. 2012 „Pegaz” (uwaga: zapisy od
9 listopada), w tym pobyt na Jarmarku Bo¿ona-
rodzeniowym na Rynku w Krakowie,

- „Miko³ajki” - piêkne, kolorowe widowisko i spot-
kanie z Miko³ajem impreza po³¹czona dla wszyst-
kich dzieci 8.12.2012 w klubie „Pegaz”. Zabezpie-
czamy dowóz z Libi¹¿a i Trzebini,

- ju¿ w listopadzie zapisy na pierwszy wyjazd do
Chorzowa na „Sylwester bis” - 12.01.2013 „Pro-
mieñ”.

Klub „Promieñ' zaprasza wszystkich chêtnych do
udzia³u w konkursach z okazji Miêdzynarodowego
Roku Spó³dzielczoœci:
- konkurs plastyczny pt. „Osiedlowe podwórko”,

technika dowolna, malarstwo, rysunek, colage,
grafika /bez prac przestrzennych,

- konkurs fotograficzny „W moim obiektywie”
Termin sk³adania prac przed³u¿ono do koñca paŸ-
dziernika. Fina³ konkursów i wrêczenie nagród w dniu
7 listopada. Prace nale¿y sk³adaæ w klubie „Promieñ”

L.W.

XIII Zlot Turystyczny

Wycieczka do Republiki Czeskiej

„Jesieñ 2012” 22 wrzeœnia 2012

Beskid Œl¹sko-Morawski - 13 paŸdziernika 2012

Najbli¿sze imprezy:

Zapraszamy


