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Szanowni Państwo!

Pragnę poinformować, że  
w październiku br. złożyłem Radzie 
Nadzorczej rezygnację z funkcji 
Prezesa Zarządu Spółdzielni, 
rezygnując jednocześnie ze 
stanowiska Dyrektora Spółdzielni. 
Motywem decyzji, która nie 
przyszła mi łatwo, jest stan 
zdrowia i przejście na emeryturę.
Prawie 25-letnia moja praca 
wytworzyła i umocniła 
szczególną więź ze Spółdzielnią, 
jej Członkami i Pracownikami. 
Uzmysłowiła mi wartość dobra 
wspólnego, jakim jest nasza 
Spółdzielnia. Przypomniała też 
drogę, jaką wspólnie przeszliśmy 
w jej rozwoju od pierwszego 
budynku przy ul. Łódzkiej/Wesołej 
do osiedla Relaks-Partynice.
Nasza wspólna praca 
uwidoczniła zaangażowanie 
Członków, szczególnie tych, 
którzy dobro Spółdzielni stawiali 
na pierwszym miejscu.  
To oni, inspirując i wspomagając 
Zarząd, mieli na uwadze  
jej rozwój oraz podnoszenie 
na coraz wyższy poziom 

świadczonych 
usług.
Wszystkim 
serdecznie 
dziękuje za 
współpracę  
i życzę wszelkiej 
pomyślności.

Zbigniew Sieczka
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ŚRÓDMIEŚCIE-PRASA
50-452 Wrocław

ul. Komuny Paryskiej 90
NIP: 896 000 37 11     REGON: 001053406

e-mail: sekretariat@smsp.wroc.pl       www.smsp.wroc.pl
tel. centrala: 71 361 60 86, 71 332 74 61
fax 71 361 60 86 wew. 33, 71 334 39 33

BIuRO SPÓŁDZIELNI CZyNNE
poniedziałek, czwartek, piątek w godz. 7-15
wtorek w godz. 10-15 
środa w godz. 9-17

PRZyjMOWANIE CZŁONKÓW
Zarząd Spółdzielni: 

w każdą środę w godz. 14-17 
(po wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

Prezes Zarządu 
Irena Bienkiewicz 
tel. 71 334 39 31, 607 357 700
e-mail: i.bienkiewicz@smsp.wroc.pl

Zastępca Prezesa Zarządu: 
Danuta Stańko 
tel. 71 334 39 35, 693 641 341
e-mail: d.stanko@smsp.wroc.pl

Dział Czynszów:
poniedziałek, czwartek w godz. 7-11
środa w godz. 9-17
tel. 71 334 39 40 lub 71 361 60 86 wew. 40

WAŻNE TELEFONy
Sekretariat: 

Kamila Żygadło 
tel. 71 334 39 32 lub 71 361 60 86 
e-mail: sekretariat@smsp.wroc.pl

Dział członkowski: 
Katarzyna Radzińska 
e-mail: k.radzinska@smsp.wroc.pl
tel. 71 334 39 41 lub 71 361 60 86 wew. 41

Administrator: 
Lucjan Mróz 
(osiedle Relaks-Partynice, Grabskiego, Zielińskiego,  

 Hallera, Łódzka/Wesoła)
tel. 71 334 39 43 lub 71 361 60 86 wew. 43, 697 655 100
e-mail: l.mroz@smsp.wroc.pl

Administrator: 
 Liliana Kurzawa 
 (Bolesławiecka, Kurkowa, Sępa-Szarzyńskiego, 

Sienkiewicza, Bujwida, Cybulskiego, Matejki, 
Pomorska/Dubois, Zaułek Rogoziński, Komuny 
Paryskiej/Prądzyńskiego) 

 tel. 71 334 39 45 lub 71 361 60 86 wew. 45, 695 379 312
 e-mail: l.kurzawa@smsp.wroc.pl 

Konserwator – 605 327 605
Policja – 997 
Straż pożarna – 998 
Pogotowie ratunkowe – 999 
Straż Miejska – 986
Anteny „IKATEL” – 71 329 17 82 
Domofony „THETA” – 71 396 78 20
Pogotowie elektryczne – 71 348 65 11
Pogotowie energetyczne – 991
Pogotowie gazowe – 992
Pogotowie ciepłownicze – 993 
Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994, 71 348 53 14 
Pogotowie dźwigowe – 71 344 10 22 (ul. Pomorska/Dubois, 
Sępa-Szarzyńskiego, Kurkowa, Matejki, Cybulskiego) 
KONE – dźwigi – 22 843 88 88, 513 027 110, 513 027 111, 800 566 300  
(ul. Zielińskiego, Zaułek Rogoziński, Komuny Paryskiej)
INTERTECH – obsługa kotłowni – 71 353 92 65 (dot. osiedla  
Relaks-Partynice) 

Zarząd SM „Śródmieście-Prasa” w miesiącach sierpień-wrzesień 2010 r. 
przeprowadził negocjacje z wykonawcą osiedla Relaks-Partynice.

Wykonawca uznał roszczenia Spółdzielni, bowiem nie dopełnił stosownych uzgod-
nień na montaż pieców o niższej mocy znamionowej. Sytuacja ta sprawiła, że zamówio-
na moc nie odpowiadała rzeczywistym potrzebom. Skutkowało to zawyżoną opłatą 
stałą w poszczególnych budynkach. W ramach zawartej ugody wykonawca zobowiązał 
się wypłacić odszkodowanie w wysokości 32.700 zł.

Odszkodowanie to w całości zostanie rozliczone na niżej wymienione nierucho-
mości, proporcjonalnie do dokonanych zmian w mocy pieców. Wzięto też pod uwagę 
okres opłacania za wyższą moc, niż wynikało z dokumentacji zamiennej. Według po-
wyższych zasad, z kwoty odszkodowania przypada na:
• ul. gen. Maczka 1-13 – 10.300 zł
• ul. gen. Maczka 15-27 – 8.800 zł
• ul. gen. Maczka 29-41 – 10.400 zł
• ul. gen. Maczka 19a-29a – 3.200 zł

Rozliczenie ww. kwot na poszczególne lokale mieszkalne nastąpi przy rozliczeniu c.o.  
za 2010 rok.

Tomasz Kapłon

z wykonawcą osiedla  
RELAKS-PARTYNICE

ugoda 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście-Prasa”  
we Wrocławiu przeanalizował zakres wykonanych w ostatnim 
czasie prac, które zmniejszają w danej nieruchomości 
zapotrzebowanie na energię cieplną. Analiza ta dotyczyła 
docieplenia ścian lub stropodachów, wymiany okien  
lub drzwi zewnętrznych itp. 

Zarząd wystąpił do spółki Fortum z wnioskiem o zmniejszenie mocy zamówionych 
w następujących nieruchomościach: Matejki 18-20, Bolesławiecka 2-6, Bujwida 
39-39c, Pomorska 9 (obwód lokali użytkowych), Łódzka-Wesoła, Grabskiego 1-21 
i Grabskiego 2-8. Wnioski zostały przyjęte i podpisano z Fortum aneksy do umów  
w tym zakresie.

Zarząd występował dwukrotnie o zmianę mocy zamówionej paliwa gazowego dla bu-
dynków ogrzewanych z kotłowni lokalnych na osiedlu Relaks-Partynice. PGNiG – Gazownia  
Wrocław odmówiła zmiany mocy od sierpnia 2010 roku ze względu na wnioskowanie  
o moc niższą niż faktycznie wykonana w poprzednim okresie rozliczeniowym. W dniu  
19 lipca 2010 roku Zarząd ponowił wniosek z żądaniem zmian w terminie określonym  
w taryfie, tj. od 1 stycznia 2011 roku. Ten wniosek został przyjęty. Zarząd podpisał stosowne 
aneksy do ośmiu umów o dostawę gazu do budynków przy ul. gen. Maczka i Ołtaszyńskiej.

Konsekwencją zmniejszenia mocy zamówionej będzie zmniejszenie miesięcznych 
opłat stałych za c.o. w wymienionych nieruchomościach. Zawiadomienia o nowych opła-
tach otrzymali już mieszkańcy nieruchomości podłączonych do sieci cieplnej Fortum.  
Mieszkańcy budynków przy ul. gen. Maczka i Ołtaszyńskiej nowe naliczenia opłat sta-
łych za c.o. otrzymają w styczniu 2011 roku. Tomasz Kapłon

Zmiana mocy 
zamówionej 
Zmiana
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W dniu 11.10.2010 r. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację pana Zbigniewa  
Sieczki z pełnionej w naszej Spółdzielni funkcji. Powodami rezygnacji były 
problemy zdrowotne oraz nabycie uprawnień emerytalnych.

Po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą wewnątrzspółdzielczego 
postępowania quasi-konkursowego, na stanowisko Prezesa Zarządu wy-

brano w dniu 18.10.2010 r. panią Irenę Bienkiewicz, dotychczasowego 
Członka Zarządu i Zastępcę Dyrektora ds. Technicznych.

Na Członka Zarządu Rada Nadzorcza na posiedzeniu, które odbyło się 
17.11.2010 r., wybrała z kręgu pracowników Spółdzielni pana Lucjana Mroza.

 Joanna Kuś, Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Nowy skład Zarządu

Wykształcenie wyższe, 
ukończona Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa

oraz 
Studium Organizacji i Zarządzania dla Kadry Kierowniczej.

Z ruchem spółdzielczym związana od 1982 r.

Od 2008 r. zatrudniona w SM „Śródmieście-Prasa” 
 jako Zastępca Dyrektora ds. Technicznych.

Od 2000 r. posiada licencję zarządcy nieruchomości  
oraz uprawnienia lustracyjne spółdzielni mieszkaniowych.

Wykształcenie wyższe, 
ukończona Akademia Rolnicza we Wrocławiu

oraz
Studia Podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej

w zakresie gospodarki nieruchomościami.

W spółdzielczości mieszkaniowej pracuje od 1989 r.

Od 2009 r. zatrudniony w SM „Śródmieście-Prasa” 
na stanowisku Administratora.

Od 2008 r. posiada licencję zarządcy nieruchomości.

Wykształcenie wyższe,  
ukończona Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

oraz 
Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej 

w zakresie podatków.

Z ruchem spółdzielczym związana od 1980 r.

Od 1993 r. zatrudniona w SM „Śródmieście-Prasa”.

Od 1996 r. pełni funkcję Głównej Księgowej  
i jednocześnie Zastępcy Prezesa Zarządu.

IRENA 
BIENKIEWICZ
Prezes Zarządu

LuCjAN  
MRÓZ
Członek Zarządu

DANuTA 
STAńKO
Zastępca  
Prezesa Zarządu

Od 18.11.2010 r. Zarząd Spółdzielni pracuje w składzie:

Na podstawie Decyzji Prezesa urzędu Regulacji 
Energetyki nr OWR-8/2010/1276/XI-A/AŁ z 26 sierpnia 
br. zostały zmienione ceny ciepła dla budynków 
zasilanych z sieci FORTuM. 

Zmiany cen obowiązują od 1 października 2010 r. i obejmują:
– za zamówioną moc cieplną – z kwoty 2789,79 na 3052,50 zł/MW/m-c
– za ciepło – z kwoty 23,89 na 24,51 zł/Gj
– za nośnik ciepła – z kwoty 8,16 na 8,44 zł/m3

Do ww. cen doliczany jest podatek VAT.
W przypadku opłaty za zamówioną moc cieplną, o nowych nalicze-

niach powiadomiono mieszkańców, przesyłając im skorygowane wymia-
ry opłat stałych za c.o.

Zmiana ceny ciepła zostanie uwzględniona w opłatach przy roz-
liczeniu c.o. za dany rok. Indywidualne zaliczki na c.o (na opła-
ty zmienne), których wysokość zależy nie tylko od ceny, ale i od zuży-
cia ciepła w danym lokalu, ulegną zmianie w trybie określonym  
w regulaminie. Nastąpi to po rozliczeniu ciepła za 2010 r. Tomasz Kapłon

Po wielu miesiącach uzgodnień, 11 października br. 
podpisano umowy z dostawcą ciepła i jednocześnie 
właścicielem węzłów cieplnych – FORTuM S.A.  
we Wrocławiu.

Precyzują one warunki korzystania z energii elektrycznej w budynkach 
niewyposażonych w odrębne układy pomiarowo-rozliczeniowe. Doty-
czy to następujących nieruchomości: Pomorska-Dubois, Cybulskiego 7,  

FORTuM podnosi ceny ciepła

Umowa z FORTuM Matejki 18-20, Kurkowa 25-27, Sienkiewicza 37-39, Grabskiego 2-8,  
Hallera 153a, Bujwida 39-39c. 

Umowa nakłada na dostawcę ciepła obowiązek wykonania na własny koszt 
obwodów elektrycznych z licznikami energii i zawarcie bezpośrednio z Energią-
Pro odrębnych umów. Do czasu wykonania tych prac FORTUM zostało zobo-
wiązane do zwrotu ponoszonych przez Spółdzielnię kosztów energii elektrycz-
nej pobieranej przez urządzenia węzła. Wielkość ryczałtu ustalono na podstawie 
mocy (znamionowej) urządzeń zainstalowanych w węzłach i obowiązującej 
ceny energii. Uzyskane od FORTUM kwoty stanowić będą przychód danej nie-
ruchomości. Ze względu na przeciągające się rozmowy ustalono, że rozliczenia 
finansowe obejmą wstecznie okres od 1 stycznia 2009 roku. Tomasz Kapłon
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Konkurs 
ofert  
na usługi 
stałe 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmie-
ście-Prasa” we Wrocławiu, realizując uchwałę 
Walnego Zgromadzenia, ogłosił konkurs ofert 
dla podmiotów gospodarczych posiadających 
odpowiedni potencjał i świadczących: 
– usługi porządkowe (klatki, tereny i zieleń), 
– wywóz nieczystości stałych,
– konserwacje kotłowni gazowych.

Informacje o konkursie ofert ogłoszono  
w gazecie, na stronie internetowej i na klat-
kach schodowych zarządzanych budynków. 
Także pocztą elektroniczną przesłano zapro-
szenia indywidualne do dużych podmiotów 
lub takich, które w przeszłości przesyłały do 
Spółdzielni swoje reklamy.

Termin składania ofert minął 24 listopada br.  
W przypadku pozyskania ofert korzystniej-
szych od aktualnie obowiązujących Zarząd 
podejmie rozmowy o zmianie warunków 
dotychczasowych umów lub wypowie te 
umowy, zawierając je z nowym podmiotem.  
O efektach tej akcji powiadomimy wszystkich 
mieszkańców w następnym numerze gazety.

Zarząd SM „Śródmieście-Prasa”

Z dniem 1 stycznia 2011 roku 
wzrośnie podstawowa składka 
ubezpieczenia mieszkania  
– z 4,70 na 5,00 zł miesięcznie. 

Zmiana wynika ze zmiany zakresu ubez-
pieczenia. Szczegółowo piszemy o tym  
w tekście „Warunki ubezpieczenia miesz-
kań przy czynszu”.

Spółdzielnia przypomina, że – zgodnie 
z §15 p. 7 regulaminu rozliczeń kosztów 
gospodarki zasobami i ustalania opłat za 
lokale – osoba posiadająca tytuł praw-
ny do lokalu może zrezygnować z ubez-
pieczenia mieszkania przy czynszu. Wa-
runkiem rezygnacji jest przedstawienie 
ważnej polisy ubezpieczenia swojego 
mieszkania w dowolnym towarzystwie 
ubezpieczeniowym.

Tomasz Kapłon

Wzrost składki 
ubezpieczenia

Do najważniejszych kwestii należy zaliczyć przyjęcie rezygnacji pana Zbigniewa Sieczki z funkcji  
Prezesa Zarządu i podjęcie decyzji o sposobie wyłonienia trzeciego Członka Zarządu oraz powierzenie 
pełnienia funkcji Prezesa nowej osobie. Rada Nadzorcza uznała, że stanowisko Prezesa jest kluczowym dla 
rozwoju Spółdzielni, zatem powierzenie stanowisk w Zarządzie należy powierzyć osobom dającym rękoj-
mię właściwego wykonywania obowiązków. Uznano, iż nie ma potrzeby poszukiwania osób z zewnątrz, bo-
wiem Spółdzielnia zatrudnia pracowników o wysokich i właściwych kwalifikacjach oraz sprawdzonych pod 
względem skuteczności działania. Odbył się zatem wewnętrzny konkurs na stanowisko Prezesa i trzeciego 
Członka Zarządu, czego efektem jest wybór pani Ireny Bienkiewicz na Prezesa Zarządu oraz pana Lucjana 
Mroza – dotychczas pracownika działu technicznego – na trzeciego Członka Zarządu.

Rada Nadzorcza podpisała nowe umowy z członkami Zarządu, ustalając wynagrodzenie łącznie niższe  
niż dotychczas generował Zarząd.

Podjęto następujące decyzje:
1.  wybór składu Zarządu oraz wybór Prezesa Zarządu,
2.  zmiany w aktach wewnętrznych Spółdzielni: 

• zatwierdzenie aneksu nr 1 do „Regulaminu nr 3/2009 w sprawie rozliczania kosztów dostawy ciepła do 
budynków i dokonywania rozliczeń z indywidualnymi użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i 
podgrzanie wody”,

• zatwierdzenie jednolitego tekstu „Regulaminu w sprawie tworzenia i wykorzystywania funduszu inwe-
stycyjnego…” i jednoczesne uchylenie „Regulaminu tworzenia i wykorzystywania funduszu inwesty-
cyjnego” z dnia 1 listopada 2002 r.,

• zatwierdzenie jednolitego tekstu „Regulaminu w sprawie trybu zdawania lokali do dyspozycji Spółdziel-
ni i ustanawiania do nich nowych praw”,

• zatwierdzenie kalkulacji jednostkowych kosztów utrzymania miejsca postojowego w garażu wielosta-
nowiskowym w budynku przy ul. Ołtaszyńskiej 130-138,

• podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie na własność prawa wieczystego użytkowania nieru-
chomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym przy ul. Pomorskiej 9 – ul. Dubois 12 we Wrocławiu. 
Stanowią ją działki nr 34, 35, 36, 38/1 i 11/3 o łącznej powierzchni 1146 m2 (kwestia związana z wykupem 
gruntu i koniecznością uregulowania zaszłości),

• odrzucenie wniosku Zarządu, aby z dniem 1 lutego 2011 r. wprowadzić dla mieszkańców budynku przy 
ul. Grabskiego 2-8 dodatkowy odpis na fundusz remontowy jako część wydzieloną o nazwie „Fundusz 
remontowy – miejsca postojowe”. Z pismem dotyczącym wprowadzenia dodatkowej opłaty za utwar-
dzenie terenu na miejsca postojowe wystąpili mieszkańcy budynku. Wniosek został odrzucony ze 
względu na fakt, że pod wnioskiem podpisała się tylko część mieszkańców, a opłata dodatkowa miała 
dotyczyć wszystkich. Rada Nadzorcza uważała, iż wprowadzenie dodatkowych opłat winno nastąpić 
wyłącznie na zgodny wniosek wszystkich zainteresowanych, 

3. podjęcie uchwał w zakresie wykluczenia lub wykreślenia z członkostwa w Spółdzielni,
4. przyjęcie sprawozdania z realizacji planu finansowego Spółdzielni,
5. przyjęcie zmian w planie remontów zasobów Spółdzielni.

W każdym spotkaniu Rady Nadzorczej uczestniczył Zarządu oraz członkowie Spółdzielni, w sprawach któ-
rych podejmowano decyzje. 

Jako priorytet Rada Nadzorcza przyjęła zmniejszanie kosztów Spółdzielni, co konsekwentnie realizuje i ini-
cjuje Zarząd Spółdzielni. Do marca 2011 r. winno nastąpić zmniejszenie kosztów w zakresie:

• płac pracowników Spółdzielni ogółem,
• wynajmu powierzchni na siedzibę Spółdzielni.
Permanentnym monitoringiem Rada Nadzorcza objęła sprawę zadłużenia w płatności kosztów eksplo-

atacyjnych oraz sprawę wykupu gruntu dla budynków na ul. Matejki, Bolesławieckiej i Pomorskiej – Dubois. 
Joanna Kuś 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Z prac  
Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście-Prasa” w okresie  
od 30 czerwca do 17 listopada br. obradowała na pięciu posiedzeniach.  
Podjęła szereg ważnych spraw związanych z działalnością naszej Spółdzielni, 
zgodnie z delegacją statutową. 
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Z prac Zarządu
Zarząd przyjął do wiadomości treść aktów notarialnych na temat prze-

niesienia własności trzynastu lokali na odrębną własność (lokale mieszkalne 
i miejsca postojowe), ustanowienia odrębnych praw do trzynastu lokali oraz 
umów sprzedaży praw do piętnastu lokali. Przyjął rezygnacje z członkostwa 
dziewięciu osób, w tym skreślił z rejestru członków trzy osoby z powodu rezy-
gnacji ze spółdzielczego lokatorskiego prawa i sześć osób ze względu na zbycie 
jedynych praw do lokali. Zarząd skierował do Rady Nadzorczej wnioski o skre-
ślenie z rejestru członków trzech osób, które zbyły posiadane prawa do lokali  
w zasobach Spółdzielni, a nie złożyły rezygnacji z członkostwa. Ponadto skie-
rował do Rady Nadzorczej dziewięć wniosków o wykluczenie z członkostwa  
w Spółdzielni, które zostaną rozpatrzone do końca br.

W tym okresie Zarząd przyjął w poczet członków pięć osób – cztery osoby, 
które podpisały umowy o budowę lokalu, i jedną, która uzyskała prawo do lo-
kalu w wyniku nabycia spadku.

Na posiedzeniach były rozpatrywane także pisma od członków Spółdzielni 
i po zapoznaniu się z nimi Zarząd:
– wydał stosowne zaświadczenia do Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wie-

czystych na założenie ksiąg wieczystych dla pięciu lokali spółdzielczych; 
– wydał jedenastu osobom zaświadczenia do notariusza do zbycia spółdziel-

czego prawa do lokalu; 
– wyraził zgodę dla ośmiu osób na rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu opłat 

za lokal.
Jednocześnie wobec czterech osób, które mimo wezwań nie regulują za-

dłużeń, Zarząd podjął decyzje o skierowaniu spraw do sądu o nakaz zapłaty.
W wyniku rezygnacji ze spółdzielczych lokatorskich praw do mieszkań  

w budynkach przy ul. Zaułek Rogoziński, Zarząd ogłaszał przetargi na ustano-
wienie praw do tych lokali. W ww. okresie ustanowił spółdzielcze lokatorskie 
prawo do dwóch mieszkań w budynku przy ul. Zaułek Rogoziński. W III kwar-
tale br. ustanowiono również jedno lokatorskie prawo do lokalu w budynku 
przy ul. Ołtaszyńskiej.

W związku z wnioskiem mieszkańców budynku przy ul. Komuny Paryskiej 
Zarząd podpisał – na okres trzech miesięcy, tj. do 31 października br. – umowę 
z firmą SILEZJAN SYSTEM SECURITY na monitoring nieruchomości przy ul. Ko-
muny Paryskiej 81-83 – ul. Prądzyńskiego 26. Podjął również uchwałę w spra-
wie określenia przedmiotu odrębnej własności budynku przy ul. Pomorskiej 9  
– ul. Dubois 12. 

Zarząd zlecił architektowi Januszowi Blachowskiemu, autorowi wcze-
śniejszych opracowań, wykonanie aktualnej dokumentacji dot. docieplenia 
budynku przy ul. Grabskiego 2-8, niezbędnej do uzyskania nowego pozwo-
lenia na budowę. 

Zarząd, po uzyskaniu zgody większości współwłaścicieli, na podstawie  
art. 48 §2 ustawy Prawo spółdzielcze, w związku z zapisem art. 27 ustawy  
o spółdzielniach mieszkaniowych, wyraził zgodę CENTRUM MEDYCZNEMU 
„ŚRÓDMIEŚCIE” z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 37-39 na zabudowę dwóch 
wnęk w elewacji od strony podwórka. 

Po zapoznaniu się z protokołem rokowań w sprawie służebności drogi ko-
niecznej na nieruchomości przy ul. Grabskiego i Zielińskiego, Zarząd posta-
nowił złożyć wniosek do Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji Urzę-
du Miejskiego Wrocławia o wykreślenie niekorzystnych zapisów o kosztach 
utrzymania tej drogi.

Rozstrzygnięto przetargi na:
1. wymianę zaworów podpionowych i skorodowanych odcinków instalacji 

c.o. w budynku przy ul. Bolesławieckiej 2-6;
2. malowanie dachu budynku przy ul. Bolesławieckiej 2-6;
3. ułożenie płytek na cokole budynku przy ul. Komuny Paryskiej 81-83  

– ul. Prądzyńskiego 26;
4. wymianę wodomierzy w budynkach przy ul. gen. Maczka 1a-7a, 1-13, 15-27, 

19a-29a i 29-41 oraz w budynku przy ul. Pomorskiej 9 – ul. Dubois 12;
5. naprawę dachu budynku przy ul. Matejki 18-20;
6. remont klatek nr 9 i 17 budynku przy ul. Grabskiego;
7. malowanie klatek budynku przy ul. Zielińskiego 59-59c.

Zarząd postanowił zlecić firmie IKATEL zamontowanie na dachu budynków 
przy ul. Ołtaszyńskiej 116-128 i 130-138 czasz anten satelitarnych, umożliwiają-
cych odbiór programów satelitarnych z dekoderów.

W związku z uwagami zgłoszonymi do projektu uchwały o przedmiocie od-
rębnej własności lokali w budynku przy ul. Matejki 18-20, Zarząd postanowił odstą-
pić od podjęcia Uchwały nr 10/ow/2010 i zachować w mocy poprzednią uchwałę, 
ze zmianami dotyczącymi działki budynku. Udziały pozostają bez zmian. 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście-Prasa”, realizując obo-
wiązek ustawowy, zlecił Związkowi Rewizyjnemu Wrocławskich Spółdziel-
ni Mieszkaniowych przeprowadzenie lustracji pełnej Spółdzielni za okres  
od 1 stycznia 2009 do 30 czerwca 2010 roku.  Tomasz Kapłon

W okresie od 1 lipca do 30 października br. Zarząd SM „Śródmieście-Prasa” odbył dwadzieścia trzy posiedzenia, 
na których rozpatrzył wiele kwestii dotyczących działalności Spółdzielni.

W roku bieżącym Zarząd powziął wiadomość,  
że właściciel budynku przy ul. Komuny Paryskiej 90,  
w którym znajduje się nasze biuro,  
wystawił na sprzedaż całą nieruchomość.  
Biorąc dodatkowo pod uwagę rosnący  
czynsz najmu Zarząd uznał, że należy zrezygnować  
z wynajmu pomieszczeń i przenieść biura  
do lokalu własnego.  
Taki kierunek działania został zaakceptowany  
również przez Radę Nadzorczą.

Analiza uzyskiwanych pożytków z lokali – w porównaniu do kosztów 
najmu dotychczasowego biura – wykazała, że odpowiednim będzie lokal 
przy ul. Łódzkiej 19. Za wyborem przemawiał dodatkowo fakt, że od wrze-
śnia 2010 r. znaczna część lokalu została zwolniona przez dotychczasowe-
go najemcę i przekazana do dyspozycji Spółdzielni.

Aktualnie trwają prace projektowe niezbędne dla przeprowadzenia 
adaptacji lokalu na potrzeby biura Spółdzielni. Przewidywany termin prze-
prowadzki – do końca marca 2011 r. 

Siedzibą Spółdzielni będzie pierwszy, a zarazem najstarszy budy-
nek naszej Spółdzielni przy ul. Łódzkiej 19. Irena Bienkiewicz

Przygotowujemy
nową siedzibę Spółdzielni
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Osiedle Relaks-Partynice położone jest  
przy ul. gen. Maczka i Ołtaszyńskiej,  
na południu Wrocławia. 

Są jeszcze wolne mieszkania – oto ich rzuty i zdjęcia. 
Wybierz takie, które spełni Twoje oczekiwania i marzenia. 
Możesz dopasować je do swoich potrzeb.

Bliższe informacje w sprawie zakupu można uzyskać  
w biurze Spółdzielni przy ul. Komuny Paryskiej 90. 
Tam też możemy umówić się na obejrzenie mieszkania.  
Załatwiając niezbędne formalności, możesz zamieszkać tam 
od zaraz. 

Wybierz
RELAKS
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Bliższe informacje:

Biuro Spółdzielni
ul. Komuny Paryskiej 90

tel. 71 361 60 86
tel. 71 332 74 61

www.smsp.wroc.plp
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Kilka lat temu uNIQA Tu SA (ówczesne  
TU FILAR SA) podjęła współpracę z Zarządem 
Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście-Prasa  
w zakresie ochrony mienia i bezpieczeństwa jej 
mieszkańców, dając każdemu z Państwa możli-
wość skorzystania ze specjalnej oferty ubezpie-
czenia mieszkania z niewielką składką miesięczną 
płatną wraz z czynszem.

Bez wątpienia przez ten okres u wielu z Pań-
stwa poniesione zostały pewne inwestycje i na-
kłady finansowe. W związku z powyższym przy-
gotowaliśmy nową, wzbogaconą ofertę, która 
zapewnia pełną ochroną Państwa mienia i moż-
liwości uzyskania odszkodowania w kwocie po-
zwalającej zrekompensować ewentualne szkody.

Na mocy nowej UG nr 05/WR/2010 UNIQA  
TU SA udziela wszystkim mieszkańcom SM Śród-
mieście-Prasa ochrony w zakresie szkód po-
wstałych wskutek zdarzeń losowych (deszcz 
nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, hu-
ragan, katastrofa budowlana, lawina, pożar, osu-
wanie się ziemi, powódź, sadza, śnieg, trzęsienie 
ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu 
mechanicznego, upadek statku powietrznego, 
wybuch, zalanie, zapadanie się ziemi), kradzieży 
z włamaniem, rabunku, wandalizmu, przepięć, 
stłuczenia szyb.

Ponadto, w ramach ubezpieczenia, UNIQA 
TU SA oferuje Państwu zwrot kosztów poszuki-
wania i usunięcia przyczyn awarii, jak również 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) 
całej Państwa rodziny, również psów i kotów. 
Oznacza to, że UNIQA TU SA odpowiada za szko-
dy wyrządzone osobom trzecim przez członków 
Państwa rodziny.

 
uBEZPIECZENIE OBEjMujE:
• ubezpieczenie mieszkania i pomieszczeń 

gospodarczych (tj. garaż, komórka, piwnica, 
pralnia, suszarnia itp.),

• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
w życiu prywatnym.

PRZEDMIOTEM uBEZPIECZENIA SĄ:
• ruchomości domowe, które znajdują się  

w mieszkaniu bądź w pomieszczeniach go-
spodarczych,

• stałe elementy naszego mieszkania i ww. po-
mieszczeń gospodarczych.

DO RUCHOMOŚCI DOMOWYCH ZALICZA SIĘ:
• urządzenia domowe, sprzęt zmechanizowany, 

meble, dywany, 
• przedmioty i zapasy gospodarstwa domowe-

go,
• odzież i inne przedmioty osobiste mieszkańców,
• sprzęt elektroniczny, audiowizualny, fotogra-

ficzny, muzyczny, komputerowy,

• gotówka i inne środki płatnicze – krajowe  
jak i zagraniczne (np. karty płatnicze czy go-
tówka w obcej walucie),

• papiery wartościowe, w tym akcje i obligacje,
• biżuteria oraz wyroby ze złota, srebra i kamieni 

szlachetnych,
• sprzęt sportowy i turystyczny, tj. rower, narty itp.,
• urządzenia warsztatów chałupniczych,
• sprzęt ogrodniczy bądź do majsterkowania 

trzymany w mieszkaniu bądź pomieszczeniach 
gospodarczych.

DO STAŁYCH ELEMENTÓW MIESZKANIA  
ZALICZA SIĘ:
• meble wbudowane, obudowy instalacji lub 

grzejników,
• schody wewnętrzne, antresole,
• stolarka okienna i drzwiowa wraz z oszkleniem, 

zamknięciami i urządzeniami zabezpieczającymi,
• urządzenia instalacji sygnalizacji alarmowej  

i klimatyzacyjne,
• piece, kominki i inne systemy grzewcze,
• powłoki malarskie, tynki wykładziny sufitów, 

ścian i podłóg, czyli m.in. panele, parkiet, tape-
ty oraz farba na ścianach, sufity podwieszane,

• stałe wyposażenie kuchni (tj. kuchnia gazowa, 
elektryczna, węglowa, zlewozmywak z baterią, 
szafką zlewozmywakową, instalacja wodocią-
gowa),

• stałe wyposażenie łazienki (tj. wanna i umywal-
ka, muszla klozetowa ze spłuczką, bidet z bate-
rią, prysznic wraz z brodzikiem).

SKŁADKA I SuMA uBEZPIECZENIA
Każdy mieszkaniec dokonuje wyboru odpo-

wiedniej dla niego i jego potrzeb SuMy uBEZPIE-
CZENIA. Aby ułatwić Państwu wybór, prezentujemy 
na końcu tekstu tabelę zawierającą limity ubez-
pieczenia, czyli górne granice odpowiedzialności  
UNIQA TU SA za wszystkie szkody powstałe z jed-
nego wypadku ubezpieczeniowego wraz z za-
strzeżonymi limitami w zależności od zdarzenia. 

RÓŻNICE MIĘDZy „STARĄ” A „NOWĄ” OFERTĄ
Do znacznych różnic pomiędzy posiadaną 

przez Państwa a prezentowaną NOWĄ ofertą na-
leżą takie udogodnienia jak:
1. UNIQA TU SA odpowiada za wszystkie szkody 

bez względu na ich wartość, a nie jak poprzed-
nio powyżej 15% kwoty najniższego krajowe-
go wynagrodzenia. Oznacza to, że zniesiona 
została minimalna kwota za szkodę powy-
żej której Ubezpieczyciel wypłaca odszkodo-
wanie.

2. Wypłata odszkodowania następuję według 
wartości nowej, tzw. Odtworzeniowej, a nie 
jak poprzednio według rzeczywistej. Oznacza 
to, że wartość za zniszczone, uszkodzone, skra-

dzione dobra będzie liczona według wartości 
odpowiadającej kosztom przywrócenia ubez-
pieczonego mienia do stanu nowego, lecz nie 
ulepszonego, tj. wartość odpowiadająca kosz-
tom naprawy lub nabycia (wytworzenia) no-
wego przedmiotu tego samego lub najbardziej 
zbliżonego rodzaju, tej samej lub najbardziej 
zbliżonej marki przy uwzględnieniu średnich 
cen obowiązujących na danym terenie oraz 
kosztów montażu i demontażu.

3. Zwiększona została SuMA uBEZPIECZENIA 
na sprzęt elektroniczny z 2500 do 5000 przy 
najniższej składce.

4. Również zwiększyliśmy SuMĘ uBEZPIECZE-
NIA na elementy stałe z 2500 do 5000 przy naj-
niższej składce.

5. ubezpieczeniem objęto dodatkowo mienie 
ruchome wypożyczone przez domowników.

6. Dodatkowo jesteście Państwo chronieni  
w przypadku zaboru mienia – rabunku.
W ramach nowej oferty ubezpieczenia UNIQA 

TU SA zobowiązuje się do zwrotu kosztów zwią-
zanych z:
• wymianą zamków do mieszkania po rabunku 

kluczy,
• prowadzeniem akcji ratowniczej,
• wymianą lub naprawą zabezpieczeń po kra-

dzieży z włamaniem,
• postępowaniem sądowym lub pojednawczym 

– w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,
• usunięciem przyczyn awarii.
7.  Rozszerzony został zakres ubezpieczenia.  

UNIQA TU SA odpowiada dodatkowo za szko-
dy powstałe na skutek: wandalizmu, przepięcia, 
stłuczenia szyb, katastrofy budowlanej, sadzy,
śniegu, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna.

8. Specjalnie dla klientów UNIQA TU SA stworzo-
na zostało Centrum Pomocy Grupy Ubezpie-
czeniowej UNIQA pod nr tel. 0801 597 597 lub 
42 66 66 500. W czasie jednej rozmowy można 
dokonać zgłoszenia szkody oraz uzyskać infor-
mację na temat kwoty ewentualnego odszko-
dowania z tytułu zgłaszanej szkody. 

SPOSÓB OPŁACANIA SKŁADKI
Składka za ubezpieczenie płacona jest co 

miesiąc z góry w terminie wyznaczonym przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową wraz z opłatami czyn-
szowi i eksploatacyjnymi na rachunek bankowy  
SM Śródmieście-Prasa. Wysokość składki wybie-
rają Państwo sami. W trakcie trwania ubezpiecze-
nia składka może być przez Państwa zmieniana 
pod warunkiem pisemnego zawiadomienia Spół-
dzielni o takim zamiarze. Zapłacenie składki za 
kolejny miesiąc ubezpieczenia jest tożsame  
z zapłaceniem należności czynszowych w wy-
sokości określonej przez Spółdzielnię i ozna-
cza automatycznie przedłużenie umowy ubez-

Warunki ubezpieczenia mieszkań przy czynszuWarunki ubezpieczenia mieszkań
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pieczenia na kolejny miesiąc, bez konieczności 
odrębnego powiadomienia. 

WŁAŚCIWE ZABEZPIECZENIE MIESZKANIA
1. Wszelkie drzwi zewnętrzne prowadzące do lo-

kalu mieszkalnego są w należytym stanie tech-
nicznym oraz zamknięte na jeden z podanych 
niżej rodzajów zabezpieczeń: 
• dwa różne zamki wielozastawkowe, 
• jeden zamek wielopunktowy, 
• jeden zamek mechaniczno-elektroniczny,
• co najmniej jeden zamek stanowiący wypo-

sażenie drzwi antywłamaniowych posiada-
jących świadectwo kwalifikacji jakości lub 
inny dokument wydany przez upoważnio-
ną jednostkę.

2. Drzwi prowadzące do garażu są pełne.
3. Drzwi prowadzące do pomieszczeń gospodar-

czych są w należytym stanie technicznym oraz 
zamknięte na jeden zamek wielozastawkowy 
lub kłódkę wielozastawkową.

4. Drzwi balkonowe, drzwi tarasowe, okna wraz  
z zamknięciami znajdują się w należytym stanie 
technicznym i są umocowane, osadzone i za-
mknięte w taki sposób, że ich otworzenie z ze-
wnątrz może nastąpić tylko poprzez wyłamanie 
lub wyważenie i wymaga użycia siły lub narzędzi.

5. W przypadku drzwi dwuskrzydłowych jedno 
skrzydło musi być unieruchomione przy po-
mocy zasuwy u góry i u dołu, od wewnętrznej 
strony lokalu mieszkalnego.

6. W ścianach i stropach nie ma otworów umoż-
liwiających dokonanie zaboru mienia bez wła-

mania; nie dotyczy to otworów na kondygna-
cjach powyżej parteru (z wyjątkiem drzwi 
balkonowych, tarasowych), jeżeli nie ma do 
nich dostępu z położonych pod nimi lub obok 
nich przybudówek, balkonów, tarasów, scho-
dów, drabinek.

7. Klucze do zamków lub kłódek wszystkich drzwi 
zewnętrznych znajdują się w wyłącznym po-
siadaniu Ubezpieczonego lub osób upraw-
nionych do przechowywania kluczy za zgodą  
i wiedzą Ubezpieczonego.

OBOWIĄZKI uBEZPIECZONEGO W RAZIE 
ZAjŚCIA WyPADKu

W razie zajścia szkody zobowiązani są Pań-
stwo do:
1. użycia dostępnych środków w celu ratowania 

przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia 
szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów;

2. zabezpieczenia możności dochodzenia rosz-
czeń odszkodowawczych wobec osób odpo-
wiedzialnych za szkodę;

3. zawiadomienia o szkodzie:
• UNIQA TU SA w formie pisemnej – nie-

zwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni ro-
boczych od daty powstania szkody lub po-
wzięcia o niej wiadomości,

• policji (w przypadku kradzieży z włama-
niem, rabunku, utraty mienia w wyniku 
zdarzenia losowego lub akcji ratowniczej 
oraz w przypadku każdej innej szkody co 
do której istnieje podejrzenie, że mogła 
powstać w wyniku przestępstwa – nie-

zwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni 
roboczych od daty powstania szkody lub 
powzięcia o niej wiadomości;

4. niedokonywania zmian na miejscu i w przed-
miocie szkody do czasu dokonania oględzin 
przez przedstawiciela UNIQA TU SA, chyba że 
zmiana jest niezbędna w celu zapobieżenia 
powstawaniu dalszych szkód; UNIQA TU SA 
nie może powoływać się na to postanowienie, 
jeżeli nie rozpoczęło czynności likwidacyjnych  
w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomie-
nia o powstaniu szkody;

5. zezwolenia UNIQA TU SA na dokonanie 
czynności niezbędnych do ustalenia oko-
liczności powstania szkody i wysokości od-
szkodowania, jak również do udzielenia 
potrzebnych w tym celu wyjaśnień oraz 
przedstawienia dowodów, jakich odpo-
wiednio do stanu rzeczy można wymagać; 
dostarczenia UNIQA TU SA:
• niezbędnych dokumentów do ustalenia od-

szkodowania uzasadniających roszczenie  
i wysokość szkody – w ciągu 7 dni od dnia 
otrzymania pisma od UNIQA TU SA,

• rachunku napraw lub kosztorysu.

W ubezpieczeniu mają zastosowanie Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia mieszkań zatwierdzone 
Uchwałą Zarządu UNIQA TU SA nr 111/2010 z dnia 
22 lipca 2010. Pełny tekst OWU nr 111/2010 znajdu-
je się na stronie internetowej SM Śródmieście-Pra-
sa – www.smsp.wroc.pl – oraz w Oddziale UNIQA 
TU SA we Wrocławiu.

Warunki ubezpieczenia mieszkań przy czynszu

Przedmiot/Zakres ubezpieczenia Górna granica odpowiedzialności w zależności od 
wybranej sumy ubezpieczenia

SKŁADKA MIESIĘCZNA 5,00 zł 10,00 zł 15,00 zł 20,00 zł
SuMA uBEZPIECZENIA 5 000 zł 10 000 zł 15 000 zł 20 000 zł

1. Ruchomości domowe:
a) znajdujące się w lokalu mieszkalnym 5 000 zł 10 000 zł 15 000 zł 20 000 zł
b) znajdujące się w pomieszczeniu gospodarczym 500 zł 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł
c) przedmioty ze srebra, złota, platyny, kamieni szlachetnych oraz biżuteria 1 000 zł 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł
d) gotówka i inne środki płatnicze 250 zł 500 zł 750 zł 1 000 zł
e) papiery wartościowe 500 zł 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł

f) sprzęt elektroniczny, audiowizualny, fotograficzny, komputerowy, muzyczny, aparaty 
telefoniczne wszelkiego rodzaju 5 000 zł 10 000 zł 15 000 zł 20 000 zł

g) mienie wypożyczone 2 500 zł 5 000 zł 7 500 zł 10 000 zł
h) związane z prowadzeniem warsztatów chałupniczych 1 000 zł 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł
i) rabunek poza lokalem mieszkalnym 500 zł 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł
2. Stałe elementy:
a) lokalu mieszkalnego 5 000 zł 10 000 zł 15 000 zł 20 000 zł
b) pomieszczeń gospodarczych 250 zł 500 zł 750 zł 1 000 zł
c) oszklenie stolarki okiennej i drzwiowej lokalu mieszkalnego z tytułu stłuczenia 2 000 zł
d) zewnętrzne elementy anten satelitarnych 700 zł
3. Inne:
a) przepięcia 1 250 zł 2 500 zł 3 750 zł 5 000 zł
b) katastrofa budowlana 300 000 zł
d) wandalizm 5 000 zł 10 000 zł 15 000 zł 20 000 zł
e) odpowiedzialność cywilna 50 000 zł 100 000 zł 150 000 zł 200 000 zł
4. Koszty dodatkowe:
a) koszty akcji ratowniczej 5 000 zł 10 000 zł 15 000 zł 20 000 zł
b) koszty rozbiórki i uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 500 zł 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł
c) koszty wymiany zamków do lokalu mieszkalnego po rabunku kluczy 1 000 zł
d) koszty wymiany zamków do lokalu mieszkalnego po rabunku kluczy 100 zł
e) koszty usunięcia przyczyn awarii 1 500 zł

Warunki ubezpieczenia mieszkań
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NIERuCHOMOŚĆ NALICZENIE ZADŁuŻENIE WSKAŹNIK 
ZALEGŁOŚCI (%)

Bolesławiecka 261 956,96 12 038,23 4,60

Kurkowa 211 489,17 8 645,40 4,09 

Łódzka 242 863,07 23 979,86 9,87 

Sępa-Szarzyńskiego 126 345,79 2 492,18 1,97 

Sienkiewicza 301 702,35 6 164,09 2,04 

Grabskiego I 722 703,60 18 234,80 2,52 

Hallera 107 358,53 25 919,67 24,14 

Grabskiego II 246 581,93 17 999,44 7,30 

Bujwida 273 650,27 32 619,55 11,92 

Cybulskiego 109 244,78 3 249,00 2,97 

Matejki 194 282,53 6 663,28 3,43 

Pomorska 367 898,16 58 215,11 15,82 

Zaułek Rogoziński 7a 415 278,85 13 906,38 3,35 

Zaułek Rogoziński 11a i 11 b 1 087 915,24 56 829,62 5,22 

Zielińskiego 1 234 169,61 65 560,86 5,31 

Prądzyńskiego 704 397,27 28 009,02 3,98 

Maczka I 188 223,83 2 465,67 1,31 

Maczka II 320 304,50 3 072,20 0,96 

Maczka III 334 349,12 8 982,05 2,69 

Maczka IV 366 781,28 10 133,80 2,76 

Maczka V 336 877,85 9 151,77 2,72 

Maczka VI 229 188,28 5 658,56 2,47 

Ołtaszyńska VII 76 774,63 636,72 0,83 

Ołtaszyńska VIII 121 451,85 637,16 0,52 

Razem 8 581 789,45 421 264,42 4,91 

Do przetargu przystąpiły trzy firmy. Wybrano 
firmę POWOGAZ, ze względu na fakt, że oferowała 
znany na rynku produkt oraz przekazała Spółdziel-
ni wraz z wodomierzami urządzenie do odczytu 
i oprogramowanie. Umożliwi ono wykonywanie 
tych odczytów przez administratorów.

Wodomierze z modułem radiowym pozwa-
lają na odczyt bez konieczności wchodzenia do 
mieszkań. Jest to szczególnie ważne w przy-
padku, gdy właściciele mieszkań korzystają ze 

swoich lokali sporadycznie lub wynajmują je. 
Wodomierze z modułem radiowym rejestrują 
w pamięci wskazania na koniec każdego mie-
siąca okresu rozliczeniowego. Umożliwia to pra-
widłowe rozliczenie zużycia wody w przypadku 
urzędowej zmiany cen lub awarii wodomierza.

Dodatkową korzyścią dla mieszkańców danej 
nieruchomości jest fakt, że wodomierz z modu-
łem radiowym rejestruje w pamięci także wszel-
kie próby ingerencji (magnes, przepływy wstecz-

ne). Takie działania wpływają na różnicę wskazań 
wodomierza głównego i sumy wskazań wodo-
mierzy indywidualnych. Ta suma stanowi skład-
nik stawki eksploatacyjnej i obciąża wszystkich 
mieszkańców danej nieruchomości proporcjo-
nalnie do udziału w części wspólnej.

O terminie wymiany w poszczególnych budyn-
kach powiadomimy, wywieszając stosowne ogło-
szenia na tablicach ogłoszeń w budynkach. Prosimy 
o udostępnianie mieszkań w wyznaczonym terminie.

Wymiana wodomierzy 
Rozstrzygnięto przetarg na wymianę wodomierzy z modułem radiowym dla ostatnich nieruchomości,  
które posiadały jeszcze zwykłe wodomierze. Były to budynki przy ul. gen. Maczka i budynek przy ul. Pomorskiej/Dubois. 

Gazownia 
podnosi 
ceny

Analiza zadłużenia z tytułu opłat 
za lokal na dzień 30.09.2010 r.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.  
poinformowało Spółdzielnię, że Decyzją Pre-
zesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4212-
10(14)/2010/652/III/AG została zatwierdzona no-
wa taryfa opłat za gaz.

Z dniem 1.10.2010 r. podwyższeniu uległy 
ceny paliwa gazowego, natomiast stawki opłat 
abonamentowych i sieciowych pozostały na do-
tychczasowym poziomie.

W ostatnich miesiącach na terenie 
całego Wrocławia nasiliły się kradzieże 
elementów dźwigów osobowych. 
Brak tych elementów unieruchamia 
dźwigi. Są to elementy specjalistyczne, 
kosztowne i trudno dostępne  
na rynku.

W naszej Spółdzielni również dokonano kra-
dzieży w kilku budynkach. Usytuowanie kra-
dzionych elementów wskazuje, że aktów tych 
dopuszczają się osoby nieprzypadkowe. O do-
konanych kradzieżach była powiadamiana po-
licja, która w tej sprawie prowadzi dochodzenie.

Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi  
na osoby postronne przebywające w budyn-
ku. Zwłaszcza na osoby wykonujące jakiekol-
wiek prace usługowe na klatce lub przy win-
dzie. Przypadki niespodziewanych przeglądów, 
napraw itp. prosimy zgłaszać do Spółdzielni  
(tel. 71 334 39 45) lub administratorom na ich tele-
fony komórkowe. Tomasz Kapłon

Kradzieże 
elementów 
wind
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Sprzedaż działki 
energetyce

Za zgodą Walnego Zgromadzenia 11 października br. został zawarty akt notarialny sprzedaży działki 
nr 4/1 obręb Partynice o pow. 36 m2 na rzecz właściciela stacji transformatorowej, tj. spółki EnergiaPro 
we Wrocławiu. Uzyskana kwota – 7380 zł netto – stanowi przychód z działalności Spółdzielni. 

O przeznaczeniu tej kwoty i innych wypracowanych pożytków zadecyduje, jak co roku, Walne 
Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Po wielu latach sporów, wspólnoty przy ul. Zaułek Rogoziński (trzy budynki dawnej Spółdzielni 
„Gawra”) wykonały własne przyłącza wody. Zawarły też bezpośrednie umowy z Miejskim Przedsię-
biorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Zakończyło to etap dostawy wody przez naszą Spółdzielnię 
obcym odbiorcom. Dotychczas dostawa wody dla wyżej wymienionych wspólnot odbywała się  
z naszego budynku przy ul. Zaułek Rogoziński 7a. Przyłącze to zostało ostatecznie zlikwidowane  
4 listopada br. 

Tomasz Kapłon

Koniec  
z dostawą wody

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmie-
ście-Prasa” przypomina swoim członkom  
o obowiązku aktualizacji danych, ciążącym na 
każdym z nich. Reguluje go §5 ust. 2 „Regu-
laminu dotyczącego rozliczania kosztów 
dostawy mediów do budynków i dokony-
wania rozliczeń z użytkownikami lokali”.  
W przypadku zmiany liczby osób zamieszka-
łych w lokalu właściciel lokalu ma obowią-
zek złożenia w Spółdzielni oświadczenia ak-
tualizacyjnego do naliczania opłat za lokal. 
Zgłoszenie dotyczy także nowo narodzonych 
dzieci.

Formularz ww. oświadczenia można po-
brać ze strony internetowej Spółdzielni:  
www.smsp.wroc.pl lub wypełnić go bezpo-
średnio w biurze Spółdzielni przy ul. Komuny 
Paryskiej 90.

Tomasz Kapłon

stan osób
Aktualny

W związku z wejściem w życie z dniem  
1 stycznia br. ustawy o zmianie ustawy o po-
mocy państwa w spłacie niektórych kredytów 
mieszkaniowych, udzielaniu premii gwaran-
cyjnych oraz refundacji bankom wpłaconych 

premii gwarancyjnych (Dz.U. nr 222 z 2009 r.  
poz. 1752) informujemy:

W przypadku spłaty kredytu i 15% spłaty 
zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia 

Wcześniejsza spłata  
kredytu mieszkaniowego 

odsetek przez budżet państwa, stanowiącego 
podstawę do zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 5 
ww. ustawy, pozostałe odsetki podlegają wyku-
pieniu ze środków budżetu państwa.

Nowelizacja dotyczy tych nieruchomości,  
w których Spółdzielnia zaciągnęła kredyt na bu-
dowę lokali do roku 1993. 

Danuta Stańko

Przy ul. Zielińskiego...



Dajemy Ci ciepło.


