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HISTORIA ZAKOŃCZONA SUKCESEM – JAK PRZEBUDOWANO 
ZEWNĘTRZNĄ SIEĆ CIEPŁOWNICZĄ ORAZ WYKONANO 

DWUFUNKCYJNE WĘZŁY CIEPLNE DLA BUDYNKÓW 
ZASILANYCH Z WĘZŁA GRUPOWEGO PRZY ULICY BRZECHWY 7 

NALEŻĄCYCH DO SM „KARWINY” W GDYNI
Wszystko zaczęło się w 2010 roku - od podjęcia przez Walne 
Zgromadzenie stosownej uchwały ws. wykonania koncepcji 
i zmiany sposobu dostaw ciepła i ciepłej wody użytkowej do 
budynków zasilanych w ciepło z węzła grupowego przy uli-
cy Brzechwy 7 z preliminarzem szacowanych kosztów. Rada 
Nadzorcza wprowadziła ww. pozycję do Planu G-F na 2011 
rok, a Zarząd ogłosił i rozstrzygnął przetarg na opracowanie 
koncepcji, podpisując w dniu 10.02.2011 r. stosowną umowę 
z Bałtycką Agencją Poszanowania Energii S.A. w Gdańsku. 
Wnioski wynikające z opracowanej koncepcji zostały przed-
stawione zainteresowanym Członkom Spółdzielni oraz Radzie 
Nadzorczej, która upoważniła Zarząd do podjęcia dalszych 
niezbędnych działań w oparciu o wybrany wariant koncepcyjny.
W wyniku nieustępliwości Zarządu Spółdzielni w dniu 
21.09.2011 r. Prezydent Miasta Gdyni zorganizował w Urzędzie 
Miasta spotkanie z udziałem Prezesa Zarządu Spółdzielni, 
Dyrektora Eksploatacji OPEC sp. z o.o. w Gdyni, Przewodni-
czącego Rady Dzielnicy Karwiny oraz przedstawiciela zain-
teresowanych Członków Spółdzielni, na którym to spotkaniu 
z ust prowadzącego spotkanie Wiceprezydenta Miasta Gdyni 
p. Bogusława Stasiaka padły ważne deklaracje dot. współ-
uczestniczenia Miasta w projekcie. W związku z poczynionymi
ustaleniami Zarząd Spółdzielni wystąpił do OPEC sp. z o.o. w
Gdyni o wydanie warunków technicznych na remont węzłów
budynkowych zasilanych z węzła grupowego Brzechwy 7.
Przedstawiciele OPEC sp. z o.o. w Gdyni stwierdzili, że muszą
dokonać własnej oceny energetycznej proponowanego przez
Spółdzielnię przedsięwzięcia, lecz nigdy taki dokument nie
powstał.
Widząc ewidentną „grę na zwłokę” zarówno przez OPEC sp.
z o.o. w Gdyni jak też przez Urząd Miasta Gdyni – Zarząd
Spółdzielni postanowił poszerzyć krąg zainteresowanych te-
matem występując ze stosownymi pismami interwencyjnymi
do trzech gdyńskich posłów na Sejm różnych opcji politycz-
nych oraz do Prezydenta Miasta Gdyni. W efekcie tych dzia-
łań w dniu 16.04.2012 r. w siedzibie Spółdzielni doszło do
spotkania Zarządu Spółdzielni, przedstawicieli Urzędu Miasta
i OPEC sp. z o.o. w Gdyni z udziałem posła na Sejm RP Pana
Marka Biernackiego. W wyniku działań Prezesa Zarządu Zbi-
gniewa Szymańskiego – OPEC sp. z o.o. za zgodą Urzędu
Miasta Gdyni zobowiązał się do wykonania podłączenia do

Węzeł cieplny przed remontem w budynku nr 
10 przy ulicy Porazińskiej.

Nowy, wysokoparametrowy węzeł cieplny G-Power firmy GEBWELL 
sp. z o.o. do systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody 

użytkowej dla budynku nr 10 przy ulicy Porazińskiej.
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sieci wysokich parametrów budynku mieszkalnego Nr 24 przy 
ul. Chwaszczyńskiej, a także budynków Zespołu Szkół Nr 13 
i Przedszkola Samorządowego nr 6 – z jednoczesną budową 
węzłów wymiennikowych w tych obiektach. Po wydaniu przez 
OPEC sp. z o.o. w Gdyni warunków technicznych, jakie winno 
spełniać pomieszczenie przeznaczone na dwufunkcyjny węzeł 
w budynku Nr 24 przy ul. Chwaszczyńskiej, w miesiącach lipcu 
i sierpniu 2012 r. Spółdzielnia we własnym zakresie wykonała 
projekt remontu ww. pomieszczenia oraz wykonała niezbędne 
prace budowlane i instalacyjne w pomieszczeniu węzła. Prace 
montażowe dotyczące ww. węzła zrealizowane zostały w mie-
siącu wrześniu 2012 roku, w ramach których OPEC sp. z o.o. 
w Gdyni wykonał dokumentację techniczną węzła dwufunkcyj-
nego, dokonał podłączenia budynku do sieci wysokich para-
metrów oraz wykonał węzeł cieplny. W ten sposób zrealizowa-
no etap pierwszy odłączania zasilania w ciepło budynków do 
tej pory zasilanych z węzła grupowego Brzechwy 7.

Węzeł cieplny przed remontem w budynku nr 6 przy ul. Tuwima.

Nowy, wysokoparametrowy węzeł cieplny G-Power firmy 
GEBWELL sp. z o.o. do systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej dla budynku nr 6 przy ulicy Tuwima.

Kolejnym etapem działań Prezesa Zarządu Spółdzielni były 
negocjacje z OPEC sp. z o.o. w Gdyni ws. objęcia programem 
wymiany dotychczasowej zewnętrznej sieci ciepłowniczej na 
sieć dwuprzewodową, wysokoparametrową oraz wymiany do-
tychczasowych węzłów kolektorowych na węzły dwufunkcyjne 
we wszystkich budynkach zasilanych z węzła grupowego przy 

ul. Brzechwy 7, także i tych które nie należą do zasobów Spół-
dzielni.
Rozmowy były trudne i przewlekłe. Prezes Zarządu Zbigniew 
Szymański postanowił szukać wsparcia w działaniach zwią-
zanych z obniżeniem kosztów podgrzania wody dla wszyst-
kich budynków zasilanych z ww. węzła grupowego – najpierw 
w Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii w Gdańsku, a na-
stępnie w Urzędzie Regulacji Energetyki – Północnym Oddzia-
le Terenowym w Gdańsku. Urząd Regulacji zobowiązał OPEC 
sp. z o.o. do udzielenia wyjaśnień ws. ujętych w naszym piśmie 
problemów. Odpowiedzi jednak nie udzielono na wszystkie py-
tania; natomiast te, na które udzielono odpowiedzi – wg. naszej 
oceny – nie były obiektywne.
Brak wystarczającego wsparcia przez Urząd Regulacji Ener-
getyki zdeterminował Prezesa Zarządu Spółdzielni do podjęcia 
dalszych niekonwencjonalnych działań, w tym do wystąpienia 
do Posła na Sejm RP Pana Marka Biernackiego ze skargą na 
niepoważne traktowanie społecznych inicjatyw przez instytu-
cje samorządowe i państwowe, która spotkała się z pozytywną 
reakcją Pana Posła.
Korzystając z faktu udostępnienia projektu planu wyłożone-
go do publicznego wglądu i propozycji Uchwały Rady Miasta 
Gdyni w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny w Gdyni rejon 
ulic Porazińskiej i Nowowiczlińskiej, który przewidywał za-
opatrzenie w ciepło m.in. z istniejącej sieci cieplnej, Zarząd 
Spółdzielni wystąpił pismem z dnia 20.08.2013 r. do Urzędu 
Miasta Gdyni, eksponując potrzebę remontu wyeksploatowa-
nej sieci osiedlowej dotychczas zasilanej z węzła grupowego 
przy ul. Brzechwy 7. 
W 2013 roku Zarząd skierował także pismo do Wojewody 
Pomorskiego informując go o podejmowanych staraniach 
związanych z potrzebą remontu sieci ciepłowniczej i budowy 
węzłów dwufunkcyjnych oraz trudnościach na jakie napoty-
kamy w kontaktach z Urzędem Miasta Gdyni i OPEC Gdynia 
sp. z o.o. w przedmiotowej sprawie. W otrzymanej odpowie-
dzi uzyskaliśmy informację, że: „uregulowania wprowadzone 
uchwałą Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny w Gdyni re-
jon ulic Porazińskiej i Nowowiczlińskiej nie wykluczają możli-
wości przebudowy przedmiotowego ciepłociągu”.
Prezydent Miasta Gdyni w odpowiedzi na nasze pismo z dnia 
20.08.2013 r. poinformował, że uwagi Zarządu Spółdzielni do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go zostały wnikliwie przeanalizowane i rozpatrzone, w wyniku 
czego Prezydent uwzględnił uwagę, że: „projekt planu nie wy-
klucza modernizacji osiedlowej sieci cieplnej, chociaż istnieją-
ce sieci i węzeł grupowy przy Brzechwy 7 położone są poza 
obszarem objętym planem. Plan umożliwia podłączenie nowej 
zabudowy do sieci po niezbędnej przebudowie końcowego od-
cinka sieci w ul. Porazińskiej”.
W wyniku determinacji Zarządu Spółdzielni – OPEC sp. z o.o. 
w Gdyni wyraził zgodę na włączenie remontu sieci ciepłow-
niczej zasilającej budynki z węzła grupowego Brzechwy 7 do 
unijnego projektu pt. „Termomodernizacja sieci ciepłowniczej 
na terenie miasta Gdynia i Rumia”. Decyzja OPEC sp. z o.o. 
w Gdyni o wykonaniu remontu części sieci ciepłowniczej dziel-
nicy „Karwiny”, polegającej na wymianie starej, czteroprzewo-
dowej sieci na sieć dwuprzewodową wysokoparametrową była 
następstwem kilkuletnich, wielowątkowych i nieustępliwych 
starań Zarządu oraz pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Karwiny” w celu oszczędnej i racjonalnej gospodarki energią 
cieplną.
Po otrzymaniu z OPEC sp. z o.o. w Gdyni „Warunków Tech-
nicznych” na wykonanie dwufunkcyjnych węzłów dla budynków 
dotychczas zasilanych z węzła grupowego, w wyniku licznych 
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Węzeł cieplny przed remontem w budynku nr 9 przy 
ulicy Makuszyńskiego.

Nowy, wysokoparametrowy węzeł cieplny G-Power firmy 
GEBWELL sp. z o.o. do systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej dla budynku nr 9 przy ulicy Makuszyńskiego.

spotkań Prezesa Zarządu Zbigniewa Szymańskiego z Zarzą-
dem OPEC sp. z o.o. w Gdyni ustalono, że remont węzłów zo-
stanie wykonany przez Spółdzielnię, a remont sieci zewnętrz-
nej przez OPEC sp. z o.o., która też poniesie koszty wykonania 
tej sieci.
Zarząd Spółdzielni wykonał następujące projekty budowlane:
1)  Projekty na remont instalacji c.o. i c.w.u. – 20 kompletów;
2)  Projekty na remont węzłów indywidualnych – 21 kompletów;
3)  Projekty na remont pomieszczeń węzłów ciepłowniczych –

21 kompletów;
4)  Projekty na remont instalacji elektrycznych w pomieszcze-

niach węzłów – 21 kompletów;
5)  Projekt przyłącza ciepłowniczego niskoparametrowego do

budynku przy ul. Brzechwy 1 – 1 komplet;
6)  Projekt przebudowy instalacji gazu w budynku przy ul. Po-

razińskiej 2 – 1 komplet;
7)  Projekty na remont przyłączy wodociągowych do budynków

przy ul. Makuszyńskiego 1 i 3 – 2 komplety.
Ponadto wykonano stosowne przedmiary robót, kosztorysy in-
westorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych.
W okresie od miesiąca stycznia 2015 r. do miesiąca listopada 
2015 r. zostały wykonane przez Spółdzielnię prace związane 
z remontem węzłów i instalacji wewnętrznych c.o., c.w.u. i z.w. 
w 19 budynkach mieszkalnych i 2 budynkach usługowych. 

W okresie od miesiąca lipca 2015 r. do miesiąca październi-
ka 2015 r. firma OPEC sp. z o.o. w Gdyni na terenie zasobów 
Spółdzielni wykonywała remont zewnętrznej sieci ciepłowni-
czej.
Zarząd Spółdzielni nadzorował wykonywanie tych prac po-
przez cotygodniowe Rady Budowy, odbywające się w siedzibie 
Spółdzielni, w których uczestniczyli przedstawiciele Spółdziel-
ni, OPEC sp. z o.o. w Gdyni oraz wykonawców robót remonto-
wo-budowlanych. Przez cały okres prowadzonych prac koor-
dynowano bieżące działania wszystkich stron ze szczególnym 
naciskiem na konieczność wykonywania prac z poszanowa-
niem interesów Spółdzielni i jej Członków oraz z jednoczesnym 
zachowaniem zasad dobrego wykonawstwa.
Włączanie nowych instalacji c.o. oraz zimnej i ciepłej wody 
w poszczególnych budynkach odbywało się sukcesywnie, je-
dynie z jednodniowymi lub dwudniowymi przerwami w dosta-
wie mediów.
Ostateczne uruchomienie nowej instalacji c.o., z.w., c.w.u. 
i cyrkulacji nastąpiło z dniem 01.10.2015 r. po dokonanych 
wcześniej próbach rozruchowych dziewiętnastu węzłów dwu-
funkcyjnych w budynkach mieszkalnych:
• Nr 3/5 i 9 przy ul. Brzechwy,
• Nr 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15 i 17 przy ul. Makuszyńskiego,
• Nr 2, 4, 6, 8 i 10 przy ul. Porazińskiej,
•  Nr 2, 4, 6 i 8 przy ul. Tuwima,
oraz dwóch węzłów jednofunkcyjnych w budynkach usługo-
wych:
• Nr 10 przy ul. Tuwima,
• Nr 22 przy ul. Chwaszczyńskiej
Zdecydowane i konsekwentne działania Zarządu Spółdziel-
ni, a w szczególności Prezesa Zarządu Zbigniewa Szymań-
skiego, a także wielu pracowników Spółdzielni doprowadziły
do zrealizowania tego bardzo złożonego i skomplikowanego
przedsięwzięcia.
O wielkości i złożoności projektu świadczą następujące fakty:
1)  Wykonano 19 węzłów dwufunkcyjnych i 2 węzły jednofunk-

cyjne.
2)  Wykonano nową instalację poziomów zimnej wody, ciepłej

wody i cyrkulacji oraz instalację poziomów centralnego
ogrzewania w 19 budynkach mieszkalnych.

3)  Zużyto ok. 20 km rur ocynkowanych na poziomy instalacji
zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji oraz ok. 30 km rur czarnych
ze szwem na poziomy instalacji centralnego ogrzewania.

4)  Zostało wykonanych ok. 70 tysięcy gwintów na rurach ocyn-
kowanych i czarnych oraz ok. 50 tysięcy spawów na instala-
cji centralnego ogrzewania.

5)  Wykonano ok. 1200 podejść pod piony c.o. oraz ok. 300
podejść pod piony ciepłej i zimnej wody i cyrkulacji.

6)  Zamontowano ok. 300 zaworów podpionowych firmy Dan-
foss na instalacji cyrkulacji i ok. 600 zaworów odcinających
kulowych na instalacji ciepłej i zimnej wody, a także ok.
1200 zaworów GLOBO odcinających na instalacji central-
nego ogrzewania i ok. 1200 zaworów regulacyjnych TA typu
STAD.

7)  Wykonano 90 rozdzielaczy na węzłach cieplnych.
8)  Ułożono 44 km izolacji z wełny mineralnej.
Zarząd Spółdzielni dziękuje wszystkim Członkom Spółdzielni
i pozostałym użytkownikom lokali w budynkach z ul. Brzechwy,
Makuszyńskiego, Porazińskiej i Tuwima za wyrozumiałość
i cierpliwość z powodu przejściowych utrudnień wynikających
z przebiegu prac zarówno wewnątrz budynków jak i w terenie,
związanych z przebudową sieci ciepłowniczej w tym rejonie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Karwiny” w Gdyni

Zbigniew Szymański, Marek Fułek, Jolanta Muża
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Działając na podstawie § 27 ust. 1 Statutu – Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” w Gdyni, ul. Korzenna 15 zwołuje 
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny”, które odbędzie się 11 czerwca 2016 r. (sobota)  
od godz. 8:00 w świetlicy Zespołu Szkół Nr 10 w Gdyni przy ul. Staffa 10. 
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1.  Otwarcie obrad WZ przez Członka Zarządu SM „Karwiny” (od godz. 8:00).
2.  Wybór Przewodniczącego WZ (od godz. 8:15).
3.  Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej WZ (od godz. 8:30).
4.  Zapoznanie Członków (na ich wniosek) z treścią Regulaminu Obrad WZ (od godz. 8:50).
5.  Wybór Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch Asesorów WZ (od godz. 9:00).
6.  Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo - Skrutacyjną prawomocności WZ i zdolności do podejmowania Uchwał przez Walne

Zgromadzenie (od godz. 9:30).
7.  Wybór Komisji Wniosków i Uchwał, Komisji Wyborczej oraz ewentualnie innych Komisji w miarę potrzeb (od godz. 9:40).
8.  Zgłoszone żądania zgodnie z § 28 ust. 1-2 Statutu (od godz. 10:00).
9.  Przyjęcie porządku obrad WZ (od godz. 10:30).
10.  Przyjęcie Protokołu WZ, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2015 r. (od godz. 10:45).
11.  Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r. oraz podjęcie Uchwał w sprawach:

11.1.  Przyjęcia Sprawozdania RN za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. (od godz. 11:00).
11.2.  Udzielenia absolutorium Członkom RN za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. (od godz. 11:30).
11.3.  Ewentualnego odwołania tych Członków RN, którzy nie otrzymali absolutorium.

12.  Przedstawienie Sprawozdań Zarządu oraz podjęcie Uchwał w sprawach:
12.1.  Zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny”

w Gdyni oraz podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. (od godz. 12:30).
12.2.  Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. (od godz. 13:00).

13.  Przerwa (od godz. 13:30).
14.  Rozpatrzenie ewentualnych odwołań Członków Spółdzielni od Uchwał Rady Nadzorczej w ramach określonych w § 21 - § 24

Statutu SM „Karwiny” (od godz.14:30).
15.  Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z przeprowadzonej lustracji Spółdzielni za okres 2012 – 2014, a także

omówienie treści listu polustracyjnego ZRSMRP w Warszawie oraz podjęcie Uchwały w/s przyjęcia wniosków wynikających
z przedmiotowego listu (od godz. 14:45).

16.  Odstąpienie od wyboru lub ewentualne przeprowadzenie wyboru dwóch delegatów/przedstawicieli na zjazd spółdzielczy
(przedkongresowy) dokonujący wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości (od godz. 15:00).

17.  Informacja Zarządu o bieżącej działalności Spółdzielni i realizacji Uchwały Nr 9/WZ/2010 (od godz.15:30).
18.  Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do Komisji Wniosków i Uchwał (od godz.16:00).
19.  Zamknięcie obrad WZ (godz. 16:30).

Sprawozdania i projekty Uchwał dotyczące przedmiotu ob-
rad, Protokół z przeprowadzonej lustracji Spółdzielni za okres 
2012 – 2014 oraz projekt Protokołu z Walnego Zgromadzenia, 
które odbyło się w dniu 13 czerwca 2015 r. - będą wyłożone 
do wglądu w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „KARWINY” 
(w Sekretariacie) co najmniej 21 dni przed terminem Walnego 
Zgromadzenia - w godzinach pracy Spółdzielni. 
Zarząd informuje, że zgodnie z § 13, § 26 i § 28 Statutu oraz § 
2 i § 3 Regulaminu Obrad WZ - Członek Spółdzielni ma prawo 
zapoznać się (na miejscu, po uprzednim wylegitymowaniu się 
– celem potwierdzenia członkostwa) z ww. dokumentami, oraz
może bezpłatnie otrzymać Statut i Regulamin Obrad Walnego
Zgromadzenia. Ponadto – Sprawozdanie Finansowe za 2015
r., Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2015 r., Sprawo-
zdanie Rady Nadzorczej za 2015 r., Opinię i Raport Biegłego
Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni
za 2015 r., Protokół z lustracji za okres 2012 – 2014 oraz list

ZAPROSZENIE - ZAWIADOMIENIE
O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KARWINY” W GDYNI 

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WALNEGO ZGROMADZENIA 
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KARWINY”, KTÓRE

ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11 CZERWCA 2016 R. (SOBOTA) OD GODZ. 8:00 
W śWIETLICY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W GDYNI PRZY UL. STAFFA 10 

polustracyjny ZRSMRP w Warszawie, a także projekty Uchwał 
- zostały udostępnione Członkom Spółdzielni na stronie www.
smkarwiny.pl, poprzez Internetową Obsługę Kontrahenta.
Członkowie Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu
tylko osobiście i posiadają prawo do korzystania (na własny
koszt) z pomocy prawnej, lub porad eksperta (nie posiadają-
cych uprawnienia do zabierania głosu). Ponadto w Walnym
Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć: przedstawiciele usta-
wowi Członków nie mających zdolności, bądź mających ogra-
niczoną zdolność do czynności prawnych (którym nie przysłu-
guje bierne i czynne prawo wyborcze do organów Spółdzielni),
Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu (z prawem zabierania
głosu), osoby zaproszone przez Zarząd, Radę Nadzorczą i
Członków Spółdzielni (z głosem doradczym), oraz przedstawi-
ciele Krajowej Rady Spółdzielczej i Związku Rewizyjnego (o ile
Spółdzielnia jest w nim zrzeszona). Oznacza to, że w Walnym
Zgromadzeniu nie mają prawa uczestniczyć inne niż ww. osoby
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CO SIĘ WYDARZYŁO
GRUDZIEŃ 2015 roku:
3. Zarząd:

–  Uchwałą nr 139/80/R/2015, postanowił:
a)  zobowiązać pracownika zajmującego stanowisko ds. rozliczeń

opłat za użytkowanie lokali do podjęcia działań, mających na
celu na celu rozpatrzenia możliwości ewentualnej sprzeda-
ży wierzytelności, które zostały przez Spółdzielnię odpisane
zgodnie z art. 16 ust.1 pkt 25a Ustawy z dnia 15.02.1992 r. o po-
datku dochodowym od osób prawnych – jako nieściągalne;

b)  zobowiązać pracowników Działu Członkowsko – Lokalowego
do nie wydawania zaświadczeń dot. zbycia lokali mieszkal-
nych, garaży oraz miejsc postojowych – w sytuacji, kiedy na
kartotece finansowej figuruje jakiekolwiek zadłużenie. W ww.
przypadkach Dział Członkowsko – Lokalowy zobowiązany jest
do udzielenia zainteresowanym pisemnej informacji, że wnio-
skowane zaświadczenie zostanie wystawione niezwłocznie po
uregulowaniu całości zadłużenia;

c)  zobowiązać pracowników Działu Członkowsko – Lokalowego
do bieżącego nadzorowania harmonogramów spłat umów
oraz ugód zawieranych z dłużnikami Spółdzielni. W przypad-
kach stwierdzenia opóźnień w spłacie przekraczających jeden
miesiąc – pracownicy Działu zobowiązani będą do zerwania
ww. porozumień z dłużnikami Spółdzielni i wszczęcia odpo-
wiednich procedur.

7. Zarząd:
–  Uchwałą nr 140/81/R/2015, w nawiązaniu do własnej Uchwa-

ły nr 138/79/R/2015 z dnia 01.12.2015 r. .po przeprowadzeniu
w dniu dzisiejszym negocjacji ze wskazanym przez Komisję
Przetargową oferentem tj. TECHEM, postanowił skierować do
realizacji ofertę w/w firmy TECHEM – Techniki Pomiarowe Sp.
z o.o. Oddział w Gdańsku – w Wariancie 2, na dostawę, montaż
i wymianę wodomierzy zamontowanych w lokalach mieszkal-
nych i użytkowych znajdujących się w budynkach należących
do zasobów SM „KARWINY” na wodomierze wyposażone w
radiowy system odczytu oraz usługę zdalnego odczytu wodo-
mierzy.

–  Uchwałą nr 141/81/R/2015, dokonał zmiany opłat zaliczkowych
za: gaz, energię elektryczną, CW, CO (opłata zmienna i opłata
stała) i ZW z dniem 01.01.2016 r. Szczegóły w uchwale i załącz-
nikach.

14. Rada Nadzorcza:
–  Uchwałą nr 66/15/RN/2015, przyjęła Plan Gospodarczo – Fi-

nansowy Spółdzielni Mieszkaniowej „KARWINY” na 2016 r.,
uwzględniający zmiany w Zał. nr 7 Tab. 3.2.1. Plan Remontów
na2016 r. oraz w Zał. nr 9 Tab. 3.2.3. Inwestycje planowane
w 2016 r.

–  Uchwałą nr 67/15/RN/2015, przyjęła Sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej w zakresie analizy „Kompleksowego ubezpieczenia
osób i mienia SM „KARWINY” – z wyłączeniem ubezpieczenia
środków transportu”.

16. Zarząd:
–  Uchwałą nr 142/83/R/2015, z dniem 01.01.2016r. ustala we-

wnętrzny podział obowiązków i odpowiedzialności poszcze-
gólnych Członków Zarządu – w ramach czynności zwykłego
zarządu. Szczegóły w uchwale.

30. Zarząd:
–  Uchwałą nr 144/84/R/2015, po zapoznaniu się Protokołem

Komisji ds. Zamówień z dnia 30.12.2015 r. zlecił firmie PPHU
„ELDO” w Rewie, montaż przycisków przeciwpożarowych
(13 szt.) we wskazanych budynkach mieszkalnych znajdują-
cych się w zasobach SM „KARWINY”.

31. Zarząd:
–  Uchwałą nr 145/85/R/2015, działając w oparciu o opinię Radcy

Prawnego Spółdzielni z dnia 10.02.2015 r., postanowił o spi-
saniu w koszty operacyjne Spółdzielni zaległych należności
osób, które zbyły lokale na podstawie stosownego protokołu
sporządzonego w oparciu o treść art. 16 ust. 2 pkt. 3 Ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych, do kwoty nie prze-
kraczającej 100,00 zł, według stanu na dzień 31.12.2015 r. –
z powodu nieopłacalności ich dochodzenia.

STYCZEŃ 2016 roku
04. Zarząd:

–  Uchwałą nr 1/1/R/2016, po zapoznaniu się z Protokołem Komi-
sji ds. Zamówień z dnia 04.01.2016 r. zlecił firmie Biuro Usług
Geologicznych PROGEO z siedzibą w Gdańsku, wykonanie
badań i opinii geotechnicznej w celu rozpoznania stanu pod-
łoża gruntowego pod budynkiem przy ul. Kruczkowskiego 2
w Gdyni.

12. Zarząd:
–  Uchwałą nr 2/2/R/2016, po zapoznaniu się z wnioskiem Działu

Remontów i Inwestycji Spółdzielni z dnia 11.01.2016 r. dotyczą-
cego ustalenia wysokości naliczenia ekwiwalentu za stolarkę
okienną w 2016 roku postanowił zmienić stawki obowiązujące
w Spółdzielni w 2015 r. Szczegóły w załączniku.

18. Zarząd:
–  Uchwałą nr 7/5/R/2016, po zapoznaniu się z wnioskiem Infor-

matyka Spółdzielni z dnia 18.01.2016 r. postanowił kupić od
firmy INFOS Systemy Komputerowe z siedzibą w Gdańsku,
4 komputery stacjonarne oraz 2 monitory.

21. Zarząd:
–  Uchwałą nr 8/6/R/2016, po zapoznaniu się z wnioskiem Spe-

nie będące Członkami Spółdzielni (także współmałżonkowie i 
inni członkowie rodziny, oraz pełnomocnicy bądź reprezentan-
ci Członka posiadającego pełną zdolność do czynności praw-
nych). W związku z powyższym prosimy Członków Spółdzielni 
o stawienie się na obrady Walnego Zgromadzenia z ważnym
dowodem tożsamości, a w przypadku przedstawicieli ustawo-
wych - także ze stosownym dokumentem potwierdzającym ich
umocowanie.
Mandat Członkowski uprawniający do udziału w obradach

Walnego Zgromadzenia zostanie wręczony po okazaniu sto-
sownych dokumentów i podpisaniu listy obecności. Każdy
Członek Spółdzielni biorący udział w Walnym Zgromadzeniu
ma tylko jeden głos, bez względu na ilość posiadanych praw
do lokali lub posiadanych udziałów.
Zgłaszanie projektów Uchwał i żądań zamieszczenia ozna-

czonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
a także poprawek do wniesionych projektów Uchwał - odbywa

się w trybie i terminie określonym w § 28 Statutu SM „KARWI-
NY” w Gdyni, tzn.:
Członkowie mają prawo zgłaszać projekty Uchwał i żądania 
zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad WZ 
w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia WZ;
Projekt Uchwały zgłaszanej przez Członków Spółdzielni musi 
być poparty przez co najmniej 10 Członków;
Członek ma prawo zgłaszania poprawek do wniesionych pro-
jektów Uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem 
WZ. 

Uwaga: otrzymanie niniejszego zaproszenia nie przesądza 
o prawie do udziału w obradach, gdyż podstawą jest zwery-
fikowany stan prawny (członkostwo) na dzień odbywania się
obrad.
W celu sprawnego przebiegu procesu wydawania mandatów
prosimy o wcześniejsze przybycie na salę obrad.
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cjalisty ds. personalnych i płac Spółdzielni z dnia 19.01.2016 r. 
zakupić od firmy AMECO sp. j. z siedzibą w Warszawie, dwóch 
szaf o podwyższonej odporności ogniowej.

25. Zarząd:
–  Uchwałą nr 9/7/R/2016, po zapoznaniu się z Protokołem Komi-

sji Przetargowej zlecił, firmie WP WAGA z siedzibą Luzinie, ma-
lowanie 52 klatek schodowych wraz korytarzami w piwnicach
oraz pomieszczeniami ogólnodostępnymi.

25. Rada Nadzorcza:
–  Uchwała nr 1/1/RN/2016, w związku z realizowaniem przed-

sięwzięć polegających na termomodernizacji budynków i re-
montów węzłów ciepłowniczych Spółdzielni Mieszkaniowej
„KARWINY” w Gdyni, mając na uwadze sprawowanie przez
Zarząd Spółdzielni zarządu zasobami mieszkaniowymi w imie-
niu osób posiadających spółdzielcze prawa do lokali oraz
w imieniu właścicieli odrębnej własności lokali zgodnie z art. 27
Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
(tekst jednolity Dz. 2013 poz. 1222) oraz zgodnie z zawartymi
umowami o ustanowieniu odrębnej własności lokali – wyraża
zgodę na udzielenie upoważnienia przez Zarząd SM „KARWI-
NY” w Gdyni EDF Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Złotej 59 do udziału w przetargach na wybór przedsięwzięć
służących poprawie efektywności energetycznej, organizowa-
nych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w formie
deklaracji przetargowej, która stanowi załącznik i integralną
część niniejszej Uchwały.

28. Zarząd:
–  Uchwałą nr 10/8/R/2016, wprowadził zmiany do „Zasad udzie-

lania zamówień na roboty budowlane oraz usługi i dostawy
o wartości poniżej kwoty netto 60 000,00 złotych rocznie obo-
wiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” w Gdyni”.

29. Zarząd:
–  Uchwałą nr 11/9/R/2016, po zapoznaniu się z wnioskiem Działu

Remontów i Inwestycji Spółdzielni z dnia 28.01.2016 r. zlecił
firmie KOŁODZIEJ z siedzibą Gdyni, wykonanie dwóch pro-
jektów tj. projektu wykonawczego remontu wiaty śmietnikowej
przy ul. Porazińskiej 6 oraz projektu budowlanego – wykonaw-
czego remontu wiaty śmietnikowej przy ul. Tatarczanej 8.

–  Uchwałą nr 13/9/R/2016, postanowił o odpisaniu w pozostałe
koszty operacyjne, kosztów projektu budowlanego pt. „Adap-
tacja pomieszczeń budynku byłego domu opieki nad małym
dzieckiem (żłobka) na mieszkania socjalne” (dot, budynku przy
ul. Buraczanej 5), z powodu braku zgody Urzędu Miasta Gdyni
na wykonanie proponowanej adaptacji.

LUTY 2016 roku
2. Zarząd:

–  Uchwałą nr 15/11/R/2016, będąc zobligowany dyspozycją art.
36a ust. 2 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych oso-
bowych, postanowił zlecić przeprowadzenie rzeczonego szko-
lenia dla pracowników Spółdzielni oraz Członków Rady Nad-
zorczej – Kancelarii Radcy Prawnego z siedzibą w Ząbkach.

4. Zarząd:
–  Uchwałą nr 16/12/R/2016, po zapoznaniu się z wnioskiem

Działu Obsługi Użytkowników Lokali z dnia 02.02.2016 r. zleciła
firmie EKOTRADE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Przed-
stawicielstwo w Gdyni), wykonanie remontu lokalnego systemu
centrali kontroli dostępu do budynku siedziby SM „KARWINY”
w Gdyni.

9. Zarząd:
–  Uchwałą nr 17/13/R/2016, po zapoznaniu się z wnioskiem Infor-

matyka Spółdzielni z dnia 05.02.2016 r., wyraził zgodę na za-
kup od firmy SIETOM sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, drukarki
HP 3015DN dla Działu Remontów i Inwestycji.

17. Zarząd:
–  Uchwałą nr 19/15/R/2016, po zapoznaniu się z Protokołem Ko-

misji ds. zamówień z dnia 16.02.2016 r. zlecił firmie KOLANKO

sp. z o.o. z siedzibą w Chwaszczynie, na dostawę materiałów 
hydraulicznych.

–  Uchwałą nr 20/15/R/2016, po zapoznaniu się z Protokołem Ko-
misji ds. zamówień z dnia 16.02.2016 r. zlecił firmie Przedsię-
biorstwo el12 sp. z o.o. siedzibą w Opolu, Oddział w Gdyni przy
ul. Chwaszczyńskiej, dostawę materiałów elektrycznych.

–  Uchwałą nr 21/15/R/2016, po zapoznaniu się z Protokołem
Komisji ds. zamówień z dnia 16.02.2016 r. zlecił firmie Zakład
Elektromechaniczny z siedzibą w Gdańsku, wykonanie pięcio-
letnich przeglądów instalacji odgromowej (21 budynków miesz-
kalnych) oraz pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej
(45 pawilonów).

22. Rada Nadzorcza:
–  Uchwałą nr 62/2/RN/2016, wprowadziła zmiany w „Regulami-

nie rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej, wody, gazu,
energii elektrycznej w SM „Karwiny” w Gdyni.

–  Uchwałą nr 63/2/RN/2016, wprowadziła zmiany w „Regulami-
nie podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a użytkowni-
kami lokali w zakresie remontów i konserwacji budynków i lokali
w SM „KARWINY” w Gdyni”.

23. Zarząd:
–  Uchwałą nr 22/16/R/2016, po zapoznaniu się z Protokołem Ko-

misji ds. zamówień z dnia 22.02.2016 r. zlecił firmie SONPAP
z siedzibą w Gdańsku, dostawę materiałów papierniczych oraz
biurowych.

–  Uchwałą nr 23/16/R/2016, po zapoznaniu się z Protokołem Ko-
misji ds. zamówień z dnia 22.02.2016 r. zlecił firmie Usługi Bu-
dowlane z siedzibą w Rumi, wykonanie robót przeciwwilgocio-
wych zewnętrznych oraz docieplenie ścian fundamentowych
w budynku przy ul. Staffa 17C w Gdyni.

–  Uchwałą nr 24/16/R/2016, po zapoznaniu się z Protokołem
z dnia 20.01.2016 r. spisanym na okoliczność sprawdzenia
stanu technicznego konstrukcji zadaszenia nad pawilonami
handlowymi zlokalizowanymi przy ul. Korzennej 17, postanowił
wszcząć procedury w tym temacie.

–  Uchwałą nr 25/16/R/2016, wprowadził zmiany do „Zasad i wa-
runków wymiany grzejników żeliwnych na nowe w lokalach
znajdujących się w zasobach Spółdzielni obowiązujące dla
użytkowników lokali, którzy złożyli indywidualny wniosek o wy-
rażenie przez Spółdzielnie zgody na ich wymianę przez użyt-
kownika lokalu i na jego koszt”.

25. Zarząd:
–  Uchwałą nr 26/17/R/2016, przyjął Sprawozdanie z wykonania

Planu Gospodarczo – Finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej
„KARWINY” w Gdyni za 2015 r., i przekazał je Radzie Nadzor-
czej.

–  Uchwałą nr 27/17/R/2016, przyjął Sprawozdanie Finansowe
SM „KARWINY” za 2015 rok oraz Sprawozdanie Zarządu SM
„KARWINY” w Gdyni z działalności w 2015 roku. Szczegóły
w uchwale.

MARZEC 2016 roku
7. Zarząd:

–  Uchwałą nr 30/19/R/2016, po zapoznaniu się z wnioskiem
Działu Remontów i Inwestycji Spółdzielni z dnia 18.02.2016 r.,
zlecił firmie DOR-DOM z siedzibą w Gdyni, wykonanie naka-
zanych Prawem Budowlanym rocznych przeglądów technicz-
nych.

–  Uchwałą nr 31/19/R/2016, po zapoznaniu się z Protokołem
Komisji ds. zamówień z dnia 07.03.2016 r., zlecił firmie TECH-
MONT sp. z o.o. z siedzibą Przejazdowie, wykonanie:
a)  rocznych przeglądów instalacji gazowej w zakresie podsta-

wowym w 2388 lokalach mieszkalnych;
b)  rocznych przeglądów instalacji gazowej w zakresie rozsze-

rzonym w 1671 lokalach mieszkalnych;
c)  rocznych przeglądów wentylacyjnych lokali i budynków

należących do SM „KARWINY” w Gdyni w 4090 lokalach
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mieszkalnych i 44 lokalach użytkowych.
8. Zarząd:

–  Uchwałą nr 32/20/R/2016, działając na podstawie Statutu SM
„KARWINY” w Gdyni – podjął decyzję o zwołaniu na dzień
11.06.2016 r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Gdyni. Treść porządku obrad zostanie przedstawiona
w terminie późniejszym.

–  Uchwałą nr 33/20/R/2016, po zapoznaniu się z wnioskiem
Działu Remontów i Inwestycji Spółdzielni z dnia 07.03.2016 r.,
wybrano firmę LARO z siedzibą w Strzebielinie na wykonanie
remontu nawierzchni przy ul. Porazinskiej 6.

9. Zarząd:
–  Uchwałą nr 34/21/R/2016, wprowadził z dniem 01.04.2016 r.

zmiany opłat zaliczkowych za: gaz, energię elektryczną, CW,
CO (opłata zmienna i opłata stała) i ZW. Szczegóły w uchwale.

14. Zarząd:
–  Uchwałą nr 35/22/R/2016, po zapoznaniu się z wnioskiem

Działu Remontów i Inwestycji Spółdzielni z dnia 11.03.2016 r.,
wybrano firmę WIRELAND sp. z o.o. z siedzibą w Bytowie na
dostawę i montaż wiaty śmietnikowej.

17. Zarząd:
–  Uchwałą nr 36/23/R/2016, po zapoznaniu się z wnioskiem

Działu Remontów i Inwestycji Spółdzielni z dnia 16.03.2016 r.,
zlecił firmie Studiu Projektowemu „JOWA” z siedzibą w Gdań-
sku, wykonanie aneksu do projektu aranżacji wnętrz typowej
klatki schodowej w budynkach mieszkalnych.

21. Rada Nadzorcza:
–  Uchwałą nr 70/3/RN/2016, przyjęła Sprawozdanie Zarządu

z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego SM „KARWI-
NY” w Gdyni za 2015 r.

–  Uchwałą nr 72/3/RN/2016, przyjęła Plan Gospodarczo – Fi-
nansowy SM „KARWINY” na 2016 r. uwzględniający zmiany
przedłożone PZ nr 10/2016 r. Szczegóły w załącznikach.

30. Zarząd:
–  Uchwałą nr 38/24/R/2016, po zapoznaniu się z wnioskiem In-

formatyka Spółdzielni z dnia 23.03.2016 r., wyraził zgodę na
zakup programu Adobe Acrobat DC 2015 Standard PL WIN
BOX (licencja na 1 komputer).

–  Uchwałą nr 39/24/R/2016, po zapoznaniu się z wnioskiem Dzia-
łu Obsługi Użytkowników Lokali Spółdzielni z dnia 25.03.2016
r., wybrano Zakład Remontowo- Budowlany „BOJAMEX” z sie-
dzibą w Bojanie do wykonania nowych ław kominowych pozio-
mych na dachu budynku przy ul. Gryfa Pomorskiego 42.

KWIECIEŃ 2016 roku.
1. Zarząd:

–  Uchwałą nr 40/25/R/2016, po zapoznaniu się z wnioskiem
Działu Remontów i Inwestycji z dnia 31.03.2016 r., zlecił fir-
mie DOR-DOM z siedzibą w Gdyni, wykonanie obmiarów
powierzchni części wspólnych 98 budynków wielorodzinnych
należących do Spółdzielni – celem określenia wielkości udziału
(m²) dla poszczególnych lokali, a także wykonanie obmiarów
powierzchni klatek schodowych.

–  Uchwałą nr 41/25/R/2016, po zapoznaniu się z wnioskiem Dzia-
łu Obsługi Użytkowników Lokali Spółdzielni z dnia 31.03.2016
r., zlecił firmie Usługi Budowlane z siedzibą w Rumi, przepro-
wadzenie remontu pomieszczeń zsypów w budynkach położo-
nych przy ul. Brzechwy 5 i 9.

4. Zarząd:
–  Uchwałą nr 42/26/R/2016, po zapoznaniu się z Protokołem Ko-

misji ds. zamówień z dnia 04.04.2016 r., zlecił firmie Przedsię-
biorstwo Usługowe CLEAN–BUD z siedzibą w Gdyni, zakup
piasku oraz jego sanitarnej wymiany w piaskownicach znajdu-
jących się w zasobach SM „KARWINY” w Gdyni.

14. Zarząd:
–  Uchwałą nr 54/29/R/2016, po zapoznaniu się z wnioskiem

Działu Obsługi Użytkowników Lokali Spółdzielni z dnia 
12.04.2016 r., zlecił firmie Usługi Budowlane z siedzibą w Rumi, 
przeprowadzenie robót dodatkowych, których konieczność wy-
konania wynikła podczas realizacji remontu pomieszczeń zsy-
pów w budynkach położonych przy ul. Brzechwy 5 i 9.

18. Zarząd:
–  Uchwałą nr 46/30/R/2016, po zapoznaniu się z Protokołem

Komisji ds. zamówień z dnia 18.04.2016 r., zlecił firmie Przed-
siębiorstwo Usługowe CLEAN–BUD z siedzibą w Gdyni, likwi-
dację placu zabaw położonego przy budynku Brzechwy 2.

25. Rada Nadzorcza:
–  Uchwałą nr 73/4/RN/2016, dokonała oceny Sprawozdania Fi-

nansowego SM „KARWINY” za 2015 rok, Sprawozdania Za-
rządu z działalności Spółdzielni oraz Opinii i Raportu z bada-
nia Sprawozdania Finansowego SM „KARWINY” za 2015 rok.
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z ww. Sprawozdaniami
oraz Opinią i Raportem stwierdziła, że nie ma zagrożenia dla
dalszej działalności Spółdzielni. Szczegóły w uchwale.

–  Uchwałą nr 74/4/RN/2016, rekomenduje Walnemu Zgroma-
dzeniu Członków SM „KARWINY” udzielenie absolutorium
za 2015 r. Członkowi Zarządu SM „KARWINY” w Gdyni Panu
Zbigniewowi Szymańskiemu – Prezesowi Zarządu za okres
01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

–  Uchwałą nr 75/4/RN/2016, rekomenduje Walnemu Zgromadze-
niu Członków SM „KARWINY” udzielenie absolutorium za 2015
r. Członkowi Zarządu SM „KARWINY” w Gdyni Pani Jolancie
Muża – Zastępcy Prezesa Zarządu za okres 01.01.2015 r. –
31.12.2015 r.

–  Uchwałą nr 76/4/RN/2016, rekomenduje Walnemu Zgromadze-
niu Członków SM „KARWINY” udzielenie absolutorium za 2015
r. Członkowi Zarządu SM „KARWINY” w Gdyni Panu Markowi
Fułkowi – Zastępcy Prezesa Zarządu za okres 01.01.2015 r. –
31.12.2015 r.

–  Uchwałą nr 77/4/RN/2016, rekomenduje Walnemu Zgromadze-
niu projekt Uchwały WZ (w wersji proponowanej przez Zarząd)
ws. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania
Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „KARWINY”
w Gdyni oraz podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za
2015 r.

–  Uchwałą nr 78/4/RN/2016, dokonała zmian w Planie Gospo-
darczo – Finansowym na 2016 r., w części dotyczącej kosztów
eksploatacji bezpośredniej. Szczegóły w uchwale.

–  Uchwałą nr 79/4/RN/2016, przyjęła Plan Gospodarczo – Finan-
sowy Spółdzielni Mieszkaniowej „KARWINY” w Gdyni na 2016
rok.

–  Uchwałą nr 80/4/RN/2016, przyjęła Sprawozdanie Rady Nad-
zorczej SM „KARWINY” w Gdyni za okres od dnia 01.01.2015 r.
do dnia 31.12.2015 r. – kierowane do Walnego Zgromadzenia.

–  Uchwałą nr 81/4/RN/2016, wyraziła warunkowo zgodę na zmia-
nę sposobu użytkowania części działki nr 781, obręb Karwiny
o pow. 300,00 m² oraz wyraziła warunkowo zgodę na dyspono-
wanie nią na potrzeby projektu pt.: „Wymarzony plac zabaw na
Korzennej”, finansowego przez Urząd Miasta Gdyni w ramach
Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. W przypadku nie zakwalifi-
kowania się projektu, niniejsza zgoda traci swoją moc.

27. Zarząd:
–  Uchwałą nr 48/31/R/2016, po zapoznaniu się z wnioskiem In-

formatyka Spółdzielni z dnia 21.04.2016 r., wyraził zgodę na
zakup w firmie GRAL z siedzibą w Żukowie, dwóch zasilaczy
UPS.

–  Uchwałą nr 49/31/R/2016, po zapoznaniu się z wnioskiem In-
formatyka Spółdzielni z dnia 22.04.2016 r., wyraził zgodę na
zakup w firmie SENETIC S.A. z siedzibą w Katowicach, dysku
twardego do serwera.

–  Uchwałą nr 50/31/R/2016, po zapoznaniu się z wnioskiem In-
formatyka Spółdzielni z dnia 27.04.2016 r., wyraził zgodę na
zakup projektora multimedialnego EPSON EB–S31.
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ZADŁUŻENIE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
Poniżej przedstawiam zadłużenie w opłatach za użytkowanie lokali mieszkalnych /netto/, w rozbiciu na 98 budynków mieszkalnych wg 
stanu zadłużenia na dzień 30.04.2016 roku.

Budynek 
mieszkalny przy 

ulicy

Zadłużenie z tytułu 
należności głównej 

w zł

Procent zadłużenia 
do całości na 

lokalach mieszkal.
Baczyńskiego 1 5 880,84 0,35%
Baczyńskiego 2 3 386,64 0,20%
Baczyńskiego 3 6 236,68 0,37%
Baczyńskiego 4 10 885,87 0,65%
Baczyńskiego 6 6 724,05 0,40%

Brzechwy 2 83 639,16 5,02%
Brzechwy 5 11 708,66 0,70%
Brzechwy 9 14 981,03 0,90%
Buraczana 9 85 109,72 5,11%
Buraczana 11 27 324,89 1,64%
Buraczana 13 2 037,12 0,12%

Buraczana 15 3 496,37 0,21%
Buraczana 17 54 237,87 3,25%
Buraczana 18 2 201,72 0,13%
Buraczana 20 2 527,10 0,15%
Buraczana 21 50,13 0,00%
Buraczana 22 10 631,31 0,64%
Buraczana 23 77 787,78 4,67%
Buraczana 24 3 965,86 0,24%
Buraczana 26 7 293,20 0,44%
Buraczana 27 7 873,58 0,47%
Buraczana 28 27 174,70 1,63%
Buraczana 29 26 382,24 1,58%
Buraczana 41 10 078,20 0,60%

–  Uchwałą nr 51/31/R/2016, po zapoznaniu się z Protokołem Ko-
misji ds. zamówień z dnia 26.04.2016 r., zlecił firmie Przedsię-
biorstwo Usługowo – Handlowe „DiF” z siedzibą w Sopocie, re-
kultywację części terenów zielonych zniszczonych przez dziki.

–  Uchwałą nr 52/31/R/2016, po zapoznaniu się z Protokołem Ko-
misji Przetargowej, zlecił firmie Techem Techniki Pomiarowe
sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Oddział w Gdańsku:
a)  wymianę zaworów i głowic termostatycznych wraz z inwen-

taryzacją grzejników w lokalach znajdujących się w zaso-
bach SM „KARWINY”,

b)  remont odpowietrzenia pionów instalacji c.o. w lokalach
znajdujących się w zasobach SM „KARWINY”,

c)  wymianę zaworów odcinających na rozdzielaczach w wę-
złach budynkowych w budynkach znajdujących się w zaso-
bach SM „KARWINY” w Gdyni,

d)  Uchwałą nr 53/31/R/2016, po zapoznaniu się z wnioskiem
Działu Obsługi Użytkowników Lokali Spółdzielni z dnia

27.04.2016r., zlecił firmie Usługi Budowlane z siedzibą 
w Rumi, wykonanie zabezpieczenia ścian zsypu przed od-
bijaniem ich pojemnikami na odpady w budynkach położo-
nych przy ul. Brzechwy 5 i 9.

29. Zarząd:
–  Uchwałą nr 54/32/R/2016, przyjął Sprawozdanie z wykonania

Planu Gospodarczo – Finansowego SM „KARWINY” w Gdyni
za I kwartał 2016 r. i przekazał je Radzie Nadzorczej.

–  Uchwałą nr 54/32/R/2016, przyjął „Raport o osobach zadłu-
żonych względem Spółdzielni Mieszkaniowej „KARWINY”
w Gdyni za I kwartał 2016 r.” i przekazał je Radzie Nadzorczej.

Ponadto od 01.12.2015 r. do 31.12.2015 r. Zarząd podjął 28 Uchwał 
„członkowskich”, a od 01.01.2016 r. do 30.04.2016 r. Zarząd pod-
jął 101 Uchwał „członkowskich”.

Opracował: Ryszard Wojtyra.

Stan na 
dzień

Lokale 
mieszkalne

Lokale użytkowe typu
własnościowego/  

odrębnych własności

Lokale użytkowe 
w najmie

Pozostałe w najmie:
piwnice, tereny, reklamy 
itp. oraz garaże i miejsca 

postojowe

Łączne zadłużenie 
w /zł./

 31.03.2015 1 946 150 16 558 75 559 50 391 2 088 658
 30.04.2015 1 913 874 14 720 100 862 44 824 2 074 280
 31.05.2015 1 806 269 13 863 161 425 44 832 2 026 389
 30.06.2015 1 701 989 13 922 135 902 46 042 1 897 855
 31.07.2015 1 625 566 15 594  66 545 45 205 1 752 910
 31.08.2015 1 563 069 17 666 45 728 35 198 1 661 661
 30.09.2015 1 605 047 15 778 55 971 71 832 1 748 628
 31.10.2015 1 644 435 17 881 67 401 71 222 1 800 939
 30.11.2015 1 563 916 18 718 125 926 58 219 1 766 779
 31.12.2015 1 603 160 22 737 85 744 59 781 1 771 422
 31.01.2016 1 654 607 21 497 133 526 60 569 1 870 199
 29.02.2016 1 721 643 18 330 95 643 62 691 1 898 307
 31.03.2016 1 686 020 18 780 44 638 61 404 1 810 842
 30.04.2016 1 666 310 14 967 45 052 54 890 1 781 219

Uwaga:  Zadłużenie wobec Spółdzielni w okresie porównywalnym (30.04.2015 r. - 30.04.2016 r.) zarówno na lokalach mieszkalnych, jak też łączne – uległo 
znacznemu obniżeniu – odpowiednio o kwotę 247 564,00 zł (tj. o 12,9 %) oraz o kwotę 293 061,00 zł (tj. o 14,1 %) – świadczy to o skuteczności 
podejmowanych przez Zarząd wielokierunkowych i skutecznych działań windykacyjnych wobec dłużników.

Opracował: Ryszard Wojtyra

ZADŁUŻENI WOBEC SPÓŁDZIELNI
Przedstawiam Państwu zadłużenie netto w poszczególnych grupach i okresach  wg. stanu na  dzień 30.04.2016 roku.          
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1. Malowanie klatek schodowych z korytarzami w piwnicy oraz pomieszczeniami ogólnie dostępnymi:
• Myśliwska 11 – 4 klatki schodowe,
• Baczyńskiego 4 – 4 klatki schodowe,
• Kruczkowskigo 8 – 3 klatki schodowe,
• Kruczkowskigo 10 – 4 klatki schodowe.

2. Ekwiwalent za wymianę stolarki okiennej – wypłacono 17 użytkownikom lokali.
3. Wymiana kompletu hamulców dźwigu ul. Staffa 7A.
4. Awarie dekarskie – wykonano 25 napraw.
5. Montaż przycisków p-poż. w 13 budynkach mieszkalnych.
6. Wymiana wodomierzy – wymieniono 8286 szt. wodomierzy.
7. Remont wiat śmietnikowych ul. Tatarczana 8 – wykonano projekt.

Opracował: Ryszard Wojtyra

INFORMACJA O WYKONANIU GŁÓWNYCH PRAC REMONTOWYCH 
NA DZIEŃ 31.03.2016 R. W RAMACH FUNDUSZU REMONTOWEGO

Przedstawił: Ryszard Wojtyra
na podstawie informacji Zarządu

Buraczana 45 10 822,58 0,65%
Chwaszczyńska 24 19 259,32 1,16%
Gałczyńskiego 10 5 433,36 0,33%
Gałczyńskiego 15 20 089,38 1,21%
Gałczyńskiego 17 5 410,65 0,32%
Gojawiczyńskiej 1 9 144,89 0,55%
Gojawiczyńskiej 2 5 605,69 0,34%
Gojawiczyńskiej 3 5 607,68 0,34%
Gojawiczyńskiej 4 3 800,66 0,23%
Gojawiczyńskiej 7 101 573,81 6,10%
Gojawiczyńskiej 9 6 164,25 0,37%

Gryfa Pom. 42 3 639,85 0,22%
Gryfa Pom. 44 17 585,51 1,06%
Gryfa Pom. 46 10 889,98 0,65%
Gryfa Pom. 48 1 145,85 0,07%
Gryfa Pom. 50 29 542,16 1,77%
Gryfa Pom. 52 11 329,76 0,68%
Gryfa Pom. 65 4 884,01 0,29%
Gryfa Pom. 67 41 847,91 2,51%

Iwaszkiewicza 2 6 671,39 0,40%
Iwaszkiewicza 4 2 633,59 0,16%
Iwaszkiewicza 5 6 593,31 0,40%
Iwaszkiewicza 6 5 993,53 0,36%
Iwaszkiewicza 7 3 448,93 0,21%
Iwaszkiewicza 8 8 222,87 0,49%
Iwaszkiewicza 9 4 183,50 0,25%
Konopnickiej 3 16 380,41 0,98%
Konopnickiej 4 9 075,82 0,54%
Konopnickiej 5 36 464,62 2,19%

Korzenna 3 19 458,18 1,17%
Korzenna 5 3 443,01 0,21%
Korzenna 7 65 109,77 3,91%
Korzenna 9 1 778,31 0,11%
Korzenna 11 2 956,00 0,18%

Kruczkowskiego 1 3 953,36 0,24%
Kruczkowskiego 2 30 047,76 1,80%
Kruczkowskiego 3 5 721,65 0,34%
Kruczkowskiego 4 8 844,65 0,53%
Kruczkowskiego 5 5 659,39 0,34%
Kruczkowskiego 6 603,97 0,04%

Kruczkowskiego 8 3 435,56 0,21%
Kruczkowskiego 10 13 569,63 0,81%
Kruczkowskiego 12 1 653,87 0,10%
Makuszyńskiego 1 19 154,58 1,15%
Makuszyńskiego 3 3 102,90 0,19%

Makuszyńskiego 5 5 101,55 0,31%
Makuszyńskiego 9 10 264,51 0,62%
Makuszyńskiego 11 22 524,58 1,35%
Makuszyńskiego 13 6 199,79 0,37%
Makuszyńskiego 15 75 063,80 4,50%
Makuszyńskiego 17 10 566,08 0,63%

Myśliwska 11 7 326,02 0,44%
Nałkowskiej 21 5 993,79 0,36%
Porazińskiej 2 10 671,18 0,64%
Porazińskiej 4 5 710,49 0,34%
Porazińskiej 6 14 284,69 0,86%
Porazińskiej 8 9 856,46 0,59%
Porazińskiej 10 4 436,18 0,27%

Staffa 1 8 601,75 0,52%
Staffa 3 57 514,30 3,45%
Staffa 5 4 979,05 0,30%
Staffa 7 2 722,00 0,16%
Staffa 13 2 743,57 0,16%
Staffa 15 3 947,56 0,24%
Staffa 17 11 807,66 0,71%

Tatarczana 1 14 459,07 0,87%
Tatarczana 2 10 990,47 0,66%
Tatarczana 3 142 198,82 8,53%
Tatarczana 8 9 958,35 0,60%
Tatarczana 10 4 240,38 0,25%

Tuwima 2 68 794,14 4,13%
Tuwima 4 10 500,81 0,63%
Tuwima 6 26 832,07 1,61%
Tuwima 8 4 468,26 0,27%

Łącznie 1 666 309,96 100%



10

Informator S.M. KARWINY w Gdyni   |   Numer wydania 51

1. Usuwanie awarii w lokalach użytkowych – usunięto w 6 lokalach użytkowych.
2. Remont i czyszczenie kanalizacji sanitarnej pawilonu handlowego ul. Korzenna 17.
3. Wymiana wodomierzy w 10 lokalach w najmie.

Opracował: Ryszard Wojtyra

Przypominamy, że zgodnie z zamieszczonym w „Informatorze” nr 34 Regulaminem Konkursu „Karwiny w kwiatach i zieleni” dokonanie 
zgłoszenia przez Członków Spółdzielni może nastąpić w dwóch kategoriach: 
• najładniejszy wystrój balkonu
• najpiękniejszy ogród przybudynkowy
w okresie od dnia 01.06.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są drogą elektroniczną na adres e-mail: smkgdynia@smkarwiny.pl lub pisemnie na adres Spół-
dzielnia Mieszkaniowa „Karwiny” ul. Korzenna 15, 81-587 Gdynia bądź też osobiście w Sekretariacie Spółdzielni.
Wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik Nr 1 do Regulaminu. Druki formularzy zgłoszeniowych do Konkursu są dostępne na 
stronie internetowej www.smkarwiny.pl oraz w Sekretariacie i w Dziale Obsługi Użytkowników Lokali Spółdzielni.
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz umieszczanie zdjęć balkonu/ogródka dla celów 
związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz z ogłoszeniem wyników Konkursu na stronie internetowej www.smkarwiny.pl i w biule-
tynie informacyjnym „INFORMATOR”.
Przegląd obiektów zgłoszonych do Konkursu i sporządzenie protokołu przez Komisję Konkursową winno zakończyć się do dnia 
31.08.2016 r. Termin rozstrzygnięcia Konkursu ustalono do dnia 15.09.2016 r., a wręczenie dyplomów i nagród laureatom Konkursu prze-
widuje się w m-cu październiku 2016 r.
Dyplomy i Nagrody w postaci bonów towarowych otrzymają laureaci Konkursu za zajęcie I, II i III miejsca w każdej kategorii.

Ustala się następujące nagrody:
1. w kategorii „najpiękniejszy ogród”:

I miejsce – bon towarowy o wartości 400,00 zł
II miejsce – bon towarowy o wartości 300,00 zł
III miejsce – bon towarowy o wartości 200,00 zł

2. w kategorii „wystrój balkonu”:
I miejsce – bon towarowy o wartości 300,00 zł
II miejsce – bon towarowy o wartości 200,00 zł
III miejsce – bon towarowy o wartości 100,00 zł

Zarząd SM „Karwiny” w Gdyni

 Proces przekształceń lokali spółdzielczych w odrębną własność 
przebiega w Spółdzielni bez zakłóceń. Uchwalona 18.12.2009 
r. nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zosta-
ła opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 223 i weszła w życie
30.12.2009 r. Tym samym proces przekształcenia lokali jest dalej
kontynuowany, chociaż nowelizacja ta (będąca reakcją na wyrok
Trybunału Konstytucyjnego) - wg oceny np. Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Mieszkaniowych RP: „nie tylko nie usunęła wątpliwo-
ści prawnych, ale je jeszcze zaostrzyła”. W przypadku zadłużenia
właściciela lokalu wchodzić może w rachubę egzekucja komorni-
cza z majątku właściciela, a nawet sprzedaż mieszkania na licy-
tacji. Zadłużonego właściciela dużo łatwiej też eksmitować, gdyż
Sąd nie musi bowiem, tak jak lokatorom, przyznawać prawa do
lokalu socjalnego. Dlatego też osoby, które się przewłaszczyły i
przestały regulować opłaty względem Spółdzielni, bądź czynią to
nieregularnie (bez względu na to czy są Członkami Spółdzielni,
czy też nimi nie są) popełniają wielki błąd!
Zarząd będzie nadal bezwzględnie i skutecznie windykował należ-
ne Spółdzielni zaległe opłaty. Jednocześnie w stosunku do tych
dłużników, którzy chcą wydobyć się z „pułapki zadłużeniowej”, wy-
ciągana jest „pomocna dłoń” (umowy ratalne, ugody itp.).
W dniu 02.09.2014 r. – Decyzją Prezydenta Miasta Gdyni – nastą-
piło przekształcenie jednego z lokali użytkowych (własność wyod-

rębniona) usytuowanego w budynku mieszkalnym na lokal miesz-
kalny (własność wyodrębniona), co spowodowało zwiększenie 
ogólnej liczby lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni z 4.089 
do 4.090 lokali oraz zmniejszenie ogólnej liczby lokali użytkowych 
(budynkowych) z zasobach Spółdzielni z 18 do 17 lokali.
Wg stanu na dzień 30.04.2016 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Karwiny” w Gdyni ustanowiono prawo odrębnej własności:
1)  2.342 lokali mieszkalnych (w tym z lokatorskich – 808, a z włas-

nościowych – 1.534), co w stosunku do ogólnej liczby 4.090 lo-
kali mieszkalnych - stanowi ok. 57,3%;

2)  9 lokali użytkowych (budynkowych), co w stosunku do pierwot-
nej liczby 17 lokali użytkowych własnościowych (budynkowych)
- stanowi ok. 52,9%;

3)  70 garaży indywidualnych wolnostojących, co w stosunku do
ogólnej liczby 151 garaży wolnostojących - stanowi ok. 46,4%;

4)  23 garaży i miejsc postojowych (budynkowych), co w stosunku
do ogólnej liczby 64 garaży i miejsc postojowych w budynkach
– stanowi ok. 35,9%.

Opracował: Marek Fułek

INFORMACJA O WYKONANIU GŁÓWNYCH PRAC REMONTOWYCH 
NA DZIEŃ 31.03.2016 R. POZA FUNDUSZEM REMONTOWYM.

KONKURS „KARWINY W KWIATACH I ZIELENI”

PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOśCIOWE
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Instytut Techniki Budowlanej od połowy XX wieku współtworzył za-
łożenia projektowe i technologiczne budownictwa wielkopłytowego 
oraz systematycznie prowadził i prowadzi badania diagnostyczne, 
zarówno pod względem bezpieczeństwa konstrukcji, jak i właściwo-
ści użytkowych. Specyfika polskiej „wielkiej płyty” polega na zapro-
jektowaniu budynków, w których ustroje nośne stanowią sztywne 
tarcze (tarcze stropowe i tarcze ścienne). Podstawą projektowa-
nia były założenia zawarte w pra cach prof. B. Lewickiego, którego 
książka dotycząca zasad projektowania budynków wielkopłytowych 
została opublikowana w wielu językach.
Wieloletnie doświadczenie naukowców i ekspertów ITB potwierdzo-
ne opiniami uznanych specjalistów, m.in. podczas spotkań w 2015 r., 
pozwalają na stwierdzenie, że obecnie nie obserwuje się realnego 
zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji budynków wielkopłytowych.
Wynika to również z rejestrów awarii i katastrof budowlanych prowa-
dzonych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od lat 90-tych.
Budownictwo wielkopłytowe w Polsce jest bezpieczne. Potwierdzają 
to eksperci, pracownicy naukowi i projektanci, którzy te budynki pro-
jektowali i budowali.
Nie straszmy ludzi, że mieszkania w wielkiej płycie są niebezpiecz-
ne! Mówiąc o ewentualnym programie pilotażowym i badawczym 
mamy na myśli działania naukowców i ekspertów ITB, którzy we 
współpracy z ekspertami z wyższych uczelni technicznych, doko-
nają weryfikacji poszczególnych systemów. W ramach programu 
badawczego zostaną wytypowane, a następnie opracowane sku-

Warszawa, 29 lutego 2016 r.
Sz. Pani
Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

MEMORANDUM
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych  

Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie potrzeby uwzględnienia spółdzielni mieszkaniowych 
w Narodowym Programie Budowy Mieszkań

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia memorandum w sprawie potrzeby uwzględnienia 
spółdzielni mieszkaniowych w Narodowym Programie Budowy Mieszkań.
 Zgodnie z art. 75 ust. 1 Konstytucji RP władze publiczne są zobowiązane do prowadzenia polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb 
mieszkaniowych obywateli, w szczególności: przeciw działają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają dzia-
łania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania. Realizacja zobowiązań władz publicznych nałożonych przez Konstytucję 
wiąże się z opracowywaniem i uchwaleniem takich aktów prawnych, które by kwestie planowania przestrzennego, prawa budowlanego, infra-
struktury towarzyszącej mieszkaniom, funkcjonowania rynku finansowego czy zasad użytkowania mieszkań (w tym mieszkań stanowiących 
przedmiot najmu), regulowały w sposób sprzyjający obywatelom, a nie stanowiły bariery dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
Podstawowym problemem, z którym spotyka się polskie mieszkalnictwo, jest tzw. deficyt mieszkaniowy, który stanowi różnicę między liczbą 
zamieszkałych mieszkań, a liczbą gospodarstw domowych -sięga około 2 milionów, w tym około 1,1 miliona w miastach. Kolejną istotną 
kwestię stanowi problem związany z niedostateczną dostępnością lokali, rozumianą jako możliwość zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 
przez gospo darstwa domowe. Niskie dochody społeczeństwa i wysokie koszty budowy, czy też zbyt wygórowane ceny nowych mieszkań, 
powodują, że jedynie niewielka część społeczeństwa może zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe na rynku. Równocześnie w okresach 
zwiększonego popytu na mieszkania (powstającego przykładowo w związku ze zmniejszeniem oprocentowania kredytów hipotecznych, czy 
też z poprawą sytuacji na rynku pracy) można zaobserwować gwałtowny wzrost ceny mieszkań na rynku mieszkaniowym, co miało miejsce 
np. w okresie 2006-2008 r., a więc nawet w latach prosperity problem nie został rozwiązany.
 W chwili obecnej brakuje w Polsce około 2 milionów mieszkań, co oznacza niegodny byt dla 2 milionów rodzin. Odpowiedzią na tak fatalny 
stan mieszkalnictwa powinna być solidna, stabilna i konsekwentna polityka mieszkaniowa państwa.
 Rok 2020 oznacza także koniec transzy środków z funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020 dla Polski. Oznacza to w konsekwencji finan-
sowanie, w oparciu o środki własne, zarówno nowych inwestycji mieszkaniowych, jak i remontów zużytej substancji budowlanej i mieszkaniowej.

INFORMACJA ITB DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW 
MIESZKALNYCH WYKONANYCH W TECHNOLOGIACH UPRZEMYSŁO-

WIONYCH (Z „WIELKIEJ PŁYTY”)

WYSTĄPIENIE ZWIĄZKU REWIZYJNEGO SM RP 
DO PREZESA RADY MINISTRÓW

teczne narzędzia monitoringu i diagnostyki stanu technicznego bu-
dynków wykonanych w techno logii uprzemysłowionej (wielka płyta 
i wielki blok). Powyższe działania tym samym nie wskazują, że ak-
tualnie jakiekolwiek zagrożenie w tym obszarze występuje. Należy 
patrzeć na ten temat również pod kątem aspektów użytkowych, tzn. 
możliwości łączenia mieszkań, ich przebudowy oraz pod względem 
funkcjonalnym i komfortu użytkowania.
Z uwagi na fakt, że budownictwo wielkopłytowe jest powtarzal-
ne i stanowi w naszym kraju znaczący udział w cał kowitym rynku 
mieszkań, Instytut Techniki Budowlanej we współpracy z pracowni-
kami wyższych uczelni, przygotował zarys takiego programu, w ra-
mach którego stworzone zostaną wzorce gotowe do wykorzystania 
przez właścicieli i zarządców budynków.
Głównym wynikiem tego programu, przeznaczonym do upowszech-
nienia, będzie kompleksowy raport o stanie uprzemysłowionego 
budownictwa mieszkaniowego w Polsce, zawierający wytyczne 
działań w celu zachowania bezpieczeństwa i podniesienia komfortu 
użytkowania z uwzględnieniem współczesnych oraz przyszłych wy-
magań funkcjonalnych.

Instytut Techniki Budowlanej 26 lutego 2016 r. 

Przedruk artykułu z biuletynu „Informacje i Komunikaty Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP” Warszawa, kwiecień 
2016 r. Nr 4.

Opracował: Marek Fułek
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 W związku z powyższym w ocenie Związku Rewizyjnego pilna stała się potrzeba uwzględnienia i wykorzystania w Narodowym Progra-
mie Budowy Mieszkań potencjału spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego, które z uwagi na szczególny charakter oraz rolę spółdzielni 
mieszkaniowych przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich zmian w prawie odegrać powinno kluczową rolę w zabezpieczeniu potrzeb 
społeczności lokalnych, środowiskowych oraz biedniejszych warstw społeczeństwa.
 Niezbędne są jednak rozwiązania systemowe umożliwiające spółdzielniom mieszkaniowym równoprawny dostęp do środków budżeto-
wych przeznaczanych na ten cel, a także ułatwienia w pozyskaniu terenów i ich zagospodarowaniu.
 Wobec powyższego Związek Rewizyjny zwraca się do Pani Premier w sprawie pilnej potrzeby uwzględnienia spółdzielni mieszkaniowych 
w Narodowym Planie Budowy Mieszkań poprzez:
–  zastąpienie, wprowadzonego przez poprzedni rząd, programu mieszkanie dla młodych, programem rozwoju spółdzielczych praw do lokali,

który objąłby zarówno osoby młode jak i osoby doświadczające problemu deficytu mieszkań;
–  zrezygnowanie z realizacji, wprowadzonego przez poprzedni rząd, programu budowy mieszkań na wynajem (finansującego de facto

z publicznych pieniędzy za pośrednictwem Banku Gospodarstwa prywatnych deweloperów, prowadząc do sytuacji, w której wybudowane
mieszkania są nierzadko wynajmowane po cenach wyższych aniżeli rynkowe) na rzecz możliwości budowy spółdzielczych mieszkań
lokatorskich;

–  zapewnienie rozwoju spółdzielczych lokatorskich praw do lokalu z opcją wykupu, jako konkurencyjnej oferty pełniącej szczególną rolą
społeczną redukcji deficytu mieszkań względem obecnej sytuacji na rynku tj. ograniczenia de facto możliwości nabycia mieszkań do miesz-
kań oferowanych przez deweloperów, rynek wtórny oraz skierowanej do wąskiego grona adresatów oferty TBS-ów, działających w formie
spółek prawa handlowego i nie mających takiego potencjału jaki posiada spółdzielczy model budownictwa mieszkaniowego;

–  zapewnienie możliwości ustanawiania spółdzielczych własnościowych praw do lokali w celu uporządkowania istniejącego stanu prawnego
oraz umożliwienia uprawnionym z tego prawa faktycznego obrotu tymi prawami na rynku nieruchomości.

 Jednocześnie Związki Rewizyjne wyrażają pełną gotowość do udziału w dalszych pracach legislacyjnych związanych z niniejszym me-
morandum oraz przedstawienia Pani Premier jego szczegółowych rozwiązań.

Przedruk artykułu z biuletynu „Informacje i Komunikaty Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP” Warszawa, kwiecień 2016 r. Nr 4.
Opracował: Marek Fułek

Przewodniczący 
Rady Nadzorczej ZRSM RP
Tomasz Jórdeczka 

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu
ZRSM RP
Jerzy Jankowski

Informator Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” – biuletyn bezpłatny
WYDAWCA: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny” Gdynia ul. Korzenna 15, tel. Centrali (58) 781 03 74; 781 03 75;

Sekretariat (58) 781 03 76; fax (58) 781 03 76; e-mail: smkgdynia@smkarwiny.pl
Redaguje zespół: Ryszard Wojtyra – Przewodniczący Zespołu Redakcyjnego / Redaktor Naczelny/, Marek Fułek – Zastępca

Przewodniczącego Zespołu Redakcyjnego, Tomasz Barański i Adam Jasiński – Członkowie Zespołu.
Kontakt z redakcją: Marek Fułek i Adam Jasiński – w siedzibie Spółdzielni.

Prawa autorskie i graficzne zastrzeżone. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
Skład i druk: DRUKARNIA CARO, Rumia, ul. Chełmońskiego 15, tel. 605 040 034, e-mail: biuro@carodg.pl

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

GODZINY OBSŁUGI 
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI 9.00 – 18.00 7.00 – 15.00 7.00 – 15.00 8.00 – 16.00 7.00 – 14.00

SEKRETARIAT 9.00 – 18.00 7.00 – 15.00 7.00 – 15.00 8.00 – 16.00 7.00 – 14.00

ZARZĄD 16.00 – 18.00 – – 14.00 – 16.00 –

RADCA PRAWNY 13.00 – 14.00 – – – –

RADA NADZORCZA 17.00 – 18.00
10.00 – 11.00

W każdy poniedziałek miesiąca
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

Informacje Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny”, ul. Korzenna 15, 81-587 Gdynia:

W siedzibie Spółdzielni działa punkt kasowy

MONETIA Sp. z o.o.
 Godziny pracy punktu kasowego:

Poniedziałek: 9:30 - 17:30, Wtorek, środa: 8:00 - 15:00, Czwartek: 8:00 - 16:00, Piątek: 8:00 - 14:00

Zarząd SM „KARWINY” 
informuje, że zabrania się ingerencji w instalacje i urządzenia gazowe przez osoby 
postronne, nieupoważnione, bez wiedzy i zgody Spółdzielni. Jakiekolwiek zmiany, 

podłączenia kuchenek gazowych wykonuje się po uprzednim uzgodnieniu ze Spółdzielnią 
oraz przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.


