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OD 1 LUTEGO NOWE OP£ATY

W zwi¹zku z podjêciem przez Radê Miasta Chrza-
nowa uchwa³y nr z dnia 28 lis-

topada 2017 r. o ustaleniu wysokoœci stawek podatku od
nieruchomoœci z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2018
roku, dla cz³onków Spó³dzielni, którym przys³uguj¹
spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do mieszkania lub
spó³dzielcze lokatorskie prawo do mieszkania, w 23
nieruchomoœciach mieszkaniowych w Chrzanowie na-
st¹pi od 1 lutego bie¿¹cego roku zmiana wysokoœci op³at

w pozycji „podatek od nieruchomoœci”.
Op³aty te wzrosn¹ o 0,01 z³/m , m-c.
Ponadto pozycja ta ulegnie zmianie dla
cz³onków spó³dzielni, którym przys³uguje
spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do gara¿u
w Chrzanowie.
Informujemy ponadto, ¿e z dniem 1 stycznia
2018 roku Urz¹d Miejski w Libi¹¿u ustali³
now¹ wysokoœæ op³aty rocznej za u¿ytkowa-
nie wieczyste udzia³u 0,89447 w dzia³ce oz-
naczonej nr 5685/2 o powierzchni 0,3975 ha
po³o¿onej w Libi¹¿u, zabudowanej gara¿ami
przy ul. S³owackiego. Wysokoœæ op³aty rocz-
nej zosta³a ustalona przy zastosowaniu do-
tychczasowej 3% stawki procentowej od war-
toœci w/w nieruchomoœci okreœlonej przez
rzeczoznawcê maj¹tkowego i obliczona w
nastêpuj¹cy sposób: wartoœæ nieruchomoœci
319 985,00 z³ x udzia³ 0,89447 cz. = 286
216,98 z³ x 3% = 8 586,51 z³ (poprzednia
kwota op³aty rocznej wynosi³a 6 921,76 z³).
Kwota ta by³a podstaw¹ ustalenia „op³aty
rocznej za u¿ytkowanie wieczyste” dla u¿yt-
kowników gara¿y w Libi¹¿u, którym przys³u-
guj¹ w³asnoœciowe prawa do gara¿y (w³aœci-
ciele wyodrêbnionych gara¿y wnosz¹ te op³a-
ty bezpoœrednio do Urzêdu Miejskiego w Li-

bi¹¿u)
Zawiadomienia o zmianie wysokoœci op³at
dla u¿ytkowników mieszkañ, w których na-
st¹pi w/w zmiana zostan¹ dostarczone do
mieszkañ pod koniec stycznia bie¿¹cego
roku wraz z rozliczeniami kosztów dostawy
wody zimnej i kosztów podgrzania wody za
II pó³rocze 2017 roku.
Zawiadomienia o wysokoœci op³at dla tych
u¿ytkowników mieszkañ, w których po dos-
tarczeniu zawiadomieñ o zmianie wysokoœci
op³at w paŸdzierniku 2017 roku nast¹pi³y
w okresie listopada, grudnia ubieg³ego roku
lub w styczniu bie¿¹cego zmiany op³at zo-
stan¹ dostarczone do mieszkañ pod koniec
stycznia bie¿¹cego roku wraz z rozliczenia-
mi kosztów dostawy wody zimnej i kosztów
podgrzania wody za II pó³rocze 2017 roku.
Dla tych u¿ytkowników mieszkañ u których
nie nast¹pi³y zmiany wysokoœci op³at po
dostarczeniu w miesi¹cu paŸdzierniku 2017
roku zawiadomieñ o zmianie wysokoœci op-
³at nowe zawiadomienia nie bêd¹ dostarcza-
ne, otrzymaj¹ oni tylko rozliczenie kosztów
dostawy wody zimnej i kosztów podgrzania
wody za II pó³rocze 2017 roku.

Zarz¹d PSM w Chrzanowie
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WOELKOGABARYTOWYCH
Powszechna Spó³dzielnia Mieszkaniowa

w Chrzanowie informuje, ¿e wywóz
zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektro-
nicznego oraz odpadów wielkogabaryto-
wych ze stanowisk œmietnikowych odbywa
siê
Ze stanowisk œmietnikowych w Chrzano-
wie wy¿ej wymienione odpady wywo¿one
bêd¹ w nastêpuj¹ce dni:
- 9 i 23 styczeñ 2018 r.,
- 6 i 20 luty 2018 r.,
- 6 i 20 marzec 2018 r.,
- 3 i 17 kwiecieñ 2018 r.,
- 5, 15 i 29 maj 2018 r.,
- 12 i 26 czerwiec 2018 r.,
- 10 i 24 lipiec 2018 r.,
- 7 i 21 sierpieñ 2018r.,
- 4 i 18 wrzesieñ 2018 r.,
- 2, 16 i 30 paŸdziernik 2018r.,
- 13 i 27 listopad 2018 r.,
- 11 i 22 grudzieñ 2018 r.,

Ze stanowisk œmietnikowych w Libi¹¿u
wy¿ej wymienione odpady wywo¿one bêd¹
w nastêpuj¹ce dni:

- 11 i 25 styczeñ 2018 r.,
- 8 i 22 luty 2018 r.,
- 8 i 22 marzec 2018 r.,
- 5 i 19 kwiecieñ 2018 r.,
- 5 i 17 maj 2018 r.,
- 12, 14 i 28 czerwiec 2018 r.,
- 12 i 26 lipiec 2018 r.,
- 9 i 23 sierpieñ 2018r.,
- 6 i 20 wrzesieñ 2018 r.,
- 4 i 18 paŸdziernik 2018r.,
- 3, 15 i 29 listopad 2018 r.,
- 13 i 27 grudzieñ 2018 r.,
Ze stanowisk œmietnikowych w Trzebini
wy¿ej wymienione odpady wywo¿one bêd¹
w nastêpuj¹ce dni
- 12 i 26 styczeñ 2018 r.,
- 9 i 23 luty 2018 r.,
- 9 i 23 marzec 2018 r.,
- 6 i 20 kwiecieñ 2018 r.,
- 4 i 18 maj 2018 r.,
- 1, 15 i 29 czerwiec 2018 r.,
- 13 i 27 lipiec 2018 r.,
- 10 i 24 sierpieñ 2018 r.,
- 7 i 21 wrzesieñ 2018 r.,
- 5 i 19 paŸdziernik 2018 r.,

- 2, 16 i 30 listopad 2018 r.,
- 14 i 28 grudzieñ 2018 r.,
Przypominamy, ¿e zu¿yty sprzêt elektrycz-
ny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe oraz zu¿yte opony nale-
¿y wystawiaæ na stanowiska œmietnikowe
bezpoœrednio przed terminem ich wywozu.
Odpady bêd¹ odbierane w godzinach od 6
do 22.
W innych dniach ni¿ okreœlone w harmono-
gramie wy¿ej wymienione odpady nale¿y
przekazywaæ (zawieœæ) do Punktów Selek-
tywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

Zak³ad Gospodarki Odpadami Komunalny-
mi Sp. z o.o.
ul. G³ogowa 75, Balin; 32-500 Chrzanów
teren sk³adowiska odpadów komunalnych
tel. 326 279 070 wewn. 24 [waga]
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek - pi¹tek: 10:00 - 18:00
sobota: 8:00 - 14:00
Chrzanów 3.01.2018r

2 razy w miesi¹cu.

:
Gmina Chrzanów

Zarz¹d PSM w Chrzanowie

- œrodki na funduszu na remonty
na koniec 2017 r.

- wykonanie planu remontów
za 2017 r.

- przetargi na sprzeda¿ mieszkañ

- obowi¹zek meldunkowy
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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.kom. 601 492 807,
e-mail : meganto@wp.pl,  www.meganto.prv.pl

Realizacja wydawnicza:

1. Chrzanów, ul. Witosa 1 - lokal o pow.147,81 m ,
2. Chrzanów, ul. Pêckowskiego 5 - lokal o pow.108,40 m ,
3. Chrzanów, ul. Brzezina 10 - lokal o pow. 6,00 m ,
4. Chrzanów, ul. Orkana 21D - lokal o pow. 23,82 m ,
5. Chrzanów, ul. Szarych Szeregów 4a - lokal o pow. 12,50m ,
6. Chrzanów, ul. Kad³ubek 30 - lokal o pow. 119,00 m ,
7. Libi¹¿, ul. Ratowników Górniczych 1 - lokal o pow. 52,66 m ,
8. Chrzanów, ul. Niepodleg³oœci 6 kl. II - lokal o pow. 10,35 m ,
9.Chrzanów, ul. Niepodleg³oœci 6 kl. I - lokal o pow. 10,35 m (wolny od 1.02.2018 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

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

OG£OSZENIA
Zarz¹d Powszechnej Spó³dzielni Mieszka-

niowej w Chrzanowie, ul. Kardyna³a Wy-
szyñskiego 17 og³asza przetarg na ustalenie
pierwszeñstwa do zawarcia umowy o ustano-
wienie i przeniesienie prawa odrêbnej w³asnoœci
lokalu mieszkalnego po³o¿onego w Libi¹¿u przy
ul.:

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 wysokoœci z³.
Przetarg odbêdzie siê w formie przetargu ust-
nego (licytacji).
W przetargu mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie osoby
fizyczne, które wp³aci³y wadium.
Przedmiotem przetargu jest ustalenie wartoœci
rynkowej lokalu oraz osoby z któr¹ zostanie
zawarta umowa o ustanowienie i przeniesienie

odrêbnej w³asnoœci lokalu.

- z³

Zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie
odrêbnej w³asnoœci w/w lokalu mieszkalnego
nast¹pi jeœli osoba której przys³ugiwa³o spó³-
dzielcze lokatorskie prawo do w/w lokalu miesz-
kalnego, a której prawo wygas³o z powodu
nieuiszczania op³at zwi¹zanych z eksploatacj¹
i utrzymaniem lokalu nie skorzysta z przys³ugu-
j¹cego jej roszczenia do spó³dzielni o ponowne
ustanowienie spó³dzielczego lokatorskiego pra-
wa do lokalu mieszkalnego, okreœlonego w art.
16  ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych.
Ponadto wygrywaj¹cego przetarg obci¹¿aj¹: wy-
nagrodzenie notariusza za ogó³ czynnoœci nota-
rialnych dokonanych przy zawieraniu umowy

oraz koszty s¹dowe w postêpowaniu wieczysto-
ksiêgowym.
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.
Mieszkania udostêpnione zostan¹ w celu oglê-
dzin w dniach . w godz. od

oraz w godzinach od

Chrzanów,dn.18.01.2018 r.
Zarz¹d PSM w Chrzanowie

11 Listopada 14/45 o pow. u¿ytkowej
37,80 m (2 pokoje, kuchnia, przedpokój,
³azienka z wc, III piêtro).
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Spó³dzielni
przy ul. Kardyna³a Wyszyñskiego 17 w Chrza-
nowie w dniu 19.02.2018 r. o godz. 14 .

16.02.2018 r. 13
2 000,00

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

11 Listopada 14/45 - 79 900,00
Osoba wygrywaj¹ca przetarg nabywa prawo
pierwszeñstwa zawarcia umowy o ustanowie-
nie i przeniesienie prawa odrêbnej w³asnoœci
w/w lokalu mieszkalnego i wnosi wylicytowa-
n¹ wartoœæ rynkow¹ lokalu.

10

05 i 06.02.2018 r 12
do 14 19.02.2018 r. 12
do 13  .
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ telefo-
nicznie pod numerem 32 623 8447 wew. 26.
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Zarz¹d Powszechnej Spó³dzielni Mieszkanio-
wej w Chrzanowie, ul. Kardyna³a Wyszyñ-

skiego 17 og³asza przetarg na ustalenie pierw-
szeñstwa do zawarcia umowy o ustanowienie
i sprzeda¿ prawa odrêbnej w³asnoœci dla lokali
mieszkalnych po³o¿onych w budynku przy ul.
Kolonia Rospontowa 13 w Chrzanowie.
Mieszkania powsta³y w wyniku przebudowy lo-
kali u¿ytkowych.
Atrakcyjne po³o¿enie, w odleg³oœci ok. 2,5 km
od Rynku Chrzanowa, 2,2 km od centrum han-
dlowego - Galeria Max, marketów Kaufland,
Tesco, Piotr i Pawe³, Biedronka, w pobli¿u las,
du¿a iloœæ terenów zielonych, basen (1,3 km),
koœció³ (300 m). W w/w budynku znajduje siê
sklep ogólnospo¿ywczy, drugi w odleg³oœci
50m. Przed budynkiem przystanek komunikacji
miejskiej (trasa Chrzanów - Libi¹¿). Du¿y par-
king miejski w odleg³oœci 150 m. Dobry dostêp
komunikacyjny ok. 8 min. do wyjazdu na auto-
stradê A4 z kierunkami Katowice lub Kraków.
Mieszkania w bardzo dobrym stanie technicz-
nym - nowa stolarka okienna (okna PCV), nowe
drzwi wejœciowe (dwa patentowe zamki), nowa
instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, ga-
zowa, centralnego ogrzewania (grzejniki p³yto-
we), docieplone œciany zewnêtrzne, sufity pod-
wieszane i czêœæ œcianek dzia³owych z p³yt gip-
sowo-kartonowych, pozosta³e œciany murowane
wykoñczone g³adzi¹ gipsow¹, posadzki cemen-

towe gotowe pod wykoñczenie (p³ytki, panele),
wymaga przeprowadzenia prac adaptacyjnych ze
stanu deweloperskiego do wykoñczonego, obej-
muj¹cych w swoim zakresie: wstawienie drzwi
wewnêtrznych, malowanie œcian i sufitów, wy-
konanie p³ytek w ³azience, monta¿ sanitariatów,
monta¿ sprzêtu kuchennego, po³o¿enie pod³óg -
nak³ady ponosi nabywca. Dojœcie do mieszkania
osobnym korytarzem (poza istniej¹c¹ klatk¹
schodow¹) zamykanym now¹ bram¹ stalow¹
wyposa¿on¹ w domofon.

- o pow. u¿ytko-
wej 68,20 m (2 pokoje, pokój z kuchni¹, przed-
pokój, ³azienka, przynale¿ne pomieszczenie piw-
niczne o pow. 3,40 m , parter),

- o pow. u¿ytko-
wej 65,60 m (2 pokoje, pokój z kuchni¹, przed-
pokój, ³azienka, przynale¿ne pomieszczenie
piwniczne o pow. 4,20 m , parter),

godz. 14  .
Osoba przystêpuj¹ca do przetargu powinna
wnieœæ na rachunek bankowy Spó³dzielni nr
98 1020 2384 0000 9402 0008 7783 w terminie

do dnia do godz. 13 wadium
w wysokoœci 2000,00 z³.
Przetarg odbêdzie siê w formie przetargu ustne-
go (licytacji).
W przetargu mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie osoby
fizyczne, które wp³aci³y wadium.
Przedmiotem przetargu jest ustalenie wartoœci
rynkowej lokalu oraz osoby z któr¹ zostanie
zawarta umowa o ustanowienie i sprzeda¿ prawa
odrêbnej w³asnoœci lokalu.
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.

12 14
12 13  .

Zarz¹d PSM w Chrzanowie

Mieszkania na sprzeda¿:
Kolonia Rospontowa 13/39

cena wywo³aw-
cza - 135 000,00 z³,

Kolonia Rospontowa 13/42

cena wywo-
³awcza - 130 000,00 z³.

Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Spó³dzielni
Mieszkaniowej przy ul. Kardyna³a Wyszyñ-
skiego 17 w Chrzanowie w dniu 26.02.2018 r.
o

23.02.2018 r.

10

Mieszkania udostêpnione zostan¹ w celu oglê-
dzin w dniach 12 i 13.02.2018 r. w godz. od

do oraz 26.02.2018 r. w godzinach od
do

Kontakt: 326238447 wew. 26.
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Z PRAC RADY NADZORCZEJ
W dniu 21.12.2017 roku odby³o siê posie-

dzenie Plenum Rady Nadzorczej Pow-
szechnej Spó³dzielni Mieszkaniowej w Chrza-
nowie, którego przedmiotem by³y nastêpuj¹ce
tematy:
- informacja o wykorzystaniu lokali u¿ytkowych

i wystêpuj¹cych zaleg³oœciach w op³atach we-
d³ug stanu na dzieñ 30.11.2017 r.,

- plan akcji zimowej dla dzieci w klubach w
2018 r.,

- plan pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rady
Nadzorczej na I pó³rocze 2018 r.,

- wnioski Komisji problemowych Rady Nadzor-
czej,

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

mieszkañców osiedli spó³dzielczych,
- dyskusja i wnioski,
- sprawy organizacyjne.
Ponadto Rada Nadzorcza podjê³a piêæ uchwa³
nr:
- 60/25/2017 w sprawie zatwierdzenia do rea-

lizacji planu akcji zimowej dla dzieci, progra-
mu i planu pracy wychowawczej na placów-
kach wypoczynku organizowanych w 2018 ro-
ku w klubach PSM w Chrzanowie,

- 61/25/2017 w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rady Nad-

zorczej na I pó³rocze 2018 r.,
- 62/25/2017 w sprawie przebudowy lokali u¿yt-

kowych po³o¿onych w budynku przy ul. Ko-
lonia Rospontowa 13 w Chrzanowie na lokale
mieszkalne - zatwierdzenie ostatecznego zbior-
czego zestawienia kosztów przebudowy lokali
u¿ytkowych w w/w budynku,

- 63/25/2017 w sprawie wprowadzenia zmian
w „Regulaminie rozliczania kosztów inwes-
tycji i ustalania kosztu budowy (wartoœci po-
cz¹tkowej) gara¿y w PSM w Chrzanowie”,

- 64/25/2017 w sprawie przyznania nagród œwi¹-
tecznych dla cz³onków Zarz¹du Spó³dzielni.

S.K.

Zarz¹d Powszechnej Spó³dzielni Mieszkanio-
wej w Chrzanowie informuje, ¿e poszukuje

zainteresowanych nabyciem gara¿y przy ulicy
Kad³ubek w Chrzanowie.
Wstêpny termin zakoñczenia budowy okreœla siê
na 30.05.2018 r.

W przypadku braku wystarczaj¹cej liczby chêt-
nych spoœród cz³onków zamieszka³ych w wy¿ej
wymienionych budynkach gara¿e udostêpniane

bêd¹ w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
- cz³onkowie Spó³dzielni zamieszkali na os. Pó³-

noc w Chrzanowie,
- cz³onkowie Spó³dzielni zamieszkali w pozosta-

³ych budynkach Spó³dzielni na terenie Chrza-
nowa,

- osoby nie bêd¹ce cz³onkami Spó³dzielni dys-
ponuj¹ce prawem do lokalu w budynku zarz¹-
dzanym przez Spó³dzielniê,

- inne osoby.
Chrzanów 10.01.2018

Zarz¹d PSM w Chrzanowie

Zainteresowani proszeni s¹ o zg³oszenie
wniosku o zawarcie umowy o budowê gara¿u
w Dziale Cz³onkowsko-Mieszkaniowym pokój
146 w siedzibie Spó³dzielni przy ulicy Kar-
dyna³a Wyszyñskiego 17 w Chrzanowie w ter-
minie do dnia 12.02.2018 r.

Gara¿e przeznaczone bêd¹ w pierwszej kolej-
noœci dla cz³onków Spó³dzielni zamieszka³ych
w budynkach zarz¹dzanych przez Spó³dziel-
niê przy ulicach: Kad³ubek, S¹dowa, Œwiêto-
krzyska, Kopernika w Chrzanowie.
W przypadku wiêkszej iloœci chêtnych do
uzyskania gara¿u ni¿ iloœæ gara¿y kolejnoœæ
ustalana bêdzie na podstawie daty przyjêcia
danej osoby w poczet cz³onków Spó³dzielni.

OG£OSZENIE

INFORMACJA O CENACH WODY W 2018 R.
Zarz¹d Powszechnej Spó³dzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie infor-

muje, i¿ Zgromadzenie Zwi¹zku Miêdzygminnego „Gospodarka
Komunalna" uchwa³¹ nr 19/2017 z dnia 6 listopada 2017 roku przed³u¿y³o
czas obowi¹zywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia

w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków na terenie gminy Chrzanów,
Libi¹¿, Trzebinia œwiadczonych przez Rejonowe Przedsiêbiorstwo Wodo-
ci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie na okres od dnia 1 lutego
2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

NADAL ISTNIEJE OBOWI¥ZEK MELDUNKOWY
Od 2018 r. mia³ zostaæ zniesiony obowi¹zek

meldunkowy, ale ustawodawca zdecydowa³
o jego pozostawieniu. U³atwiono jednak wyko-
nanie tego obowi¹zku, dopuszczaj¹c zameldo-
wanie w drodze elektronicznej
Nowe regulacje zawarto w ustawie z 27 paŸ-
dziernika 2017 r. o zmianie ustawy o ewidencji
ludnoœci (Dz.U. z 2017 r. poz.2286), która we-
sz³a w ¿ycie 1 stycznia 2018 r. Uchylono ni¹
przepisy przewiduj¹ce zniesienie obowi¹zku
meldunkowego, co mia³o nast¹piæ od pocz¹tku
tego roku.
Nowelizacjê uzasadniono tym, ¿e gromadzenie
danych o miejscu zamieszkania ma kluczowe
znaczenie dla prawid³owej realizacji konstytu-
cyjnych i ustawowych zadañ oraz obowi¹zków
administracji wobec obywatela. Przewidziano
jednak wprowadzenie uproszczeñ przy wykony-
waniu obowi¹zku meldunkowego, przez umo¿li-
wienie dokonywania wszystkich czynnoœci z te-
go zakresu w formie elektronicznej. W nowych
przepisach zawarto tak¿e zasadê nadawania PE-
SEL cudzoziemcom dokonuj¹cym zameldowa-

nia na pobyt sta³y lub czasowy na terytorium
Polski, co wi¹¿e siê z likwidacjê rejestrów
zamieszkania cudzoziemców
Nowe przepisy przewiduj¹ mo¿liwoœæ dope³nie-
nia obowi¹zku meldunkowego w formie doku-
mentu elektronicznego. Dotychczas w takiej for-
mie mo¿na by³o dokonaæ tylko wymeldowania
siê z miejsca pobytu sta³ego lub czasowego b¹dŸ
zg³oszenia wyjazdu poza granice Polski i powro-
tu z wyjazdu zagranicznego.
Obywatel polski, dokonuj¹cy zameldowania,
przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu do-
konane przez w³aœciciela lub inny podmiot dys-
ponuj¹cy tytu³em prawnym do lokalu oraz - do
wgl¹du - dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny
tego w³aœciciela lub podmiotu
W sytuacji, gdy zameldowanie nastêpuje w for-
mie elektronicznej, do formularza do³¹cza siê do
formularza dokument elektroniczny potwierdza-
j¹cy jego tytu³ prawny do lokalu, a w razie nie-
mo¿noœci jego uzyskania - odwzorowanie cyfro-
we tego dokumentu, a obywatel nieposiadaj¹cy
tytu³u prawnego do lokalu do³¹cza do formula-

rza dokument elektroniczny zawieraj¹cy oœwiad-
czenie w³aœciciela lub innego podmiotu dyspo-
nuj¹cego tytu³em prawnym do lokalu potwier-
dzaj¹ce pobyt w lokalu oraz dokument potwier-
dzaj¹cy tytu³ prawny do lokalu tego w³aœciciela
lub podmiotu, a w razie niemo¿noœci ich uzys-
kania - odwzorowanie cyfrowe (skan) - tych
dokumentów. Dokumentem potwierdzaj¹cym
tytu³ prawny do lokalu mo¿e byæ w szczegól-
noœci umowa cywilnoprawna, odpis z ksiêgi
wieczystej albo wyci¹g z dzia³ów I i II ksiêgi
wieczystej, decyzja administracyjna lub orzecze-
nie s¹du. W przypadku uzasadnionych w¹tpli-
woœci organu gminy (np. wobec s³abej jakoœci
skanu), mo¿e on za¿¹daæ okazania orygina³u
dokumentu. Wzory formularzy s¹ okreœlone
w rozporz¹dzeniu ministra spraw wewnêtrznych
i administracji z 13 grudnia 2017 r. w sprawie
okreœlenia wzorów i sposobu wype³niania for-
mularzy stosowanych przy wykonywaniu obo-
wi¹zku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r. poz.
2411).

Zarz¹d PSM w Chrzanowie

WYKONANIE PLANU REMONTÓW ZA 2017 ROK
Zgodnie z planem remontów zrealizowane zosta³y zakresy robót:
• Roboty malarskie:

- malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul.: Broniewskiego
16A; Zielona 20B; Jordana 6, 8 - parter; ul. Wojska Polskiego 5 trzy
klatki, 9 Maja 1, 3,

- remont œcian szczytowych wykonanie napisów Osiedle Widokowe 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

- docieplenie œcian szczytowych budynków przy ul.: Mieszka I 11;
Trzebiñska 11; Wojska Polskiego 9,

• Roboty ogólnobudowlane:
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- docieplenie œcian wejœciowych budynków przy ul.: Kad³ubek 30, 30A;
Trzebiñska 5, 27; Kard. Wyszyñskiego 9,

- docieplenie œcian balkonowych budynków przy ul.: Mieszka I 11A;
Jordana 6; Szarych Szeregów 2, 2B, 8A kl. I i II, 6 - od strony stacji
trafo; Witosa 1 kl. I do III, 1B, 3; Oczkowskiego 4 kl. I i II (rozpoczê-
cie robót); Krawczyñskiego 1 kl. V i VI; Pêckowskiego 1 kl. III i IV, 3
kl. III i IV, 5; Szafera 6; Pogorska 10B kl. III i IV, 10D, 12A kl. III i IV;
Niepodleg³oœci 6, 7, 14, 15; 11 Listopada 20, 22 kl. I do IV; Osiedle
Widokowe 2 kl. V i VI, 3 kl. III i IV, 8, 12 kl. III, IV i V, 15 kl. I do III,

- docieplenie wszystkich œcian budynku przy ul. Ratowników Górni-
czych 10; Urzêdnicza 8,

- kompleksowy remont balkonów z wymian¹ balustrad: ul. Jab³oniowa 2
- 20 szt.,

- monta¿ daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji (klatki objête
dociepleniem œcian) w budynkach przy ul.: Oczkowskiego 4; Kraw-
czyñskiego 1; Pêckowskiego 1, 3, 5; Osiedle Widokowe 2, 3, 8, 12, 15,

- docieplenie dylatacji w poziomie dachu ul. Zielona 20B, 22A,
- remont przejœæ w klatkach poziom piwnic ul: 11 Listopada 20 kl. II, III

i IV,
- zabezpieczenie okienek piwnicznych ul. 11 Listopada 12, 14 - w trakcie

realizacji,
- remont posadzki w przy³¹czu wody ul; Œwiêtokrzyska 13,
- zabezpieczenie parapetów i budynków p. ptakami ul.: Mieszka I 4;

Grzybowa 1, 3, 5,
- monta¿ porêczy od wejœcia do poziomu parteru przy ul.; Niepodleg-

³oœci 6 kl. III.

- wymiana okienek w piwnicy ul.: Mieszka I 4 kl. II i VII,
- remont lub wymiana drzwi do korytarzy piwnic ul.: Broniewskiego 14, 14A,
- wymiana drzwi wejœciowych ul.: Urbañczyka 4 kl. I,
Roboty drogowe:
- likwidacja piaskownicy placu zabaw ul.: Kard. Wyszyñskiego 1; 11

Listopada 12 -14;
- remont placu zabaw w tym: wykonanie ogrodzenia, dojœcia, remont

urz¹dzeñ, wymiana piaskownicy ul.: Urbañczyka 2-4; Krawczyñskiego
1-2; Szafera 2-10;, Pogorska 10A, 10D; 11 Listopada 16-18; 9 Maja 1-3,

- likwidacja zastoiska wody i pó³ wysepki ul.: Urbañczyka 2 kl. III - IV;
Osiedle Widokowe 5 kl. III,

- zagospodarowanie terenów (nasadzenie zieleni, utwardzenie terenu)
ul.: Mieszka I 4, 13 a 15A; Sienkiewicza 10, 13, 15,

- remont chodnika, prze³o¿enie dojœæ do budynku, remont schodów
terenowych przy ul.: Mieszka I 4 kl. I na szczycie; Sienkiewicza 13;
Orkana 21 do 21A chodnik + schody terenowe; Rospontowa 13 rampa;
Szarych Szeregów 8A w kierunku Witosa - chodnik; Szarych Szeregów
4A, 12, 14 - dojœcia do budynku; 11 Listopada 8 w kierunku Wañko-
wicza 1; 1 Stycznia 12 chodnik; Ratowników Górniczych 8 schody
terenowe,

- remont podestów przed klatkami przy ul.: Sienkiewicza8, 9, 10, 13, 15;
Szarych Szeregów 4A, 12, 14; Pogorska 10A, 12A,

- remont drogi ul. Sienkiewicza 13,
- remont stanowisk na odpady przy ul.: Grzybowa 1, 3, 4, 5, 6; Zielona

20B, 22A, 22B; Mieszka I 13, 15A; Sienkiewicza 10 13 wykonano
wiaty; 11 Listopada 8

Roboty dekarskie:
- Remont dachów w raz z napraw¹, malowaniem kominów i obróbek

blacharskich przy ul.: Zielona 20B, 22A; Orkana 21B, 21D; Trzebiñska
13, 15; Niepodleg³oœci 8, 11; 11 Listopada 22 kl. XI,

- remont kominów ul.: Trzebiñska 13, 15; Niepodleg³oœci 8, 11,
- Remont dŸwigów osobowych w budynkach przy ul.: Sienkiewicza 13

kl. I; Jordana 2 kl. I; Trzebiñska 1 kl. II, 11 kl. II, 33 kl. I; Niepod-
leg³oœci 5 kl. I; Kard. Wyszyñskiego 9 kl. I,

Roboty na instalacji wodno - kanalizacyjnej:
- remont instalacji centralnego ogrzewania dostosowanie po zakoñczeniu

docieplenia budynków przy ul.: Mieszka I 11A; Jordana 6; Kad³ubek
30A; Szarych Szeregów 2, 2B, 8A; Witosa 1B; 3; Oczkowskiego 4;
Pêckowskiego 3, 5;Krawczyñskiego 1; Szafera 6; Pogorska 10B, 10D;
Trzebiñska 5, 27; Niepodleg³oœci 6, 7, 14, 15; 11 Listopada 20; Ratow-
ników Górniczych 10; Urzêdnicza 8; Osiedle Widokowe - 2, 3, 8, 15,

- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach przy ul.: Zielona
20B kl. II; Mieszka I 15A kl. III - kanalizacja deszczowa: Zielona 20B
kl. III  sanitarna;

- remont poziomów kanalizacyjnych: Al. Henryka 17; S¹dowa 2 kl. II
deszczowy; Krawczyñskiego 1 kl. V przy³¹cz kanalizacyjny; Trzebiñ-
ska 9 kl. II - poziom kanalizacji sanitarnej; 11 Listopada 20 kl. V i VI -
poziom kanalizacji sanitarnej; Ratowników Górniczych 8 poziom
kanalizacji sanitarnej; Osiedle Widokowe 3 kl. III, 8 kl. III, 11 kl. III -
poziom kanalizacyjny sanitarny,

- remont pionów WLZ + skrzynki gazowe w budynkach przy ul.: Bro-
niewskiego 16B; Mieszka I 13; Œwiêtokrzyska 21; Kopernika 3;
S¹dowa 2; Kol. Rospontowa 17; Wojska Polskiego 5; 9; 9 Maja 1

- wymiana lamp na lampy ledowe + uporz¹dkowanie instalacji domofo-
nowej ul.: Piastowska 38,

- wykonanie instalacji domofonowej i monitoringu przy ul.: Brzezina 10,
12; Jab³oniowa 2,

Roboty nieprzewidziane
W ramach robót nieprzewidzianych usuwano awarie na instalacjach
wod-kan, usuwano przecieki przez pokrycia dachowe, dokonywano
miejscowych napraw obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
Ponadto wykonano naprawê nawierzchni asfaltowych oraz ogrodzeñ
placów zabaw. Na bie¿¹co by³y wykonywane roboty remontowe przez
konserwatorów, wymiana wodomierzy, usuwanie awarii.

W 2017 roku wykonano wymianê dotychczasowych wodomierzy na wo-
domierze z radiowym systemem odczytu (6088 szt.) w budynkach przy
ul.: Broniewskiego 10B; Grzybowa 5; Mieszka I 11A; Piastowska 38; Jor-
dana 2, 4, 6, 8; Kad³ubek 24A, 24B; Kol. Rospontowa 13, 14; Brzezina
10; Jab³oniowa 2; Szarych Szeregów 2, 2A, 4A, 6, 10, 12, 14, 8A; Urbañ-
czyka 1, 2; Oczkowskiego 2, 4; Krawczyñskiego 2; Pêckowskiego 1, 2, 4;
Pogorska 10A, 10C, 10D, 10E, 12B; Trzebiñska 9, 11, 15, 19, 23, 25, 27,
29, 33; Niepodleg³oœci 1, 3, 5; Kardyna³a Wyszyñskiego 7, 9, 11, 15;
Wojska Polskiego 9; Wañkowicza 1, 5; Osiedle Widokowe 11, 13, 14, 15,
16; w pawilonach przy ul. Ratowników Górniczych 1 oraz lokalach wbu-
dowanych Szarych Szeregów 4a i 8A.
Po protestach mieszkañców o niszczeniu gniazd ptasich wykonano eks-
pertyzy ornitologiczne dla budynków przy ul. Pogorska 10D, 12A; Nie-
podleg³oœci 10, 12, 14, 16; Szafera 6,

Jednoczeœnie wraz z robotami prowadzonymi na zasobach mieszkanio-
wych wykonywano remont lokali wbudowanych i wolno stoj¹cych i tak:

- remont instalacji c.o., oraz wykonanie wentylacji w lokalu Szarych
Szeregów 8A,

- remont instalacji c.o. gabinety lekarskie Pêckowskiego 3,
- remont instalacji c.o. pawilon Mieszka I 9C,
- wzmocnienie wejœæ do lokali pawilon Mieszka I 9A, B, C oraz remont

dachu pergoli (wykonano roboty zabezpieczaj¹ce),
- konserwacjê dachu pawilonu Wojska Polskiego 2,
- remont wjazdu i podwórka w pawilonie 11 Listopada 2.

Z zaplanowanych na 2017 rok nie zosta³y wykonane zakresy ni¿ej wymie-
nionych robót:

- malowanie klatek schodowych: ul. Piastowska 38, Wojska Polskiego 5
(szt.2),

- remont stanowisk na odpady ul.: Broniewskiego 12B; ul. Orkana; ul.
Wojska Polskiego 5, 7, 9; 1 Stycznia 12; 9 Maja 1, 3 - lokalizacja
stanowisk na odpady na Libi¹¿u zosta³y oprotestowanie przez miesz-
kañców

- remont wejœæ na dach - w³azy przy ul.: Broniewskiego 14 kl. II, IV,
14A kl. II, IV,

- zabezpieczenie okienek piwnicznych przy ul. Mieszka I 4; 11 Listopada
12, 14 - rozpoczêcie robót,

- monta¿ skrzynek na reklamy montowane na zewn¹trz budynków:
Piastowska 38; Szarych Szeregów 2, 6, 4A; Trzebiñska 11, 29;
Niepodleg³oœci 9,

- remont poziomu kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wodokowe 14 kl. 1,
- remont, wymiana drzwi do piwnic ul. Kol. Rospontowa 13; Niepod-

leg³oœci 3,
- remont podestów wejœciowych ul. Pogorska 10C kl. I, III; 10D kl. II,

III,
- wykonanie porêczy na parterze klatki ul. Pogorska 10 kl. II,
- remont balkonów w zakresie p³ytek i malowania ul. Aleja Henryka 17,
- kontynuacja remontu klatek budynków na których zakoñczono do-

cieplenia i wykonywano modernizacjê centralnego ogrzewania.
Informujemy, ¿e roboty rozpoczête lub niewykonane zostan¹ wraz ze
œrodkami przeniesione do realizacji 2018 rok.

•

•

•

•

•

•

Roboty stolarskie:

Roboty na instalacji elektrycznej:

G.C.

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:
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STYCZEÑ 2018  ZIMA CZY NIE ZIMA...
Kolejne œwiêta Bo¿ego Narodzenia i Nowy

ju¿ 2018 Rok bez œniegu i mrozu.
W ubieg³ym roku zacz¹³ padaæ œnieg ju¿ 2 stycz-
nia a potem przysz³y siarczyste mrozy i zaczê³y
siê problemy. W tym roku zaczê³a siê zima do-
piero od po³owy stycznia - najpierw mróz a po-
tem i œnieg, ale najgorszy by³ silny, zimny wiatr,
który potêgowa³ odczucie ch³odu. Panie sprz¹ta-
j¹ce musia³y przede wszystkim posypywaæ œlis-
kie chodniki i dojœcia do klatek oraz schody
piaskiem. P³ug wyjecha³ dopiero 18.01. kiedy
napada³o ju¿ mocno i poczuliœmy smak prawdzi-
wej zimy, takiej jaka by³a dawniej. Do tego do-
szed³ jeszcze silny wiatr - Orkan Friederike, któ-
ry nas „nastraszy³” i wyrz¹dzi³ sporo szkód.
To co zauwa¿amy (pomimo ostrze¿eñ meteoro-
logicznych) przed i po ka¿dej z takich wichur
czy te¿ nawa³nic i co jest bardzo znamienne, ¿e
mieszkañcy pomimo ostrze¿eñ parkuj¹ pod drze-
wami nawet tymi pochylonymi. Równie¿ balko-
ny s¹ czêsto zagracone przedmiotami, które przy
wiêkszej wichurze mog¹ zostaæ „zmiecione”
z balkonu nawet na kogoœ przechodz¹cego w po-
bli¿u. Kto bêdzie ponosi³ konsekwencje i p³aci³
odszkodowania za utratê zdrowia, ¿ycia czy za
uszkodzone samochody, jak drzewo podczas wi-
chury zwali siê na samochód. Miejmy chocia¿
trochê wyobraŸni. Jest zima a tym samym cza-
sem skrajne warunki atmosferyczne. Nie zosta-
wiajmy otwartych czy te¿ nie ca³kiem zamkniê-
tych okien jeœli wybieramy siê z domu na d³u¿-
szy czas czy te¿ wyje¿d¿amy. Nie zostawiajmy

otwartych okien na klatkach schodowych, po
wywietrzeniu po prostu je zamknijmy. Nie zam-
kniête okna na klatkach wych³adzaj¹ nie tylko
klatki schodowe ale i mieszkania a to siê wi¹¿e
ju¿ z kosztami za ciep³o w budynku. Nie trzy-
majmy niepotrzebnych rzeczy na balkonach,
które podczas silnego wiatru mog¹ zostaæ wy-
wiane z balkonu, parkujmy w³aœciwie, zacho-
wujmy siê tak aby nie utrudniæ i nie nara¿aæ
¿ycia swojego i innych. Wszelkie zauwa¿one
nieprawid³owoœci zg³aszajmy natychmiast do
swojej Administracji lub do innych s³u¿b po-
rz¹dkowych, które mog¹ w sposób w³aœciwy za-
dzia³aæ.
Prognozy d³ugoterminowe nie przewiduj¹ wiêk-
szych opadów œniegu jedynie mróz i to tylko
w nocy, w dzieñ ma byæ powy¿ej 0 C, ale jak
faktycznie bêdzie to zobaczymy, bo czêsto
prognozy nie s¹ ca³kiem trafne, wystarczy tylko
przejœcie wichury i wszystko siê zmienia.
W zale¿noœci od warunków atmosferycznych
jakie s¹ i jakie bêd¹ - czynimy i robiæ bêdziemy
nadal wszystko co mo¿liwe aby u³atwiæ Pañstwu
bezpieczne i bezkolizyjne poruszanie siê po
Osiedlach. Sprz¹taj¹ce bêd¹ odœnie¿aæ i posypy-
waæ piaskiem chodniki, schody, dojœcia do sta-
nowisk kontenerowych oraz przejœcia na dro-
gach.
Posiadany przez nas sprzêt bêdzie odœnie¿aæ
i posypywa³ piaskiem drogi i parkingi.
Odœnie¿anie parkingów jest utrudnione, gdy¿
zawsze s¹ one choæby czêœciowo zajête.

Posiadanym sprzêtem nie jesteœmy w stanie byæ
równoczeœnie wczeœnie rano na wszystkich
Osiedlach - ktoœ musi byæ pierwszy a ktoœ ostat-
ni. Tak samo sprz¹taj¹ce, nie s¹ w stanie w go-
dzinach rannych odœnie¿yæ wszystkich chodni-
ków na raz przed wszystkimi budynkami, w któ-
rych sprz¹taj¹.
Dlatego prosimy o w³aœciwe, bezkolizyjne par-
kowanie, które nie utrudni przejazdu i wyjazdu
innym u¿ytkownikom samochodów oraz samo-
chodom interwencyjnym i tym wywo¿¹cym od-
pady komunalne, a ponadto umo¿liwi odœnie-
¿anie dróg wewnêtrznych i parkingów.
Prosimy jeszcze raz o ostro¿ne poruszanie siê na
terenie ca³ego Osiedla nawet wtedy, kiedy chod-
niki i schody s¹ posypane piaskiem mo¿e byæ
œlisko, bo pod spodem mo¿e byæ lód. Osoby
starsze i nie w pe³ni sprawne niech ogranicz¹
w miarê mo¿liwoœci wychodzenie z mieszkañ
w tych dniach a w miarê potrzeb niech korzys-
taj¹ z pomocy bliskich i s¹siadów.
Zimy s¹ coraz krótsze i cieplejsze wiêc ka¿dy
kolejny dzieñ zbli¿a nas do wiosny, byle tylko
wichury nas za czêsto nie nawiedza³y.

o

J.£.

TEL. 609-812-239 email: khudzik@interia.eu
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SZCZEGÓ£Y, INFORMACJE

250 Z£
+

235 EURO

TRUSKAWIEC - UA
SANATORIUM
„KARPATY”

03-10.03.2018
AUTOKAR - Katowice - Chrzanów - Kraków

ODROBINA LUXUSU W DOBREJ CENIE
w cenie: zabiegi, ubezpieczenie. pilot/przewodnik, wycieczki
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ANALIZA NOWELIZACJI USTAWY
Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. O SPÓ£DZIELNIACH MIESZKANIOWYCH …

W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie w dniu 9
wrzeœnia 2017 roku ustawy z dnia 20 lip-

ca 2017 roku

(Dz.
U. z 2017 r. poz. 1596 , i pojawiaj¹cymi siê w¹t-
pliwoœciami interpretacyjnymi, Ministerstwo In-
frastruktury i Budownictwa opracowa³o analizê
poszczególnych przepisów ww. ustawy.
Poni¿ej zamieszczamy omówienie kilku z nich.

Utrzymana zosta³a zasada (art. 1 ust. 7 usm), ¿e
w zakresie spraw nieuregulowanych w usm
w³aœciwe zastosowanie maj¹ przepisy ups.
Wobec powy¿szego, dodane ust. 8 i 9 usm
wy³¹czaj¹ stosowanie przepisów ups w zakresie
wyst¹pienia ze spó³dzielni, wykluczenia ze spó³-
dzielni i wykreœlenia z rejestru cz³onków, udzia-
³ów i wpisowego oraz obowi¹zku z³o¿enia de-
klaracji cz³onkowskiej, w celu przyjêcia w po-
czet cz³onków spó³dzielni.
Brak mo¿liwoœci stosowania wspomnianych po-
wy¿ej przepisów ups oznacza, ¿e zniesiony zos-
ta³ obowi¹zek uiszczania udzia³ów i wpisowego,
a tak¿e obowi¹zek z³o¿enia deklaracji w celu
uzyskania cz³onkostwa, poniewa¿ przepisy usm
nie zawieraj¹ w tym zakresie szczegó³owych
rozwi¹zañ. Ponadto, wobec braku przepisów
przejœciowych nale¿y stosowaæ nowe przepisy.
Oznacza to, ¿e nowi cz³onkowie nie s¹ zobowi¹-
zani do wnoszenia wpisowego i udzia³ów.
Natomiast osoby posiadaj¹ce spó³dzielcze w³as-
noœciowe prawa do lokali, które nie by³y cz³on-
kami spó³dzielni a tak¿e wspó³ma³¿onkowie
cz³onków spó³dzielni je¿eli tytu³ prawny do lo-
kalu przys³ugiwa³ im wspólnie z dniem wejœcia
w ¿ycie nowelizacji ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych tj. od 9 wrzeœnia 2017 r. uzys-
kuj¹ cz³onkostwo z mocy prawa. Nie sk³adaj¹
deklaracji ani nie wnosz¹ udzia³ów i wpiso-
wego.
Odmiennie kszta³tuje siê sytuacja w³aœcicieli
lokali i najemców lokali mieszkalnych, które
przed przejêciem przez spó³dzielniê mieszkanio-
w¹ by³y mieszkaniami przedsiêbiorstwa pañ-
stwowego, pañstwowej osoby prawnej lub pañ-
stwowej jednostki organizacyjnej, którzy nabyli
tytu³ prawny do lokalu przed dniem 9 wrzeœnia
2017r., niebêd¹cych cz³onkami spó³dzielni.
Osoby te w celu przyjêcia w poczet cz³onków

spó³dzielni sk³adaj¹ deklaracjê cz³onkowsk¹.
Odnosz¹c siê do kwestii odpowiedzialnoœci
cz³onków spó³dzielni za jej zobowi¹zania, nale-
¿y mieæ na wzglêdzie przepis art. 18 § 1 ups
stanowi¹cy, ¿e prawa i obowi¹zki wynikaj¹ce
z cz³onkostwa w spó³dzielni s¹ dla wszystkich
cz³onków równe. Zasadnym jest wyra¿enie po-
gl¹du, ¿e zarówno nowi cz³onkowie, którzy nie
wnosz¹ udzia³ów, jak równie¿ osoby, które sta³y
siê cz³onkami przed dniem 9 wrzeœnia 2017 r.
i wnios³y udzia³y, nie ponosz¹ odpowiedzialnoœ-
ci za zobowi¹zania spó³dzielni. Wy³¹czenie sto-
sowania przepisów dotycz¹cych udzia³ów ozna-
cza, ¿e do spó³dzielni mieszkaniowych nie ma
zastosowania przepis art. 19 § 2 ups, zgodnie
z którym cz³onek spó³dzielni uczestniczy w po-
krywaniu jej strat do wysokoœci zadeklarowa-
nych udzia³ów. Tym samym zlikwidowana zos-
ta³a odpowiedzialnoœæ cz³onka, który wniós³
udzia³ do wysokoœci zadeklarowanego udzia³u.
Jednoczeœnie cz³onkowie, niezale¿nie czy stali
siê cz³onkami przed, czy po wejœciu w ¿ycie no-
welizacji, podlegaj¹ ochronie przewidzianej w
art. 19 § 3 ups, który wyklucza odpowiedzial-
noœæ cz³onków spó³dzielni za jej zobowi¹zania.
Na gruncie wprowadzonego art. 1 ust. 9 nie ma
te¿ zastosowania art. 26 ups reguluj¹cy kwestiê
zwrotu udzia³u by³emu cz³onkowi. Wobec po-
wy¿szego w przepisach noweli brak jest regu-
lacji, na podstawie, której cz³onek spó³dzielni
móg³by ¿¹daæ zwrotu wniesionego udzia³u.
Wydaje siê przy tym, i¿ dochodzenie ewentu-
alnych roszczeñ nie jest wykluczone na zasa-
dach ogólnych.

Na podstawie powy¿szego przepisu, cz³onkiem
z mocy prawa w spó³dzielni mieszkaniowej staje
siê osoba fizyczna, choæby nie mia³a zdolnoœci
do czynnoœci prawnych albo mia³a ograniczon¹
zdolnoœæ do czynnoœci prawnych, której w dniu

wejœcia w ¿ycie noweli przys³uguje w spó³dziel-
ni mieszkaniowej jedno z praw, tj.:

- spó³dzielcze lokatorskie prawa do lokalu
mieszkalnego,

- spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu,
- roszczenie o ustanowienie spó³dzielczego lo-

katorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
- roszczenie o ustanowienie odrêbnej w³asnoœ-

ci lokalu, zwane dalej „ekspektatyw¹ w³as-
noœci”,

- prawo do miejsca postojowego w gara¿u
wielostanowiskowym lub gara¿u wolnostoj¹-
cego, o których mowa wart.17 , lub do
u³amkowego udzia³u we wspó³w³asnoœci
gara¿u wielostanowiskowego, o którym mo-
wa w art. 27 ,

oraz za³o¿yciel spó³dzielni. Ma³¿onkowie staj¹
siê cz³onkami spó³dzielni, je¿eli prawo do lokalu
przys³uguje im wspólnie. Dotychczas w tym
zakresie ma³¿onkowie mieli dowolnoœæ, tj. od
ich decyzji zale¿a³o czy cz³onkami spó³dzielni
s¹ obydwoje, czy te¿ jedno z nich.
W œwietle tego przepisu, cz³onkostwo w spó³-
dzielni powstaje zatem z mocy prawa i przys³u-
guje wy³¹cznie osobom zwi¹zanym wêz³em
prawnym ze spó³dzielni¹. Cz³onkostwo z mocy
prawa wi¹¿e siê z brakiem obowi¹zku sk³adania
deklaracji cz³onkowskiej i wnoszenia wpisowe-
go. Przyjêto równie¿ zasadê, zgodnie z któr¹,
w przypadku nabycia budynku od innej spó³-
dzielni, osoby, którym przys³uguje spó³dzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo
roszczenie o ustanowienie takiego prawa, staj¹
siê z mocy prawa cz³onkami nowej spó³dzielni.
Nie zmieni³ siê przepis dotycz¹cy cz³onkostwa
osób prawnych. Cz³onkiem spó³dzielni jest oso-
ba prawna, której przys³uguje spó³dzielcze w³as-
noœciowe prawo do lokalu, ekspektatywa w³as-
noœci lub bêd¹ca za³o¿ycielem spó³dzielni.
Nie mo¿e jednak tej osobie przys³ugiwaæ spó³-
dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkal-
nego.
Przepis ten znajduje odpowiednie zastosowanie
równie¿ do osób, którym przys³uguje prawo do
miejsca postojowego w gara¿u wielostanowisko-
wym lub gara¿u wolnostoj¹cego, o których mo-
wa wart.17 usm, lub do u³amkowego udzia³u
we wspó³w³asnoœci gara¿u wielostanowiskowe-
go, o którym mowa w art. 27 usm.
Prawo wyboru w zakresie bycia cz³onkiem spó³-
dzielni przys³uguje wy³¹cznie:
- osobom dysponuj¹cym prawem odrêbnej w³as-
noœci lokalu,
- najemcom tzw. dawnego lokalu zak³adowego,
o którym mowa w art. 48 usm. ….

Cz³onkostwo w spó³dzielni nabywa siê z mocy
prawa. Nie zachodzi zatem koniecznoœæ podej-
mowania uchwa³y w tym przedmiocie przez za-
rz¹d czy radê nadzorcz¹. Dla celów porz¹dko-
wych, wydaje siê, i¿ zasadnym by³oby, aby spó³-
dzielnia przekaza³a cz³onkowi w sposób przyjêty
w statucie -informacjê, ¿e z dniem wejœcia w ¿y-
cie noweli, osoba uprawniona uzyska³a status
cz³onka. Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e brak
jest przepisu nak³adaj¹cego na spó³dzielniê
obowi¹zek zawiadamiania cz³onka lub by³ego

o zmianie ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych, ustawy Kodeks postêpowania
cywilnego oraz ustawy Prawo spó³dzielcze

)

1) art. 1
a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W zakresie nieuregulowanym w ustawie
sto-suje siê przepisy ustawy z dnia 16 wrzeœnia
1982 r. Prawo spó³dzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz.
21, 996 i 1250 oraz z 2017 r. poz. 1089), z
zastrze-¿eniem ust. 8 i 9.”,
b) dodaje siê ust. 8 i 9 w brzmieniu:

„8. Przepisów ustawy wymienionej w ust. 7,
dotycz¹cych wyst¹pienia ze spó³dzielni, wyklu-
czenia ze spó³dzielni i wykreœlenia z rejestru
cz³onków spó³dzielni, nie stosuje siê. Osoba bê-
d¹ca za³o¿ycielem spó³dzielni oraz w³aœciciel
lokalu bêd¹cy cz³onkiem spó³dzielni mo¿e wys-
t¹piæ z niej za wypowiedzeniem.
9.Nie stosuje siê przepisów ustawy wymienionej
w ust. 7 dotycz¹cych udzia³ów i wpisowego,
a tak¿e przepisów dotycz¹cych obowi¹zku z³o-
¿enia deklaracji w celu przyjêcia w poczet
cz³onków spó³dzielni, z zastrze¿eniem art. 3.”;

2) w art. 3:
a) ust. 13 otrzymuj¹ brzmienie:

„1. Cz³onkiem spó³dzielni jest osoba fizyczna,
choæby nie mia³a zdolnoœci do czynnoœci
prawnych albo mia³a ograniczon¹ zdolnoœæ do
czynnoœci prawnych:
1) której przys³uguje spó³dzielcze lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego;
2) której przys³uguje spó³dzielcze w³asnoœciowe
prawo do lokalu;
3) której przys³uguje roszczenie o ustanowienie
spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego;
4) której przys³uguje roszczenie o ustanowienie
odrêbnej w³asnoœci lokalu, zwane dalej „eks-
pektatyw¹ w³asnoœci”; lub
5) bêd¹ca za³o¿ycielem spó³dzielni, z zastrze¿e-
niem ust. 9.
2.Cz³onkami spó³dzielni s¹ oboje ma³¿onkowie,
je¿eli prawo do lokalu przys³uguje im wspól-nie,
albo je¿eli wspólnie ubiegaj¹ siê o zawar-cie
umowy o ustanowienie spó³dzielczego loka-
torskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo
prawa odrêbnej w³asnoœci lokalu.
3.Cz³onkiem spó³dzielni jest osoba prawna, któ-
rej przys³uguje spó³dzielcze w³asnoœciowe pra-
wo do lokalu, ekspektatywa w³asnoœci lub bê-
d¹ca za³o¿ycielem spó³dzielni, z zastrze¿eniem
ust. 9. Osobie tej nie przys³uguje spó³dzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.”

Pytanie: Stosowanie ups w kwestiach nieure-
gulowanych w usm

Pytanie: Komu przys³uguje cz³onkostwo w
spó³dzielni

Pytanie: Czy w zwi¹zku ze zmian¹ art. 3 ust.
1, 2 i 3 usm konieczne jest podejmowanie
przez zarz¹d i radê nadzorcz¹ uchwa³y o na-
byciu cz³onkostwa? Jaka powinna byæ proce-
dura w tym zakresie?

19
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19

1
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cz³onka o zmianie jego statusu w spó³dzielni.

Wobec powy¿szego, co do zasady cz³onkostwo
w spó³dzielni powstaje z mocy prawa z chwil¹
wyst¹pienia okreœlonego zdarzenia prawnego,
wymienionego w art. 3 ust. 3 .
Cz³onkostwo w spó³dzielni jest dobrowolne (fa-
kultatywne) wy³¹cznie dla w³aœcicieli wyodrêb-
nionych lokali. W³aœcicielowi lokalu, który nie
jest cz³onkiem spó³dzielni, przys³uguje roszcze-
nie o przyjêcie w poczet cz³onków spó³dzielni.
Odpowiednie zastosowanie znajduje wówczas
art. 16 ups (warunkiem przyjêcia na cz³onka jest
z³o¿enie deklaracji). Wobec powy¿szego, w³aœ-
ciciel lokalu ubiegaj¹cy siê o cz³onkostwo
w spó³dzielni zobowi¹zany jest wy³¹cznie z³o-
¿yæ deklaracjê w formie pisemnej (wyj¹tek wy-
nikaj¹cy z art. 1 ust. 9 ). Jednoczeœnie
zachowuje swoje cz³onkostwo osoba, która na-
by³a prawo odrêbnej w³asnoœci lokalu przed
dniem wejœcia w ¿ycie noweli, o ile lokal ten
wchodzi w sk³ad spó³dzielczego zasobu miesz-
kaniowego (nie powsta³a wspólnota mieszka-

niowa).
Przepisy te znajduj¹ odpowiednie zastosowanie
równie¿ do osób, którym przys³uguje prawo do
miejsca postojowego w gara¿u wielostanowisko-
wym lub gara¿u wolnostoj¹cego, o których mo-
wa wart.17 usm, lub do u³amkowego udzia³u
we wspó³w³asnoœci gara¿u wielostanowiskowe-
go, o którym mowa w art. 27 usm.
Uchwalona nowelizacja w art. 3 ust. 3 usm za-
k³ada równie¿, ¿e cz³onkiem spó³dzielni mo¿e
zostaæ najemca spó³dzielczego lokalu mieszkal-
nego, który przed przejêciem przez spó³dzielniê
mieszkaniow¹ by³ mieszkaniem przedsiêbior-
stwa pañstwowego, pañstwowej osoby prawnej
lub pañstwowej jednostki organizacyjnej, je¿eli
najemca by³ uprawniony do korzystania z tego
lokalu w dniu jego przejêcia. Osoba taka, w celu
przyjêcia w poczet cz³onków spó³dzielni, zobo-
wi¹zana jest z³o¿yæ deklaracjê, o której mowa
w art. 16 ups.
Zastrzec przy tym nale¿y, i¿ w zwi¹zku z tym,
¿e na mocy art. 1 ust. 9 usm wy³¹czone zosta³o
stosowanie przepisów dotycz¹cych wnoszenia
udzia³ów i wpisowego, w deklaracji nie zawiera
siê w tym zakresie zobowi¹zañ.

Wobec braku regulacji w tym zakresie, w sytu-
acji zaistnienia okolicznoœci, o których mowa
w art. 3 ust. 3 usm, zasadnym jest aby w celach
porz¹dkowych spó³dzielnia zawiadomi³a w spo-
sób przewidziany w statucie, osobê spe³niaj¹c¹
kryteria nabycia cz³onkostwa z mocy prawa, ¿e
uzyska³a status cz³onka spó³dzielni mieszkanio-
wej. To samo dotyczy osób, którym przys³uguje
prawo do miejsca postojowego w gara¿u wielo-
stanowiskowym lub gara¿u wolnostoj¹cego,
o których mowa w art. 17 usm, lub do u³amko-
wego udzia³u we wspó³w³asnoœci gara¿u wielo-
stanowiskowego, o którym mowa w art. 27
usm. Przepisy noweli, poza okolicznoœciami,
o których mowa w art. 3 ust. 6 nowej usm, nie
przewiduj¹ regulacji dotycz¹cych ustania cz³on-
kostwa w spó³dzielni mieszkaniowej.
Jak ju¿ zosta³o wskazane, dla celów porz¹dko-
wych, po dniu wejœcia w ¿ycie noweli, spó³-
dzielnia powinna poinformowaæ osoby, które nie
spe³niaj¹ ustawowych warunków do posiadania
cz³onkostwa, o jego utracie. Zakwestionowanie
utraty cz³onkostwa mo¿e nast¹piæ na drodze
postêpowania s¹dowego na podstawie art. 189
kpc, zgodnie z którym powód mo¿e ¿¹daæ usta-
lenia przez s¹d istnienia lub nieistnienia sto-
sunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym inte-
res prawny. Podkreœliæ nale¿y, ¿e na spó³dzielni
nie spoczywaj¹ jakiekolwiek obowi¹zki infor-
macyjne w zakresie nabycia lub utraty cz³on-
kostwa.

W ustawie o spó³dzielniach mieszkaniowych
wprowadzono od 9 wrzeœnia 2017 zmiany w art.
27 ust. 2 i 3 w brzmieniu:

Z analizy przepisów w/w ustawy przygotowanej
przez Ministerstwo Infrastruktury i Budow-
nictwa wynika, ¿e:

Z pe³nym tekstem analizy mo¿na zapoznaæ siê
na stronie internetowej ministerstwa oraz na
stronie internetowej naszej spó³dzielni.

Pytanie: Kiedy i jak powstaje cz³onkostwo
w spó³dzielni

Pytanie: Jakie czynnoœci powinna podj¹æ
spó³dzielnia mieszkaniowa w przypadku za-
istnienia okolicznoœci okreœlonych w art. 3
ust. 3 usm? Jak powinna wygl¹daæ procedu-
ra ustania cz³onkostwa? Czy konieczna jest w
tym zakresie uchwa³a i jakieœ inne czynnoœci?
Czy cz³onek spó³dzielni bêdzie mia³ mo¿li-
woœæ zakwestionowania ustania cz³onkostwa
i w jakim trybie?

Zarz¹d nieruchomoœci¹ wspóln¹

finansowego,
przepisów ustawy o w³asnoœci lokali nie sto-
suje siê.”

b) po ust. 3 dodaje siê ust. 3 -3  w brzmieniu:

„3 . Cz³onkiem spó³dzielni mo¿e byæ osoba, któ-
ra naby³a prawo odrêbnej w³asnoœci lokalu.
W³aœcicielowi lokalu, który nie jest cz³onkiem
spó³dzielni, przys³uguje roszczenie o przyjêcie
w poczet cz³onków spó³dzielni. Przepis art. 16
ustawy z dnia 16 wrzeœnia 1982 r. Prawo spó³-
dzielcze stosuje siê odpowiednio. Osoba, która
naby³a prawo odrêbnej w³asnoœci lokalu, zacho-
wuje cz³onkostwo wspó³dzielni.

3 . Cz³onkostwo w spó³dzielni powstaje z chwil¹:
1) nabycia roszczenia o ustanowienie spó³dziel-

czego lokatorskiego prawa do lokalu miesz-
kalnego;

2) nabycia ekspektatywy w³asnoœci;
3) zawarcia umowy nabycia spó³dzielczego w³as-

noœciowego prawa do lokalu;
4) zawarcia umowy o ustanowienie spó³dziel-

czego lokatorskiego prawa do lokalu miesz-
kalnego, je¿eli cz³onkostwo nie zosta³o naby-
te wczeœniej;

5) up³ywu terminu jednego roku, o którym mo-
wa w art. 15 ust. 4, w przypadkach przewi-
dzianych w art. 15 ust. 2 i 3, je¿eli przed
up³ywem tego terminu jedna z osób, októrych
mowa w art. 15 ust. 2 lub 3, z³o¿y³a pisemne
zapewnienie o gotowoœci zawarcia umowy
o ustanowienie spó³dzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego, z zastrze¿e-
niem pkt 6;

6) prawomocnego rozstrzygniêcia przez s¹d w
postêpowaniu nieprocesowym lub wyboru do-
konanego przez spó³dzielniê, o których mowa
w art. 15 ust. 4 w przypadkach przewidzia-
nych wart. 15 ust. 2 i3, je¿eli pisemne zapew-
nienie o gotowoœci zawarcia umowy o usta-
nowienie spó³dzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu mieszkalnego zg³osi³a wiêcej ni¿
jedna osoba;

7) wpisania spó³dzielni do Krajowego Rejestru
S¹dowego w przypadku osób bêd¹cych za³o-
¿ycielami spó³dzielni.

3 . Przepis ust. 1 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób, którym przys³uguje prawo do miejsca pos-
tojowego w gara¿u wielostanowiskowym lub ga-
ra¿u wolnostoj¹cego, o których mowa w art.

17 , lub do u³amkowego udzia³u we wspó³-
w³asnoœci gara¿u wielostanowiskowego, o któ-

rym mowa w art. 27 .

3 . Cz³onkiem spó³dzielni mo¿e byæ najemca,
o którym mowa wart.48 ust. 1. Przepisy dotycz¹-
ce cz³onkostwa w³aœcicieli lokali stosuje siê od-
powiednio.”

in fine

„2. Zarz¹d nieruchomoœciami wspólnymi sta-
nowi¹cymi wspó³w³asnoœæ spó³dzielni jest wy-
konywany przez spó³dzielniê jak zarz¹d powie-
rzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy
z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoœci lokali,

z zastrze¿eniem art. 24 i art. 26. Przepisów
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoœci
lokali o zarz¹dzie nieruchomoœci¹ wspóln¹ nie

stosuje siê, z wyj¹tkiem art.22 oraz art. 29 ust. 1
i 1a, które stosuje siê odpowiednio.
3. Przepisów ustawy, o której mowa w ust. 2,
o wspólnocie mieszkaniowej i zebraniu w³aœci-
cieli nie stosuje siê, z zastrze¿eniem ust. 2, art.

24 i art. 26. Do podjêcia uchwa³y, o której mo-
wa w art. 22 ust. 2 i 4 ustawy, o której mowa
w ust. 2, stosuje siê odpowiednio przepisy tej
ustawy.”;

„Zmiana w tym artykule polega na przyznaniu
w³aœcicielom lokali uprawnienia do wspó³-
uczestniczenia w podejmowaniu decyzji doty-
cz¹cych czynnoœci przekraczaj¹cych zwyk³y
zarz¹d poprzez odes³anie do art. 22 ustawy
o w³asnoœci lokali, w którym wskazany jest przy-
k³adowy katalog czynnoœci przekraczaj¹cych
zakres zwyk³ego zarz¹du.
Ustawodawca w art. 27 ust. 2 usm wprowadza
mieszany sposób zarz¹dzania nieruchomoœci¹
wspóln¹, tzn.:
- re¿im spó³dzielczy wynikaj¹cy z przepisów ups,

usm i statutów oraz
- re¿im wynikaj¹cy z ustawy o w³asnoœci lokali w

przypadku dokonywania czynnoœci przekracza-
j¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du przez organy
spó³dzielni, do czego jest potrzebna uchwa³a
w³aœcicieli lokali.

W art. 22 ust. 3 ustawy o w³asnoœci lokali, który
stosuje siê odpowiednio, zosta³ zawarty otwarty
katalog czynnoœci przekraczaj¹cych zwyk³y
zarz¹d. Stosownie do wskazanego przepisu czyn-
noœciami przekraczaj¹cymi zakres zwyk³ego za-
rz¹du, które mog¹ wyst¹piæ w nieruchomoœciach
zarz¹dzanych przez spó³dzielnie mieszkaniowe
s¹ w szczególnoœci:
- zmiana przeznaczenia czêœci nieruchomoœci

wspólnej;
- udzielenie zgody na nadbudowê lub przebu-

dowê nieruchomoœci wspólnej, na ustanowie-
nie odrêbnej w³asnoœci lokalu powsta³ego
w nastêpstwie nadbudowy lub przebudowy
i rozporz¹dzenie tym lokalem oraz na zmianê
wysokoœci udzia³ów w nastêpstwie powstania
odrêbnej w³asnoœci lokalu nadbudowanego lub
przebudowanego;

- udzielenie zgody na zmianê wysokoœci udzia-³ów
we wspó³w³asnoœci nieruchomoœci wspólnej;

- dokonanie podzia³u nieruchomoœci wspólnej;
- wytoczenie powództwa, o którym mowa wart.

16 ustawy o w³asnoœci lokali;
- udzielenie zgody na podzia³ nieruchomoœci

gruntowej zabudowanej wiêcej ni¿ jednym bu-
dynkiem mieszkalnym i zwi¹zane z tym zmiany
udzia³ów w nieruchomoœci wspólnej oraz usta-
lenie wysokoœci udzia³ów w nowo powsta³ych,
odrêbnych nieruchomoœciach wspólnych.

W literaturze i orzecznictwie nie budzi w¹tpli-
woœci, ¿e odpowiednie stosowanie prawa ozna-
cza:
- b¹dŸ stosowanie odnoœnych przepisów bez ¿ad-

nych zmian do innego zakresu odniesienia,
- b¹dŸ stosowanie ich z pewnymi zmianami,
- b¹dŸ te¿ niestosowanie tych przepisów do in-

nego zakresu odniesienia.

1 4

1

2

3

19

4

2

19

1

4

2

19

1

1

1

1

2

Tym samym mo¿na przyj¹æ, ¿e np. w zakresie w
jakim ustawodawca nie pozbawi³ rady nadzor-
czej spó³dzielni mieszkaniowej kompetencji do
uchwalania planu gospodarczo

Zarz¹d PSM w Chrzanowie
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Jednym z najwa¿niejszych wydarzeñ grudniowych w klubie
„Pegaz” by³a organizacja spotkania wigilijnego dla osób
samotnych i potrzebuj¹cych pomocy z zasobów Spó³dzielni.
Z roku na rok przybywa chêtnych do udzia³u w tej symbo-
licznej wigilii. Nale¿y tu podkreœliæ s³owo „chêtnych”,
bowiem wykazy tworzone co rok od pocz¹tku paŸdziernika
zawsze zawieraj¹ du¿¹ liczbê zg³oszonych mieszkañców, ale
póŸniej ta liczba siê zmniejsza. W 2017r., na IX ju¿ spot-
kaniu, goœciliœmy ponad 60 mieszkañców. Rangê spotkania
podniós³ udzia³ goœci, których oczekiwali mieszkañcy.
Goœciliœmy Burmistrza Chrzanowa pana Ryszarda Kosow-
skiego i Burmistrza Libi¹¿a pana Jacka Latko, Przewodni-
cz¹cego Rady Nadzorczej pana Jana Pietruszkê, Przewod-
nicz¹c¹ i cz³onków Komisji Spo³ecznej i Kulturalno-Oœ-
wiatowej - pani¹ Zofiê Kieres, pana Eugeniusza Borowego i
pana Lecha Marcinowskiego. Nie zabrak³o gospodarzy uro-
czystoœci - Prezesa Zarz¹du pana Aleksandra Biegacza i
jego Zastêpcy pana Aleksandra Pyzio. Nie zawiod³a i w tym
roku Chrzanowska Telewizja Lokalna i Tygodnik „Prze³om”.
Spotkanie mia³o uroczysty charakter g³ównie ze wzglêdu na
obecnoœæ Proboszcza Parafii MBR w Chrzanowie - ks.

Grzegorza Pieróga, który poprowadzi³ najwa¿niejsz¹ czêœæ
uroczystoœci - tradycyjne „³amanie siê op³atkiem”.
Mieszkañcy szczególnie czekaj¹ na ten moment. Z nadziej¹
na lepsze jutro sk³adaj¹ sobie spontanicznie wzajemne
¿yczenia.
Uroczystoœæ uœwietni³ koncert kolêd i pastora³ek w wyko-
naniu Chóru Gospel z £êkawicy (¯ywiecczyzna) wraz z to-
warzysz¹cym mu zespo³em muzycznym Godstep. Chór wys-
t¹pi³ charytatywnie, dowóz zapewni³ Wójt Gminy £êkawica.
By³o to szczególne wykonanie znanych i mniej znanych
utworów bo¿onarodzeniowych - radosne, a zarazem nastro-
jowe. U nas wyst¹pi³a trzydziestoosobowa reprezentacja
Chóru - grupa utalentowanych, niezwykle sympatycznych
wokalistów, w wieku od kilku do kilkudziesiêciu lat,
wprowadzaj¹c na salê pogodny nastrój i radoœæ zbli¿aj¹cych
siê œwi¹t.
Mieszkañcy zostali nieodp³atnie przywiezieni na uroczys-
toœæ z Libi¹¿a, Trzebini i Os. M³odoœci w Chrzanowie, a po
spotkaniu odwiezieni na osiedla autokarem firmy „KORA”
z Che³mka.
Spó³dzielnia otrzyma³a pomoc w organizacji uroczystoœci
od

Pocz¹tek grudnia by³ czasem oczekiwania na wizytê œw.
Miko³aja. Najm³odsi klubowicze pisali listy, w których
prosili o wymarzone prezenty, ozdabiali je, uczyli siê
adresowaæ koperty. Dzieci z klubu „Promieñ” wykona³y
przestrzenne renifery oraz „Miko³aje” ró¿nymi technikami
plastycznymi (z papierowych talerzyków i rolek, ozdabiane
odciskami w³asnych r¹czek). Gra³y tak¿e w grê

, w której za pomoc¹ kostki do gry odkrywa³y

kolejne elementy rysunku. Tu równie¿ rozegrany zosta³
wœród dzieci „Miko³ajkowy konkurs piosenki”.
3 grudnia kluby zorganizowa³y wspóln¹ imprezê „Miko³aj-
kow¹” dla dzieci. Agencja artystyczna „Estrada Tyska” z Ty-
chów, która goœci³a u nas po raz pierwszy, wykona³a pro-
gram animacyjny „Listy do Œw. Miko³aja”. Animatorzy w³¹-
czali wszystkie dzieci w zabawy i œpiewanie piosenek.
Ogromne wra¿enie wywar³a na maluchach chodz¹ca maskotka
Miniona. Po przedstawieniu Miko³aj rozdawa³ dzieciom pre-
zenty, które by³y wczeœniej przygotowane przez rodziców.
Ka¿de dziecko otrzyma³o od Spó³dzielni s³odycze i soczek
w kartoniku. W imprezie wziê³o udzia³ 64 dzieci (plus
opiekunowie).
Dodatkowo zakupiono czekolady na imprezê „Miko³ajkow¹”
organizowan¹ przez Radê Osiedla Widokowego z Trzebini.

Z okazji Miko³ajek odby³ siê konkurs plastyczny pt.
. W³¹czy³o siê do niego wielu

uczest-ników zarówno w klubie „Pegaz”, jak i w klubie
„Pro-mieñ”, w 3 kategoriach wiekowych. W sumie sp³ynê³o
do klubów kilkadziesi¹t prac wykonanych w ró¿nych techni-
kach plastycznych. Spoœród nich jury wy³oni³o zwyciêzców,
dla których ufundowaliœmy nagrody.

klub „Pegaz” zorganizowa³ wyjazd do M³odzie¿o-
wego Domu Kultury w Jaworznie na najs³ynniejszy balet
Piotra Czajkowskiego „Dziadek do orzechów”. Ten fenomen
sztuki baletowej wystawiany by³ przez zespó³ tancerzy
Royal Lviv - Ballet z Ukrainy i Rosji. Liczba uczestników
- 50 osób.

. Turnieje te organizowane s¹ w klubie
„Pegaz” tradycyjnie od kilku lat. Uczestnikami s¹ osoby
doros³e, mieszkaj¹ce na naszych osiedlach. Uczestnicy
walcz¹ o zwyciêstwo, zaœ dla nas wa¿nym jest rozwijanie
zainteresowañ aktywnym sposobem spêdzania wolnego cza-

su. W turnieju udzia³ wziê³o 17 osób. Najlepsi zostali
nagrodzeni nagrodami rzeczowymi. W ramach grudniowych
zajêæ odby³ siê „ Miko³ajkowy Turniej
Sportowy”. Dzieci bra³y udzia³ w konkurencjach, których
celem by³o rozwijanie sprytu, zrêcznoœci, zdrowa rywali-
zacja, a przede wszystkim dobra zabawa. Wspólnie ogl¹-
da³y te¿ bardzo zabawny film dla dzieci pt. „Kiedy Œwiêty
Miko³aj spad³ z nieba".

- w po³owie grudnia rozpo-
czêliœmy w klubach przygotowania do Œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia. Na zajêciach plastycznych dzieci wykonywa³y ozdo-

by choinkowe z zimnej porcelany, przestrzenne choinki
z patyczków i igliwia oraz z kartonu i w³óczki.
Robi³y kartki z bo¿onarodzeniowymi ¿yczeniami.
20 grudnia w klubie „Promieñ” rozstrzygniêto konkurs
plastyczny dla se-
niorów i nagrodzono najlepsze prace, a dzieñ wczeœniej
konkurs tematyczny ph.

Klub „Pegaz” zorganizowa³
dla doros³ych mieszkañców osiedli spó³dzielczych.
Atutem tej formy jest rozwijanie aktywnoœci umys³owej.
Liczba uczestników - 16 osób. Dla cz³onków sekcji gier
intelektualnych zorganizowano .
Udzia³ wziê³y 23 osoby.
W magiczn¹ atmosferê œwi¹t Bo¿ego Narodzenia wprowa-
dzili nas uczestnicy

. Spektakl odby³ siê
19 grudnia. Mimo towarzysz¹cej tremy mali aktorzy dosko-
nale poradzili sobie z trudnym zadaniem, jakim niew¹t-
pliwie jest wystêp na scenie, dziêki czemu publicznoœæ po
raz kolejny mog³a prze¿yæ historiê narodzin Jezusa.
Zgodnie z tradycj¹ do œwiêtej rodziny przybyli Trzej Kró-
lowie oraz pastuszkowie, aby z³o¿yæ Jezusowi dary i po-
k³ony. Na scenie nie mog³o zabrakn¹æ równie¿ czarnych
charakterów w osobie Króla Heroda oraz diab³a.
Wystêp by³ zwieñczeniem kilkutygodniowej pracy, podczas
której dzieci nie tylko uczy³y siê tekstu, pracowa³y nad
ruchem scenicznym, ale równie¿ samodzielnie przygotowa³y
wiele elementów strojów oraz niezbêdnych rekwizytów.
Po przedstawieniu odby³y siê gry i zabawy, w które zaan-
ga¿owano zaproszone na ten wieczór ca³e rodziny naszych
ma³ych artystów.

kluby zorganizowa³y wyjazd do
na spektakl komediowy pt. „Boeing, boeing-

odlotowe narzeczone”. Wyjazd po³¹czony by³ tradycyjnie
z pobytem na

- najstarszym jarmarkiem w naszym
kraju i jednym z dwudziestu najlepszych europejskich,
œwi¹tecznych jarmarków. W wyjeŸdzie udzia³ wziê³o 100
osób.
W klubach odby³o siê szereg innych konkursów i zajêæ
tematycznie zwi¹zanych z Bo¿ym Narodzeniem dla sta³ych
uczestników ¿ycia klubowego.

wkroczyli ju¿ 27 grudnia
seniorzy z klubu „Pegaz”, którzy wziêli udzia³ w organi-
zowanej dla nich zabawie. Podczas zabawy podsumowaliœmy
roczn¹ dzia³alnoœæ na rzecz Ko³a Seniora konkursem ph.
„Dzieje klubu w mijaj¹cym roku”.

- od 12 do koñca lutego kluby bêd¹ nieczynne w godzinach
popo³udniowych, poniewa¿ rozpoczynamy

L.W.

„ ”

Zak³adu Cukierniczego pana Jana Ma³eckiego z Chrza-
nowa i Cafe Clubu „Nata” pana Eugeniusza Urbañskiego
z Libi¹¿a, firmy przewozowej „KORA” pañstwa Bernadety
i Jerzego Kowalskich z Che³mka oraz firmy „Kompleksowa
Obs³uga Wesel i Imprez Towarzyskich” pana Jacka Nowaka
z Chrzanowa. Pomoc w organizacji spotkania œwiadczyli
równie¿ pan Pawe³ Garlacz (akustyk), grupa muzyczna
TAKT BAND z Chrzanowa (wypo¿yczenie sprzêtu), sklep
„AS” pan Jan Skwarek, Barter Bar pan Kamil Bytomek
oraz cz³onkowie Rady Nadzorczej, Zarz¹du i Radca Prawny
Spó³dzielni.
Kadra dzia³alnoœci kulturalno-oœwiatowej Spó³dzielni, jako
organizator IX spotkania wigilijnego, sk³ada serdeczne
podziêkowania obecnym Mieszkañcom, Proboszczowi Para-
fii MBR z Chrzanowa i Goœciom, wykonawcom koncertu

oraz osobom, bez których pomocy spotkanie by³oby o wiele
skromniejsze. Do zobaczenia za nieca³e 11 miesiêcy!

W najbli¿szym okresie:

Dzieciakom ¿yczymy szczêœliwych ferii.

„Narysuj
renifera”

Konkurs „Miko³ajkowy”:

„Spotkanie z Miko³ajem”

3 grudnia

6 grudnia w klubie „Pegaz” odby³ siê „Miko³ajkowy turniej
tenisa sto³owego”

ko³a przyrodniczego

Czas œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

„Œwi¹teczny stroik bo¿onarodzeniowy”

„Jak dobrze znasz œwi¹teczne
obyczaje?”

Œwi¹teczny Turniej Szachowy

„Œwiêta z planszówk¹”

ko³a teatralnego klubu „Pegaz”, któ-
rzy dla swoich bliskich przygotowali jase³ka pod kierun-
kiem pani Agnieszki - opiekuna ko³a

16 grudnia Teatru Bagatela
w Krakowie

Jarmarku Bo¿onarodzeniowym na Rynku
G³ównym w Krakowie

Tanecznym krokiem w Nowy Rok

akcjê „Zima
w mieœcie” dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej.


