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Spódzielniamieszkaniowa,zgodnie
zprzepisamiobowiĻzujĻcegoprawa,
winnautrzymywaľzasobymieszkaniowewnależytymstanietechnicznym,
bezpiecznymaleiestetycznym.
W tym celu tworzony jest fundusz remontowy. Obowiŀzek utworzenia
w spódzielni mieszkaniowej funduszu
remontowego wynika z ustawy o spó
dzielniach mieszkaniowych..
Obowiŀzek Ŭwiadczenia na ten fundusz dotyczy wszystkich czonków spó
dzielni, waŬcicieli lokali niebōdŀcych
czonkami spódzielni oraz osób niebō
dŀcych czonkami spódzielni, którym
przysugujŀ spódzielcze wasnoŬciowe
prawa do lokali. Zgromadzone Ŭrodki
na funduszu remontowym suƁŀ pokryciu kosztów bieƁŀcych i przyszych remontów budynków znajdujŀcych siō
w poszczególnych nieruchomoŬciach
spódzielni. W zasobach ModzieƁowej
Spódzielni Mieszkaniowej znajduje siō
207 budynków wielorodzinnych stanowiŀcych nieruchomoŬci jednobudynkowe, jak i wielobudynkowe.
Ustawa o spódzielniach mieszkaniowych nakada obowiŀzek prowadzenia odrōbnie dla kaƁdej nieruchomoŬci
ewidencji i rozliczania wszystkich wpywów i wydatków funduszu remontowego.
Dla kaƁdej nieruchomoŬci prowadzona jest ewidencja kosztów ponoszonych na remonty nieruchomoŬci oraz
uiszczanych na pokrycie tych kosztów
opat. Rozliczenie kosztów oraz zestawienie ich z przychodami na danŀ nieruchomoŬŃ odbywa siō w okresach rocznych. RóƁnica pomiōdzy kosztami
a przychodami zwiōksza odpowiednio
koszty lub przychody danej nieruchomoŬci w roku nastōpnym.
Zasady tworzenia i wydatkowania
Ŭrodków funduszu remontowego okreŬla regulamin funduszu remontowego.
Zakres prac remontowych, które zostanŀ
wykonane w ramach funduszu remontowego, ujōty jest w planie gospodarczofinansowym na dany rok, zatwierdzonym przez Radō Nadzorczŀ. Zakres prac
jest odpowiedziŀ na przeprowadzane corocznie przeglŀdy techniczne budynków
i terenów zewnōtrznych oraz wnioski
mieszkaşców z poszczególnych osiedli.
WiōkszoŬŃ prac remontowych ukierunkowana jest na poprawō stanu technicz-

nego budynków, bezpieczeşstwa mieszkaşców a w nastōpnej kolejnoŬci na estetykō.
WysokoŬŃ stawek odpisu na fundusz remontowy, naliczanych w ramach
opat za uƁytkowanie lokalu, zatwierdza
Rada Nadzorcza. WielkoŬŃ stawek uzaleƁniona jest od potrzeb remontowych
danej nieruchomoŬci. Obowiŀzujŀca
podstawowa stawka odpisu na fundusz
remontowy dla lokali mieszkalnych,
w niezmienionej wielkoŬci od 2003 roku,
wynosi 1,30z/m2. W przypadku, gdy
wydatki na remonty przekraczajŀ wysokoŬŃ zebranych Ŭrodków na fundusz remontowy w danej nieruchomoŬci, Rada
Nadzorcza moƁe podjŀŃ uchwaō
o zwiōkszeniu wysokoŬci stawki odpisu
na fundusz remontowy. Od lipca 2019
roku wprowadzona zostaa podwyƁ
szona stawka odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych w wysokoŬci 2,00 z/m2 dla nieruchomoŬci, w których koniecznoŬŃ wykonania remontów
przewyƁsza zebrane Ŭrodki na funduszu
remontowy oraz dla których w planie gospodarczo-finansowym koszt prac remontowych przewyƁsza wpywy danej
nieruchomoŬci.
W przypadku nieruchomoŬci wielobudynkowych wysokoŬŃ podwyƁszonej stawki obowiŀzuje wszystkie lokale
mieszkalne we wszystkich budynkach
danej nieruchomoŬci. Stawka podwyƁ
szona ma zapobiec zaduƁaniu siō nieruchomoŬci przy utrzymaniu budynków
w naleƁytym stanie technicznym.
W nieruchomoŬciach, w których
potrzeby remontowe przekraczajŀ stan
Ŭrodków zebranych na funduszu remontowym w pierwszej kolejnoŬci wykonywane sŀ najpilniejsze prace, które zagraƁajŀ bezpieczeşstwu uƁytkowania budynków mieszkalnych. PilnoŬŃ prac
okreŬlana jest na podstawie corocznych
przeglŀdów budowlanych, których wymóg na zarzŀdcy budynku okreŬlony jest
w Ustawie z 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane /Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414
z póƀniejszymi zmianami/.
W przypadku moƁliwoŬci technologicznych, aby ograniczyŃ zaduƁanie
danej nieruchomoŬci, stosujemy praktykō etapowania prac, tj. przeprowadzania ich w okresie dwóch, trzech lat – np.
remont balkonów z malowaniem elewacji. Podnoszenie estetyki budynków i terenów jako element niezwiŀzany z utrzy-
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Fundusz remontowy

Wszystkie prace remontowe, sĻ dla każdej nieruchomoŧci oddzielnie ewidencjonowane
maniem niepogorszonego stanu technicznego i jest prowadzone w nieruchomoŬciach, w których fundusz remontowy wykazuje wynik dodatni.
Odpis na fundusz remontowy
skalkulowany jest takƁe w opacie eksploatacyjnej lokali, w tym garaƁy
i miejsc postojowych. Opaty te zostay
wprowadzone, dla garaƁy wolnostojŀ
cych od 1 lipca 2006 roku, dla miejsc postojowych 1 listopada 2000 roku. WczeŬniej waŬciciele garaƁy wolnostojŀcych
zobowiŀzani byli do prowadzenia remontów we wasnym zakresie. Niestety, ta forma utrzymania stanu technicznego garaƁy siō nie sprawdzia.
WiōkszoŬŃ waŬcicieli garaƁy nie prowadzia remontów nawet w niewielkim, czōsto niezbōdnym, zakresie. Dla
zapobieƁenia degradacji garaƁy postanowiono wiōc od 1 lipca 2006 roku
wprowadziŃ opatō na fundusz remontowy w wysokoŬci 0,40 z/m2, która nie
bya zmieniana do dnia dzisiejszego. To
niewielka kwota w zderzeniu z potrze-

bami, dlatego wykonywane sŀ jedynie
niezbōdne prace remontowe. Potrzeba
wiōc czasu na zebranie Ŭrodków
na wiōksze remonty lub dodatkowego
finansowania przez waŬcicieli garaƁy.
Od kilku lat w Toruniu funkcjonuje
tzw. „budƁet obywatelski”, w którym
miasto przeznacza Ŭrodki na inicjatywy
mieszkaşców. Spódzielnia inspiruje
i wspiera czonków w podejmowaniu
inicjatyw zmierzajŀcych do podniesienia estetyki naszych osiedli. W ostatnich
latach, korzystajŀc z tej moƁliwoŬci oraz
zaangaƁowania mieszkaşców, wykonano m.in. siowniō zewnōtrznŀ przy ul.
B. Gowackiego 34-48, rewitalizacjō
skwerku przed blokiem przy ul. PCK
21-25, ministrefō sportu dla dzieci
na Osiedlu Modych - remont boiska
sportowego do koszykówki i piki rōcznej pooƁonego przy budynku ul. Tuwima 14, rewitalizacjō placu zabaw
przy ulicy Aleje 700-lecia 14,16, Gaczyş
skiego 29-31, 33-35, w trakcie realizacji sŀ
tōƁnie solankowe wraz z zagospodaro-

waniem terenu i infrastrukturŀ technicznŀ przy ul. Wojska Polskiego 13-21
i 33-34. Projekty w realizacji w roku 2021
to ŀki kwietne na terenach pooƁonych
przy ulicy: Warneşczyka 2-4, 6-8, 10-12,
BaƁyşskich 2-8, Przy Kaszowniku 25,
27a, Gaczyşskiego 53-55, 57-59, Kraszewskiego 46-50, Szosa OkrōƁna 6-10B,
Tuwima 10, Matejki 61, 65, Wybickiego
34-40, 40A-40B, ul. Wybickiego 16-16D,
22-22E, trasa wzduƁ ul. Warneşczyka.
BudƁet obywatelski to wydzielona czōŬŃ
budƁetu miasta w danym roku, która zostaje oddana do dyspozycji mieszkaş
ców, aby mogli oni bezpoŬrednio podjŀŃ
decyzjō, na jakie inwestycje chcŀ przeznaczyŃ te pieniŀdze. Zachōcamy
wiōc naszych mieszkaşców do zgaszania projektów z wasnymi pomysami
na wydatkowanie pieniōdzy z budƁetu
obywatelskiego, które mogŀ byŃ
zrealizowane na naszych osiedlach, a nastōpnie oddawania gosów na te inwestycje.
(red)
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Remonty na osiedlu
Modych i Kochanowskiego
Przedstawiamy plan prac remontowych w2021 roku zatwierdzony przez ZarzĻd oraz
Radň NadzorczĻ MSM.

budynku w kierunku garaƁy,
Wadysawa Broniewskiego 7,
Letnia 23A z parkingu do budynku.

Roboty dekarskie

Roboty stolarskie

- Wymiana wazów dachowych:
wg potrzeb.

- Naprawa i malowanie ogrodzenia: Willowa 39.

Roboty ogólnobudowlane

Roboty elektryczne

- Malowanie klatek schodowych: Sz. OkrōƁna 6-6C, 8-8B,
Moniuszki 42- 46, Sowackiego
106-108, Zimowa 21-21A, Willowa 7-9, Bluszczowa 18-34,
Witkowskiego 1-1D.

- Samoczynne oŬwietlenie
piwnic: Krasişskiego 83-85,
Szosa OkrōƁna 6-6C; 8-8B,
Kochanowskiego 28-28A tylko
przed wiatroapem.

- Budowa Ŭmietnika: Kochanowskiego 28 + wiata do segregacji odpadów, Sowackiego 93
+ wiata do segregacji odpadów,
Galona 6B + wiata na gabaryty;
Skucie lastryka i pooƁenie
kostki polbruk przed wiatroapem: Krasişskiego 83-85.
- Remont daszków z poliwō
glanu: Letnia 21- 23.
- Remont wiatroapów z zewnŀtrz: Sz. OkrōƁna 6-6C, 8-8B,
10-10B, Kochanowskiego 2828A, Mickiewicza 55-55C.

Roboty ŧlusarskie
- Wymiana drzwi wejŬciowych:
Sowackiego 93-93A, 109-111,
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- Remont balkonów: Moniuszki
43-45, Kraszewskiego 6 str.
wschodnia i zachodnia, Galona
2-6B.
Kochanowskiego 28-28A, Grudziŀdzka 4a + okienko piwniczne.
- Wymiana drzwi wejŬciowych
do wōzów: Szosa OkrōƁna 6, 8.

Roboty instalacyjne
- Wymiana instalacjiwodno-kanalizacyjnej: Al. 700-lecia 14,
Matejki 65.
- Wymiana instalacji c.o.: Matejki 65.
- Wymiana instalacji ciepej wody:
Al. 700-lecia 14, Matejki 65.
- Legalizacja wodomierzy: Matejki 65, Sowackiego 101-107,

106, 110, Krasişskiego 36-36A,
Sienkiewicza 25.
- Wymiana ciepomierzy: Sowackiego 106- 108, 110, Krasiş
skiego 36-36A.
- Naprawa kanalizacji: Moniuszki 51-53, Broniewskiego
13-13C.
- Przeglŀd wentylacji hybrydowej + naprawy: Sowackiego
106-108, 110.

- Samoczynne zaŀczenie oŬwietlenia piwnic, wiatroapów:
Willowa 7-9, Bluszczowa 18-34
tylko wiatroapy.
- Samoczynne zaŀczenie oŬwietlenia klatek schodowych, piwnic, wiatroapów: Zimowa 2121A.
- Wymiana opraw oŬwietleniowych, awaryjnych, ewakuacyjnych w hali garaƁowej: Krasiş
skiego 34.
- Opomiarowanie oŬwietlenia
zew.: Wocawska 31.

Maa architektura

- Naprawa ukadu samoczynnego zaŀczania rezerwy SZR
i wymiana WLZ: Sowackiego
104.

- Remont chodników: Szosa
OkrōƁna 10 z likwidacjŀ asfaltu, Kochanowskiego 28-28A
- I etap od strony wejŬŃ do

Wymiana dƀwigów osobowych:
Gaczyşskiego 57.

Roboty dŻwigowe

Akwaryŧci z MSM
Od lat prňżnie i z sukcesami
dziaa w Klubie ,,Kameleon”
MSM Stowarzyszenie ToruŚski
Klub Akwarystów. Powsta
z Oddziau Polskiego ZwiĻzku
Akwarystów w Toruniu.
Akwarystyka to dziedzina wiedzy, która zajmuje siō hodowlŀ
zwierzŀt wodnych i roŬlin
w akwarium. Dzieli siō na sodkowodnŀ i morskŀ. Jej poczŀtki
siōgajŀ co najmniej 2500 lat p.n.e.
W XIX wieku w Europie byli
akwaryŬci, którzy sprowadzali
egzotyczne gatunki ryb i podejmowali siō ich hodowli oraz obserwacji.
W Polsce moƁna uznaŃ, Ɓe
poczŀtkiem tej dziedziny by rok
1886, gdy w czasopiŬmie przyrodniczym „WszechŬwiat” zaczōto publikowaŃ artykuy na temat akwarystyki. A w roku 1909
powstao pierwsze towarzystwo
tej nauki pod nazwŀ „Stowarzyszenie Lubowników Akwariów
i Terrariów i Pielōgnowania Pomników Natury – Agrion”.
Celem i zadaniem klubu
dziaajŀcego w ,,Kameleonie”
jest krzewienie i rozwijanie
zainteresowaş przyrodniczych
w szczególnoŬci zamiowania
do akwarystyki, uczulenie
czonków oraz caego spoeczeşstwa na potrzebō ochrony
Ŭrodowiska naturalnego, na
piōkno i estetykō natury, a takƁe
wspópracō ze stowarzyszeniami, zarówno polskimi, jak
i zagranicznymi w zakresie
akwarystyki, ekologii i ochrony
Ŭrodowiska.
Jak mówi jeden z czonków
klubu - ,,niezwyky Ŭwiat organizmów wodnych zawsze fascynowa ludzi”, zwaszcza, Ɓe jest tak
odmienny od otaczajŀcego nas

Ŭrodowiska miejskiego i lŀdowego. Posiadajŀc akwarium
w naszych domach mamy may
wycinek prawdziwej natury z egzotycznymi rybami, które mieniŀ
siō piōknymi kolorami, niezwykymi ksztatami i przyciŀgajŀ
uwagō swoim ciekawym zachowaniem. Gdy dodamy do tego
rozmnoƁenie i odchowanie narybku, radoŬŃ posiadacza jest
jeszcze wiōksza, poniewaƁ jest to
znak, iƁ nasze rybki majŀ dobre
warunki bytowania. MoƁemy
Ŭmiao powiedzieŃ, Ɓe jesteŬmy
dobrymi akwarystami. WaŬciwie utrzymane akwarium staje
siō ozdobŀ mieszkania, a obserwacja jego mieszkaşców jest ciekawsza niƁ oglŀdanie telewizji.
Przed pandemiŀ koronawirusa czonkowie klubu spotykali
siō raz w tygodniu, Ɓeby uporzŀdkowaŃ akwarium, porozmawiaŃ i podzieliŃ siō swojŀ wiedzŀ
oraz bieƁŀcymi doŬwiadczeniami z zakresu akwarystyki.
Stowarzyszenie Toruşski Klub
Akwarystów regularnie uczestniczyo w wystawach akwarystycznych m.in. Aqua Terr Forum Akwarystyki i Terrarystyki
Polskiej, organizowanych przez
Muzeum Przyrodnicze UMK
w Toruniu. W 2009 roku na wystawie akwarystycznej w odzi
Stowarzyszenie Toruşski Klub
Akwarystów otrzymao okolicznoŬciowy dyplom - ,,100 lat ruchu akwarystycznego w Polsce’’
za wkad i propagowanie tego
piōknego hobby lokalnie w Toruniu i w caym kraju. Stowarzyszenie Toruşski Klub Akwarystów, dziōki ƁyczliwoŬci i pomocy Klubu ,,Kameleon” MSM
moƁe dziaaŃ oraz propagowaŃ
tŀ wspaniaŀ pasjō nie tylko
w naszym mieŬcie. (red)
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Problemy mieszkaniowe w Polsce
i ocena istniejĻcych rozwiĻzaŚ. Czňŧľ I
Pierwsze pytanie, które zadaliŬmy respondentom, dotyczyo
opinii na temat najwaƁniejszych
problemów dotykajŀcych polskie rodziny. Respondenci mogli
wybraŃ do trzech odpowiedzi
na to pytanie. TreŬŃ pytania oraz
wybór odpowiedzi byy analogiczne do badania przeprowadzonego w 2015 roku oraz
w 2018 roku (1). Podobnie jak
w 2018 roku wŬród najwaƁniejszych problemów polskich rodzin na trzecim miejscu wskazano brak mieszkania lub ze warunki mieszkaniowe (32 proc.).
CzōŬciej wybierano tylko odpowiedƀ dotyczŀcŀ niskich zarobków (70 proc.) oraz braku sprawnie funkcjonujŀcej suƁby zdrowia (63 proc.).
Warto zwróciŃ uwagō
na korelacjō odpowiedzi z wielkoŬciŀ miejscowoŬci zamieszkiwanej przez respondentów. Problemy mieszkaniowe sŀ najdotkliwiej odczuwane przez mieszkaşców miast o populacji 100–
199 tys. mieszkaşców (45 proc.)
oraz niemal na równym poziomie w miastach 20–49 tys.
mieszkaşców, miastach 200-499 tys. mieszkaşców i miastach powyƁej 500 tys. mieszkaşców (odpowiednio 37 proc.,
36 proc. oraz 38 proc.). W poprzednim badaniu zaobserwowano trend rosnŀcy – im wiōksze miasto, tym czōŬciej wskazywano na problemy zwiŀzane
z warunkami mieszkaniowymi
(w 2018 roku w miastach powyƁej 500 tys. mieszkaşców tō odpowiedƀ wybrao aƁ 59,9 proc.
osób). Wypaszczenie tej tendencji wskazuje na pogarszajŀcŀ
siō sytuacjō mieszkaniowŀ
w mniejszych miastach i moƁe
sugerowaŃ pewnŀ poprawō
w metropoliach.

Niedostňpne remonty i brak
możliwoŧci poprawy warunków mieszkaniowych
W pytaniu o indywidualne problemy mieszkaniowe (W drugim
pytaniu pytaliŬmy, które z wymienionych problemów mieszkaniowych dotyczŀ gospodarstwa domowego respondentów? Dopuszczalny by wybór

ĶRÓDO: FUNDACJA HFH POLAND

Za sytuacja mieszkaniowa pozostaje trzecim najważniejszym
problemem Polek i Polaków.

Odpowiedzi respondentów na pytanie „Z podanej listy proszň wybraľ maksymalnie trzy problemy, które – Pana/Pani zdaniem – sĻ najważniejsze
dla polskich rodzin”
maksymalnie trzech najwaƁniejszych.) jedynie 37 proc. respondentów zadeklarowao, Ɓe nie
ma takich problemów. To znaczŀco gorszy wynik niƁ w poprzednim badaniu, kiedy to brak
problemów deklarowaa ponad
poowa (56 proc.) respondentów.
WŬród problemów najczō
Ŭciej wybierano odpowiedƀ dotyczŀcŀ braku moƁliwoŬci przeprowadzenia remontu (28 proc.),
braku moƁliwoŬci zamiany nieruchomoŬci na lepszŀ (26 proc.)
oraz brak moƁliwoŬci samodzielnego zamieszkania we wasnym
lub wynajmowanym mieszkaniu/domu (16 proc.). Dla porównania, w 2018 roku takich odpowiedzi udzielio odpowiednio
11,4 proc., 7,5 proc. oraz 10,1 proc..
Subiektywne odczucie respondentów zwiŀzane z brakiem moƁliwoŬci samodzielnego
zamieszkiwania (obecnie trzeci
najczōstszy problem mieszkaniowy, w 2018 roku – drugi) koresponduje ze statystykami skali
przeludnienia w Polsce. Zgodnie

z danymi Eurostatu w Polsce
w przeludnieniu mieszka 40,5
proc. spoeczeşstwa wobec 15,7
proc. Ŭredniej UE (2).
Dla grupy wiekowej 25–34
lata wskaƀnik ten wynosi aƁ 45,1
proc. (Ŭrednia UE – 28,6 proc.) (3).
Warto równieƁ odnotowaŃ
skokowy wzrost znaczenia problemu zwiŀzanego z niewystarczajŀcym ogrzaniem domu lub
mieszkania. Jest to czwarta najczōstsza odpowiedƀ wskazywana przez 14 proc. respondentów, podczas gdy dwa lata temu
bya to najmniej popularna odpowiedƀ (3 proc.). Im mniejsza
miejscowoŬŃ, tym czōŬciej respondenci borykajŀ siō z tym
problemem: wŬród osób mieszkajŀcych na wsi oraz w miastach
do 19 tys. mieszkaşców tej odpowiedzi udzielio 17 proc. respondentów, podczas gdy w miastach powyƁej 500 tys. mieszkaşców – 8 proc. (Wsie i miasta
do 19 tys. mieszkaşców – 17
proc., w miastach 20–49 tys.
mieszkaşców – 13 proc., w mia-

stach 50–99 tys. i 100–199 tys.
mieszkaşców – 11 proc., w miastach 200–499 tys. – 9 proc.,
a w miastach powyƁej 500 tys.
mieszkaşców – 8 proc..).
Odpowiedzi ukazujŀ potrzebō zwiōkszenia zaangaƁowania w przeciwdziaanie zjawisku
ubóstwa energetycznego oraz
w termomodernizacjō budynków mieszkalnych. Dziaania takie powinny koncentrowaŃ siō
na obszarach wiejskich oraz
w mniejszych miejscowoŬciach,
gdzie przewaƁa zabudowa jednorodzinna o duƁych powierzchniach. (4)

Osoby w trudnej sytuacji życiowej i ludzie modzi wŧród najbardziej potrzebujĻcych publicznego wsparcia mieszkaniowego
Polki i Polacy oczekujŀ publicznego wsparcia mieszkaniowego
przede wszystkim dla osób
w szczególnie trudnej sytuacji
Ɓyciowej, utrudniajŀcej lub uniemoƁliwiajŀcej samodzielne po-

zyskanie mieszkania – takich,
które borykajŀ siō z przewlekŀ
chorobŀ, niepenosprawnoŬciŀ,
lub doŬwiadczajŀ przemocy domowej. AƁ 44 proc. respondentów wskazao tō grupō w pytaniu o najbardziej potrzebujŀcych
adresatów publicznej pomocy
mieszkaniowej (5).
Tym samym w porównaniu z 2018 rokiem grupa ta przesza z drugiego na pierwsze miejsce poŬród udzielonych odpowiedzi. WaƁne z tej perspektywy
sŀ alarmujŀce dane MRPiPS, dotyczŀce potrzeby zapewnienia
bezpieczeşstwa mieszkaniowego dla ofiar przemocy domowej. SpoŬród 80 proc. respondentów, którzy uznali szybkie
izolowanie sprawcy przemocy
za kluczowŀ formō pomocy dla
ofiar, wiōkszoŬŃ wskazaa równieƁ, Ɓe ofiary przemocy domowej najbardziej potrzebujŀ
wsparcia lokalowego (6).
Niemal równie duƁym poparciem jak w badaniu z 2018
roku cieszya siō pomoc miesz-

kaniowa dla modych, usamodzielniajŀcych siō ludzi (41 proc.
w 2020 roku do 42 proc. w 2018
roku). Wynik ten koresponduje
z odpowiedziami udzielonymi
w pytaniu o problemy mieszkaniowe Polaków, w którym
brak samodzielnego mieszkania
wskazao 16 proc. respondentów, spoŬród których aƁ 35 proc.
stanowiy osoby w przedziale
wiekowym 18–35 lat.
W dalszej kolejnoŬci respondenci wskazali, Ɓe wadze
publiczne powinny pomagaŃ
w uzyskaniu mieszkania osobom poszkodowanym w wyniku klōsk Ɓywioowych i nieszczōŬliwych wypadków (39
proc.) (w 2018 roku bya to grupa
z najwiōkszŀ liczbŀ wskazaş),
osobom ubogim, o bardzo niskich dochodach (38 proc.) oraz
gospodarstwom domowym,
których dochody nie pozwalajŀ
na wynajōcie mieszkania lub zaciŀgniōcie kredytu mieszkaniowego (33 proc.).
CiĻg dalszy na str. 4
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szary-tematyczne/inne-opracowania/inne-opracowania-zbiorcze/polska-w-unii-europejskiejportret-statystyczny,35,1.html
[dostōp: 19.10.2020].
3 - Ministerstwo Rozwoju, Raport.
Stan mieszkalnictwa w Polsce,
marzec 2020, [online:] https://www.gov.pl/web/rozwoj/raport-o-stanie-mieszkalnictwa
[dostōp: 19.10.2020].

CiĻg dalszy ze str. 3

Budowa i remonty mieszkaŚ
gminnych oraz budowa mieszkaŚ na wynajem – tego oczekujĻ obywatele od wadz publicznych

5 - W trzecim pytaniu pytaliŬmy
o to, jakim grupom obywateli wadze publiczne powinny pomagaŃ
w pierwszej kolejnoŬci w uzyskaniu mieszkania. Respondenci mogli wskazaŃ trzy grupy spoŬród
wymienionych w kafeterii.

Odpowiedzi respondentów na pytanie „Które z wymienionych problemów mieszkaniowych dotyczĻ Pana/Pani gospodarstwa
domowego? Proszň wybraľ maksymalnie trzy najważniejsze”
potwierdzili preferencje we
wspieraniu budowy i remontów
zasobu gminnego (50 proc.) oraz
budowy mieszkaş o umiarkowanym czynszu z moƁliwoŬciŀ
wykupu – 46 proc. respondentów wskazao tō moƁliwoŬŃ.
Na trzecim miejscu znalaza
siō budowa mieszkaş na wynajem dostōpnych dla wszystkich
obywateli bez moƁliwoŬci wykupu (36 proc.). Jest to znaczŀco
wyƁszy wskaƀnik niƁ w badaniu
z 2018 roku, w którym odpowiedƀ ta uzyskaa poparcie zaledwie 25 proc. badanych. MoƁna
postawiŃ tezō, Ɓe po dwóch latach
od poprzedniego badania wzrosa ŬwiadomoŬŃ spoeczna na temat najmu spoecznego jako interesujŀcej alternatywy dla droƁ
szych i nadal ekskluzywnych rozwiŀzaş kupna lub dochodzenia
do wasnoŬci nieruchomoŬci.

proc.). Najem bez moƁliwoŬci
wykupu zyska poparcie przede
wszystkim wŬród respondentów
w przedziale wiekowym 45–65
lat (44 proc.), mieszkaşców miast
wielkoŬci 200–499 tys. mieszkaşców (45 proc.).
Osoby dojrzae i starsze
z duƁych miast okazujŀ siō grupŀ
najbardziej przekonanŀ do opcji
budowy mieszkaş przeznaczonych docelowo na wynajem (bez
moƁliwoŬci wykupu).
Analogicznie do wyników
badania z 2018 roku Polki i Polacy nadal deklarujŀ niƁsze poparcie dla propozycji pub
licznych dopat do kredytów
oraz dofinansowania do najmu
mieszkaş na wolnym rynku.
Niemniej jednak, grupa respondentów uznajŀcych wagō bezpoŬrednich dopat do najmu mieszkaş i do kredytu hipotecznego

Polki i Polacy zaczynajŀ powoli przekonywaŃ siō do wynajmowania mieszkania zamiast
wiŀzania siō na cae Ɓycie drogim
i nieprzewidywalnym kredytem
mieszkaniowym oraz doceniaŃ
niƁszy koszt wejŬcia w posiadanie mieszkania. Z udzielonych
odpowiedzi wyraƀnie wynika,
Ɓe obywatele oczekujŀ w wiōkszym stopniu budowania przez
wadze publiczne taşszych
mieszkaş (równieƁ z opcjŀ dojŬcia do wasnoŬci) niƁ pomocy finansowej w regulowaniu kredytów hipotecznych.
Najem z moƁliwoŬciŀ wykupu cieszy siō najwiōkszŀ popularnoŬciŀ wŬród osób modych,
czynnych zawodowo – 50 proc.
respondentów w przedziale wiekowym 25–34 lata, pochodzŀ
cych przede wszystkim z miast
wielkoŬci 20–49 tys. populacji (54

znaczŀco wzrosa w porównaniu
z poprzednim badaniem (odpowiednio z 10,5 proc. do 21 proc.
oraz z 13,3 proc. do 21 proc.).
Przypisy:
1 - Fundacja Habitat for Humanity Poland, Wyniki badaş opinii
publicznej „Problemy mieszkaniowe Polek i Polaków oraz ocena
istniejŀcych rozwiŀzaş”. Badanie
zrealizowane w dniach 1819.01.2018 metodŀ CATI przez instytut badawczy IBRiS, [online:]
https://habitat.pl/wp-content/uploads/2018/04/HabitatPoland_badanie-opiniipubl_mieszkalnictwo2018.pdf
[dostōp: 19.10.2020].
2 - Gówny Urzŀd Statystyczny,
Polska w Unii Europejskiej. Portret statystyczny, Warszawa 2019,
[online:] https://stat.gov.pl/ob-

6 - Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Spoecznej, Ogólnopolska diagnoza infrastruktury
wsparcia dla osób doznajŀcych
przemocy oraz ocena efektywnoŬci i skutecznoŬci stosowanych
form pomocy. Raport koşcowy,
Warszawa 2017.
7 - W czwartym pytaniu zapytaliŬmy o to, jakie dziaania w mieszkalnictwie powinny wspieraŃ finansowo wadze publiczne
w pierwszej kolejnoŬci? Dopuszczalny by wybór trzech odpowiedzi.
Ķródo: Fundacja Habitat
for Humanity Poland.
Badanie „Problemy mieszkaniowe Polek
i Polaków oraz ocena istniejĻcych rozwiĻ
zaŚ. Wyniki badaŚ opinii publicznej.” zrealizowane zostao w kwietniu 2020 roku
metodĻ CAWI na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie dorosych Polaków
przez ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. na
zlecenie Fundacji Habitat for Humanity
Poland.

ĶRÓDO: FUNDACJA HFH POLAND

ĶRÓDO: FUNDACJA HFH POLAND

Podobnie jak w poprzednim badaniu w odpowiedzi na pytanie
o dziaania, które naleƁy wspieraŃ publicznie (7), respondenci

4 - Cytaty pochodzŀ z: Strategie
mieszkaniowe modych ludzi
w Warszawie, maj 2020, [online:]
https://www.atd.org.pl/strategiemieszkaniowe-mlodych-ludzi-wwarszawie/ [dostōp: 19.10.2020].
ĶRÓDO: FUNDACJA HFH POLAND

W porównaniu z wynikami badaş z 2018 roku najwiōcej zyskaa grupa osób ubogich o bardzo niskich dochodach. W 2018
roku zaledwie 14 proc. respondentów wskazao tō grupō jako
wymagajŀcŀ pilnego publicznego wsparcia mieszkaniowego.
W 2020 roku problemy mieszkaniowe tej grupy dostrzego juƁ
38 proc. respondentów. Co ciekawe, respondenci zwrócili
uwagō, Ɓe wsparcie w uzyskaniu
mieszkania powinny uzyskiwaŃ
i osoby o bardzo niskich dochodach, i te, niekoniecznie ubogie,
które nie sŀ w stanie zaspokoiŃ
swoich potrzeb mieszkaniowych na rynku prywatnym.
Mniej chōtnie respondenci
przyznajŀ prawo do pomocy
mieszkaniowej z uwagi na standard mieszkania i potrzebō dostosowania mieszkania dla osób
starszych. Niewielki odsetek respondentów uzna, Ɓe pomoc
mieszkaniowa powinna przysugiwaŃ osobom chcŀcym
zmieniŃ miejsce zamieszkania ze
wzglōdu na sytuacjō zawodowŀ
lub kredytobiorcom, którzy majŀ
problem ze spatŀ zobowiŀzaş.

Odpowiedzi respondentów na pytanie „Jakim grupom obywateli wadze publiczne powinny
pomagaľ w pierwszej kolejnoŧci w uzyskaniu mieszkania? Proszň wybraľ maksymalnie trzy grupy”

Odpowiedzi na pytanie „Jakie dziaania w mieszkalnictwie powinny wspieraľ finansowo wadze publiczne w pierwszej kolejnoŧci?Proszň wybraľ 3 najważniejsze. Porównanie badania z 2018 r. i 2020 r.”
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Bezpieczne Mieszkanie

Zapewni Ci najlepsz¹ ochronê Twojego mieszkania, piwnicy i gara¿u.
Chronimy od wszystkich ryzyk
czyli od ka¿dego nag³ego i niespodziewanego zdarzenia, np.:

zalanie

po¿ar

kradzie¿ z w³amaniem

przepiêcia

st³uczenia

Odpowiadamy za szkody powsta³e
w wyniku ra¿¹cego niedbalstwa
czyli gdy przez nieuwagê wyrz¹dzisz szkodê, zapominaj¹c np.:

wy³¹czyæ ¿elazko

ju¿ od 14 z³
miesiêcznie

zakrêciæ kran

P³acisz niewiele

Dopóki p³acisz, masz ochronê

– op³acasz nisk¹ sk³adkê co miesi¹c wraz
z op³atami za Twoje mieszkanie.

– nie musisz pamiêtaæ o corocznym
wznowieniu polisy.

Zadzwoñ i zapytaj o szczegó³y 518 204 224
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Relacja z posiedzenia Rady Nadzorczej MSM
Posiedzenie Rady Nadzorczej
MSM odbyo siň 12 kwietnia br.
Zwoane zostao na podstawie
art. 35 §4(1) ustawy Prawo
spódzielcze w treŧci obowiĻ
zujĻcej od 1.04.2020 r. i ustawy
z dnia 31.03.2020 r. przy wykorzystaniu ŧrodków bezpoŧredniego porozumiewania siň
na odlegoŧľ.

FOT. JACEK SMARZ

Rada Nadzorcza zapoznaa siō
z opiniŀ i raportem Biegego Rewidenta dotyczŀcymi oceny
sprawozdania finansowego
MSM za rok 2020. Sprawozdanie
finansowe opracowano zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29
wrzeŬnia 1994r. o rachunkowoŬci. Sprawozdanie zostao sporzŀdzone na podstawie prawidowo prowadzonych ksiŀg rachunkowych oraz przedstawia
rzetelny i jasny obraz sytuacji
majŀtkowej i finansowej Spó
dzielni na dzieş 31 grudnia 2020r.
Obecna sytuacja gospodarcza
Spódzielni jest bardzo dobra,
a jej dziaalnoŬŃ nie jest zagroƁona.
Na podstawie wyników lustracji dziaalnoŬci inwestycyjnej
Spódzielni za rok 2019 i badania
sprawozdania finansowego
za 2020 rok Komisja Rewizyjna
RN MSM dokonaa oceny dziaalnoŬci MSM. Spódzielnia po-

pisy ustawy z dnia 16 wrzeŬnia
1982 r. Prawo spódzielcze (t.j.
Dz.U. z 2020 r. poz. 275), Art. 39
ustawy Prawo spódzielcze stanowi, Ɓe „walne zgromadzenie
zwouje zarzŀd przynajmniej raz
w roku w ciŀgu szeŬciu miesiōcy
po upywie roku obrachunkowego”. tj. do 30 czerwca kaƁdego
roku.
Obecnie zwoanie Walnego
Zgromadzenia zgodnie z ustawŀ
j.w. nie jest moƁliwe ze wzglōdu
na stan zagroƁenia epidemiologicznego oraz uregulowania

siada moƁliwoŬci inwestycyjne,
jak i nabywców lokali mieszkalnych. Inwestycje sŀ realizowane
na gruncie o uregulowanym stanie prawnym. Rada w ciŀgu caego roku sprawozdawczego
nadzorowaa pracō Zarzŀdu
w zakresie realizacji zadaş okreŬlonych w planie gospodarczo –
finansowym Spódzielni z uwzglōdnieniem zachowania pynnoŬci finansowej oraz realizacji
uchwa organów statutowych.
Sprawujŀc funkcje nadorczokontrolne Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia dziaalnoŬŃ Spó
dzielni.
W dalszej czōŬci obrad omówiono analizō wyników ekono-

micznych i wykonania planu finansowo-gospodarczego za 2020
rok. Sytuacja gospodarcza Spó
dzielni jest bardzo dobra, a jej wyniki nie wykazujŀ zagroƁeş
w kontynuowaniu dalszej dziaalnoŬci. Rada Nadzorcza zapoznaa siō z informacjŀ Zarzŀdu
o projektach uchwa w sprawach
bōdŀcych przedmiotem obrad
Walnego Zgromadzenia MSM
w 2021 r. Walne Zgromadzenie
jest najwyƁszym organem Spódzielni i tym samym podejmuje
najwaƁniejsze decyzje w jej sprawach. Zakres uprawnieş Walnego Zgromadzenia okreŬla
Statut Spódzielni oraz bezwzglōdnie obowiŀzujŀce prze-

Stroiki w ,,Kameleonie”

prawne wprowadzone ustawŀ
z dnia 31.03.2020 r. o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiŀ
zaniach zwiŀzanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaƀnych oraz wywoanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2020 r., poz. 568).
TreŬŃ art. 90 powyƁszej
ustawy dotyczŀcej zapobiegania
epidemii COVID-19 okreŬla, Ɓe
zwoanie walnego zgromadzenia powinno nastŀpiŃ w ciŀgu

6 tygodni po odwoaniu stanu
zagroƁenia epidemiologicznego.
Zatem w chwili obecnej dokadne okreŬlenie daty odbycia
Walnego Zgromadzenia w naszej
Spódzielni jest niemoƁliwe.
Rada Nadzorcza podjōa
równieƁ uchwaō o wprowadzeniu opat dla nowo oddanego budynku mieszkalnego przy ul.
Hubego 39-39b. Nastōpne posiedzenie Rady Nadzorczej odbō
dzie siō 10 maja br. Poprzedzŀ je
spotkania poszczególnych komisji.

FELIETON MIESZKAĖCA

Wiosna ach to ty!
Natura budzi siō do Ɓycia. Ptaki rano piōknie Ŭpiewajŀ. Coraz wiōcej ciepa. Chce siō ƁyŃ!
Administracje naszych osiedli uporzŀdkoway tereny po okresie zimowym, a miejsca zielone
zyskujŀ nowe nasadzenia. Ruch wokó bloków spory, spacerowicze, maluchy na rowerkach,
wiōcej Ńwiczŀcych.
Budzimy wiosnŀ nadziejō, Ɓe bōdzie spadek zakaƁeş. OczywiŬcie chroşmy siō maseczkŀ,
nawet mimo zaszczepienia.
Wiosna zdaje egzamin, a do egzaminu przystōpuje modzieƁ. Powodzenia!
ļyczō dobrej majówki, przy dobrej pogodzie i w bezpiecznym dystansie!
JAKUB WIĢNIEWSKI
(MIESZKANIEC MSM)

Modzieżowa Spódzielnia Mieszkaniowa
i klub „SOBÓTKA” ogasza plebiscyt
na „Najsympatyczniejszego sĻsiada
w MSM – 2021 r”

FOT. MSM

„GOSUJ NA S÷SIADA,
ON CI RĄKĄ PODA”

Klub ,,Kameleon” Modzieżowej Spódzielni Mieszkaniowej w Toruniu zorganizowa
konkurs plastyczny dla
mieszkaŚców.
Jego celem byo samodzielne
przygotowanie stroika wielkanocnego z materiaów plastyczno-technicznych z uwzglōdnieniem elementów tematycznych dla zbliƁajŀcych siō
Ŭwiŀt. Osoby, które zgosiy telefonicznie chōŃ udziau w konkursie, swoje prace oddaway
w klubie ,,Kameleon” w dniach
25 i 26.03.2021 r. w obowiŀzujŀ
cym reƁimie sanitarnym.

Konkurs cieszy siō duƁym
zainteresowaniem
wŬród
mieszkaşców. ZoƁone prace
byy oryginalne i wykonane
bardzo starannie, wiōc Komisja
Konkursowa miaa trudny wybór przy wyonieniu zwyciōzców.
Podczas oceniania brana
pod uwagō bya estetyka wykonania, kreatywnoŬŃ oraz odzwierciedlenie tematu. Komisja przyznaa 3 gówne nagrody
oraz wyróƁnienia.
Zdobywcy gównych nagród otrzymali bony podarunkowe do Centrum Handlowego
Plaza, tematyczne sodycze

oraz dyplomy. Mie niespodzianki czekay równieƁ dla
osób wyróƁnionych. Osoby,
które otrzymay gówne nagrody:
- 1 miejsce Pani BoƁena
z osiedla Lelewela i Koŀtaja,
- 2 miejsce Pani Hanna
z osiedla Lelewela i Koŀtaja,
- 3 miejsce Pani Magorzata
z osiedla JAR.
Wszystkim zwyciōzcom
gratulujemy! Serdecznie zachō
camy Mieszkaşców MSM
do brania udziau w nastōpnych konkursach organizowanych przez Klub ,,Kameleon”.
(red)

Celem plebiscytu jest wyonienie najsympatyczniejszego mieszkaşca Osiedla MSM,
oraz zwrócenie uwagi na rolō i znaczenie pomocy sŀsiedzkiej. Mieszkaşca który
w tak trudnym okresie pandemii COVID-19, suƁy dobrym sowem, podtrzymywa na duchu, robi zakupy, pomaga podczas odosobnienia. Plebiscyt organizowany jest w okresie 20.04.2021 do 20.06.2021, na terenie osiedli ModzieƁowej Spó
dzielni Mieszkaniowej.
Kandydatów moƁna zgaszaŃ wyŀcznie na Kartach Zgoszeş zamieszczonych na stronie:
www.msm.torun.pl, lub na stronie
Klubu „Sobótka”, wydrukowanych
w gazetce „Nasze Sprawy”, systemem on – line, na adres: sobotka@msm.torun.pl, dostarczyŃ
pocztŀ na adres klubu, lub wrzuciŃ
do skrzynki przy drzwiach klubu.
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RADCA PRAWNY RADZI

Umowy dotyczĻce spadku – czňŧľ II
W nawiŀzaniu do tematyki prawa spadkowego w poniƁ
szym artykule przedstawione zostanŀ
dalsze
regulacje
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
roku Kodeks cywilny (Dz.U.
2020.1740 – tekst jednolity) dotyczŀce zbycia spadku.
Zgodnie z art. 1051 Kodeksu cywilnego (k.c.) spadkobierca, który spadek przyjŀ,
moƁe spadek ten zbyŃ w caoŬci
lub w czōŬci. To samo dotyczy
zbycia udziau spadkowego. Jak
natomiast stanowi art. 1052 k.c.
umowa sprzedaƁy, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiŀzujŀca do zbycia spadku
przenosi spadek na nabywcō,
chyba Ɓe strony inaczej posta-

FOT. KAROLINA MISZTAL

Marek Kozowski, Radca Prawny

nowiy. JeƁeli zawarcie umowy
przenoszŀcej spadek nastōpuje
w wykonaniu zobowiŀzania
wynikajŀcego z uprzednio zawartej umowy zobowiŀzujŀcej
do zbycia spadku, waƁnoŬŃ

umowy przenoszŀcej spadek
zaleƁy od istnienia tego zobowiŀzania. Umowa zobowiŀzujŀca do zbycia spadku powinna
byŃ zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy

SEKRETARIAT MSM,
ul. Tuwima 9
tel. 56 622 41 15, 56 691 81 15,
fax 56 622 59 15

BIURO OBSUGI INTERESANTÓW
tel. 56 622 41 15, wew. 20
SPRZEDAķ LOKALI: tel. 56 622 41 15, wew. 65
fax 56 662 74 02
BIURO REKLAMY: ul. GaczyŚskiego 31
tel. 56 658 11 75

POGOTOWIE TECHNICZNE MSM
tel. 56 463 60 00, kom. 780 287 886,
godz. 15.00-22.00 (w dni robocze),
10.00-22.00 (w dni wolne)

umowy przenoszŀcej spadek,
która zostaje zawarta w celu
wykonania istniejŀcego uprzednio zobowiŀzania do zbycia
spadku.
Co waƁne, nabywca spadku
wstōpuje w prawa i obowiŀzki
spadkobiercy (art. 1053 k.c.).
Oznacza to, Ɓe nabywca spadku
jest uprawniony do podejmowania tych wszystkich czynnoŬci,
których dokonanie leƁao w gestii zbywcy. W szczególnoŬci
moƁe on wystŀpiŃ z wnioskiem
o stwierdzenie nabycia spadku,
a takƁe ƁŀdaŃ dokonania dziau
spadku. Wstōpuje on ponadto
w miejsce zbywcy do toczŀcego
siō postōpowania sŀdowego i administracyjnego (Ciszewski Jerzy (red.), Nazaruk Piotr (red.),
Kodeks cywilny. Komentarz,
Opublikowano: WKP 2019).

Z kolei zbywca spadku zobowiŀzany jest do wydania tego,
co wskutek zbycia, utraty lub
uszkodzenia przedmiotów naleƁŀcych do spadku zostao uzyskane w zamian tych przedmiotów albo jako naprawienie
szkody, a jeƁeli zbycie spadku
byo odpatne, takƁe do wyrównania ubytku wartoŬci powstaego przez zuƁycie lub rozporzŀ
dzenie nieodpatne przedmiotami naleƁŀcymi do spadku.
Zbywca moƁe natomiast ƁŀdaŃ
od nabywcy zwrotu wydatków
i nakadów poczynionych
na spadek (art. 1054 k.c.).
Jak stanowi art. 1055 k.c.
nabywca spadku ponosi odpowiedzialnoŬŃ za dugi spadkowe w tym samym zakresie co
zbywca, a ich odpowiedzialnoŬŃ wzglōdem wierzycieli jest
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solidarna. W braku odmiennej
umowy nabywca ponosi
wzglōdem zbywcy odpowiedzialnoŬŃ za to, Ɓe wierzyciele
nie bōdŀ od niego Ɓŀdali spe
nienia Ŭwiadczeş na zaspokojenie dugów spadkowych. Jednak zgodnie z art. 1056 k.c. w razie zbycia spadku spadkobierca
nie ponosi odpowiedzialnoŬci
z tytuu rōkojmi za wady fizyczne i prawne poszczególnych przedmiotów naleƁŀcych
do spadku.
Ponadto, korzyŬci i ciōƁary
zwiŀzane z przedmiotami naleƁŀcymi do spadku, jak równieƁ
niebezpieczeşstwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia
przechodzŀ na nabywcō z chwilŀ
zawarcia umowy o zbycie
spadku, chyba Ɓe umówiono siō
inaczej (art. 1057 k.c.).
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