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Zmiany w opacie za podgrzanie wody
Korzystanie z tych dóbr w budynkach wielorodzinnych wymaga jednak ustalenia odpowiedniego systemu naliczania i rozliczania opat.
Pozwala to na swobodny, a jednoczeŬnie usystematyzowany finansowo dostōp do mediów dla wszystkich uƁytkowników.
W ModzieƁowej Spódzielni
Mieszkaniowej w Toruniu system
ten stanowi „Regulamin w sprawie
zasad ustalania i rozliczania kosztów
gospodarki zasobami oraz opat za
uƁytkowanie lokali w ModzieƁowej
Spódzielni Mieszkaniowej w Toruniu”. Nowy tekst jednolity tego dokumentu zosta uchwalony przez
Radō Nadzorczŀ w dn. 18.10.2021 r.,
a wprowadzone zmiany dotyczŀ
przede wszystkim kwestii zwiŀzanych z opatŀ za podgrzanie wody,
która jest jednŀ z kluczowych skadowych miesiōcznych opat z tytuu
uƁytkowania lokalu.
Dotychczas obowiŀzujŀca wysokoŬŃ przedmiotowej opaty w zasobach ModzieƁowej Spódzielni
Mieszkaniowej w Toruniu zaleƁna
jest wyŀcznie od iloŬci zuƁytej
wody i wynosi 28,00 z/m3. Znowelizowana ustawa Prawo energetyczne wprowadza jednak szereg
zmian w odniesieniu do kosztów
ciepa, w tym równieƁ w czōŬci dotyczŀcej ciepej wody.
Zgodnie z nowymi regulacjami
zastosowany powinien byŃ podzia
na czōŬŃ staŀ (niezaleƁnŀ od iloŬci
zuƁytej wody) i zmiennŀ (zaleƁnŀ
od iloŬci zuƁytej wody). Zmiana ta
ma zapewniŃ racjonalny rozdzia
kosztów uwzglōdniajŀcy równieƁ
udzia lokali, w których nie nastō
puje pobór ciepej wody, a zapewniona jest gotowoŬŃ jej dostarczenia.
CzōŬŃ z nas stwierdzi, Ɓe niesprawiedliwym jest paciŃ za coŬ czego siō
nie zuƁyo. Jest to jednak stwierdzenie mylne.
NaleƁy bowiem pamiōtaŃ, Ɓe
w comiesiōcznych fakturach za dostawō ciepa ujmowane sŀ teƁ opaty
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W dzisiejszych czasach dostňp
do takich mediów jak ciepa woda
czy centralne ogrzewanie jest tak
powszechny, że aż trudno sobie wyobraziľ ich brak bĻdŻ utrudniony
dostňp do nich.

stae, które sŀ niezaleƁne od iloŬci
energii cieplnej zuƁywanej w budynku na potrzeby podgrzania
wody (m.in. za moc zamówionŀ).
Obrazuje to hipotetyczna sytuacja,
gdy w budynku nie zosta pobrany
nawet litr ciepej wody. W takim
przypadku przy obecnym stanie
unormowaş Spódzielnia nie ma
moƁliwoŬci obciŀƁenia uƁytkowników Ɓadnymi kosztami, mimo Ɓe je
faktycznie poniosa.
Wobec wprowadzonych zmian
w przywoanej wyƁej ustawie zachodzi koniecznoŬŃ dostosowania
wykazu opat obowiŀzujŀcych w zasobach naszej Spódzielni. Aktualna
opata za podgrzanie wody prze-

kwalifikowana zostanie na opatō
zmiennŀ i tak jak miao to miejsce
dotychczas zaleƁna bōdzie wyŀcznie od iloŬci zuƁytej ciepej wody.
IloŬŃ ta ustalana bōdzie w oparciu
o wskazania wodomierzy lokalowych - w przypadku mieszkaş opomiarowanych bŀdƀ na podstawie
przyjōtych unormowaş regulaminowych – w przypadku mieszkaş nieopomiarowanych. Dla budynków
zasilanych z sieci miejskiej oraz budynków z kotowniami budynkowymi wprowadzona zostanie dodatkowo nowa opata „opata staa
za podgrzanie wody”. Ponoszona
ona bōdzie przez wszystkich uƁytkowników budynku solidarnie bez

wzglōdu na iloŬŃ zuƁytej ciepej
wody, a naliczana bōdzie w odniesieniu do powierzchni uƁytkowej.
ZaznaczyŃ naleƁy, Ɓe zastosowany
wyznacznik okreŬlony zosta przez
ustawō Prawo energetyczne. Termin
wprowadzenia nowej opaty to grudzieş 2021 r.
Z przeprowadzonego wyliczenia kosztów podgrzania wody w zasobach MSM wynika, Ɓe konieczne
jest urealnienie obowiŀzujŀcej wysokoŬci opaty za podgrzanie wody.
Wpyw na to majŀ m.in. rosnŀce
w ostatnim czasie ceny energii cieplnej. Wprowadzenie opaty staej
w wysokoŬci 0,16 z/m2 umoƁliwi
pozostawienie opaty zmiennej

na dotychczasowym poziomie, tj.
28,00 z/m3.
ZaznaczyŃ naleƁy, Ɓe koszt podgrzania wody cechuje zaleƁnoŬŃ odwrotnie proporcjonalna. Oznacza to,
Ɓe im mniej ciepej wody zuƁywanej
jest w budynku tym jej faktyczny
koszt jest wyƁszy. Skutkuje to w póƀ
niejszym czasie koniecznoŬciŀ podnoszenia wysokoŬci opat o dodatkowŀ wartoŬŃ niebōdŀcŀ wynikiem
podwyƁek cen energii cieplnej. Pamiōtajmy zatem, by w celu poprawy
stanu domowego budƁetu nie ograniczaŃ drastycznie zuƁycia ciepej
wody. Przynosi to bowiem negatywne rezultaty i efekt odwrotny
do zamierzonego.
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Modzieżowa Spódzielnia
Mieszkaniowa od 60 lat
buduje i nie zwalnia
tempa.
Od wielu lat poddaje swoje
dziaania ocenie przez organy zewnōtrzne i bierze
udzia w róƁnego rodzaju
konkursach, w tym „Konkursie Budowa Roku” organizowanym przez Polski Zwiŀzek
InƁynierów i Techników Budownictwa z siedzibŀ w Warszawie.
Konkurs organizowany
jest corocznie przez Polski
Zwiŀzek InƁynierów i Techników Budownictwa przy
wspóudziale Ministerstwa
Rozwoju i Technologii oraz
Gównego Urzōdu Nadzoru
Budowlanego. Jego celem jest
wyonienie najlepiej zbudowanych obiektów budowlanych w Polsce, na których
osiŀgniōto wyróƁniajŀce siō
wyniki realizacyjne.
Przedmiotem Konkursu sŀ
obiekty budowlane lub proces inwestycyjny (równieƁ
modernizacyjny) ze wszystkich rodzajów budownictwa.
Zgoszeş do konkursu mogŀ
dokonywaŃ jednostki uczestniczŀce w procesie budowla-

nym, z polskŀ osobowoŬciŀ
prawnŀ, a wiōc inwestorzy
bezpoŬredni przygotowujŀcy
inwestycjō do realizacji (w
tym developerzy lub suƁby
samorzŀdów terytorialnych)
oraz wykonawcy robót budowlano-montaƁowych: generalni lub gówni. Nagrody
i wyróƁnienia sŀ przyznawane jednostkom zgaszajŀ
cym.
Spódzielnia wzorem lat
poprzednich wziōa udzia
w konkursie i otrzymaa nagrodō III stopnia za budowō
zespou budynków na osiedlu
JAR. Nie jest to pierwsza nagroda za realizacjō budynków
mieszkalnych,
poniewaƁ
od kilku lat jesteŬmy na podium.
Realizacja budów odbywaa siō w trudnym okresie
pandemii koronawirusa oraz
obostrzeniach z tym zwiŀzanych, a wiōc w czasie obaw
nie tylko o terminowoŬŃ realizacji budów, ale przede
wszystkim o zdrowie ludzi,
a takƁe dotrzymania warunków materiaowych i cenowych.
Budynki zgoszone przez
Spódzielniō do konkursu
charakteryzujŀ siō funkcjo-

nalnymi rozwiŀzaniami urbanistycznymi i architektonicznymi zapewniajŀcŀ komfort
i bezpieczeşstwo uƁytkowników, a nowoczesne materiay
i rozwiŀzania technologiczne,
jak teƁ najwyƁsza jakoŬŃ wykonania zapewniajŀ oszczōdnoŬŃ energii oraz niezawodnoŬŃ w eksploatacji. Budynki
posiadajŀ ciekawe i funkcjonalne rozwiŀzania architektoniczne mieszkaş z moƁliwoŬciŀ wprowadzania indywidualnych zmian przez nabywców. Posiadajŀ równieƁ
ochronō cieplnŀ przegród budowlanych przyjōtŀ wg przepisów jak na rok 2021 oraz
uatwienia dla osób niepenosprawnych np. winda w kaƁ
dej klatce ze zjazdem do czō
Ŭci piwnicznej. Budynki sŀ
usytuowane przy terenie leŬnym, co sprzyja walorom
krajobrazowym, a ekspozycja
wschodnio-zachodnia mieszkaş duƁemu nasonecznieniu. Budynki charakteryzujŀ
siō duƁymi, estetycznymi
i funkcjonalnymi balkonami
oraz przestronnymi tarasami
w parterze. Nowoczesne
place zabaw dla dzieci, urzŀ
dzenia do rekreacji dla osób
dorosych, jak teƁ starannie
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Nie zwalniamy tempa

zaprojektowana i wykonana
zieleş podkreŬlajŀ unikalny
charakter osiedla. Wszystkie
zgoszone budynki wykonano metodŀ tradycyjnŀ.
W podpiwniczeniu kaƁdego
z nich znajduje siō garaƁ podziemny z miejscami postojowymi wyposaƁonymi w monitoring, a takƁe czujniki spalin i gazu, co umoƁliwia
parkowanie samochodów
wyposaƁonych w instalacjō
LPG. Komunikacjō pionowŀ

zapewniajŀ klatki schodowe
i usytuowane przy nich wygodne, szybkie i energooszczōdne dƀwigi osobowe.
Spódzielnia
dokada
wszelkich staraş, aby wybudowane budynki byy bezpieczne, wygodne w uƁytkowaniu, z niskimi kosztami
eksploatacji, estetycznie wykoşczone o ciekawym wyglŀdzie architektonicznym
z kompleksowo urzŀdzonym
zagospodarowaniem terenu.

Te wszystkie walory zostay
docenione przez Komisjō
Konkursowŀ „Budowa Roku
2020” i po raz kolejny wyróƁ
niono ModzieƁowŀ Spó
dzielniō Mieszkaniowŀ nagrodŀ III stopnia.
Przyznana nagroda o randze ogólnopolskiej jest dla
Spódzielni kolejnym, szczególnym wyróƁnieniem i dopingiem do dalszego dziaania i kontynuacji dziaalnoŬci
inwestycyjnej.

Obrady Rady Nadzorczej
Ostatnie posiedzenie Rady
Nadzorczej MSM odbyo siň
18 paŻdziernika bieżĻcego
roku.
Gównym tematem obrad
byo omówienie realizacji
letniego wypoczynku dzieci,
modzieƁy i dorosych oraz
ocena stanu przygotowaş
klubów „Kameleon” i „Sobótka” do sezonu jesienno –
zimowego. ŀcznie w sezonie letnim zrealizowano 28
propozycji form wypoczynku, z których skorzy-

stao ok. 1000 osób. Modzi
mieszkaşcy mogli uczestniczyŃ miōdzy innymi: w wakacyjnych zajōciach w Ŭwietlicach Ŭrodowiskowo – terapeutycznych oraz otwartych
plenerowych zajōciach rekreacyjnych pn. „Animacje
na wakacje”. Dla modzieƁy,
dorosych i seniorów w sekcjach i koach zainteresowaş
czekaa specjalna wakacyjna
oferta. Ponadto klub „Kameleon” zorganizowa 2 wycieczki kanaem Elblŀskim
z wizytŀ w Elblŀgu oraz wy-

cieczkō do Lichenia. Natomiast klub „Sobótka” zorganizowa pobyt wypoczynkowy w MrzeƁynie nad Morzem Batyckim oraz wyjazd
na
termy
geotermalne
do Grudziŀdza. Propozycje
klubów na okres jesienno-zimowy zostay wysoko ocenione przez komisjō spoeczno – samorzŀdowŀ Rady
Nadzorczej. Niewŀtpliwym
atutem jest szeroki zakres
dziaalnoŬci, uwzglōdniajŀcy
zainteresowania i potrzeby
wszystkich grup wiekowych.

FELIETON MIESZKAĖCA

Czas z MSM
Czas wspomnieş o naszych bliskich i wspomnieş o tych, którzy tworzyli MSM: Jerzego ļókiewicza,
Mariana Rissmanna, Andrzeja Wnuka, Andrzeja WiŬniewskiego, Ryszarda Olszewskiego, Romana
CzyƁniewskiego. Pamiōtamy!
Jesiennie spódzielnia rozpoczōa budowō pierwszego z trzech bloków przy ulicy 63. Puku Piechoty.
Cay czas osiedle siō rozwija z infrastrukturŀ, zieleniŀ, komfortem dla rodzin.
Na osiedle Jar ruszya inwestycja tramwajowa, za 2 lata bōdzie moƁna korzystaŃ z dostosowanego,
ekologicznego transportu publicznego.
Ciepe pozdrowienia dla Mieszkaşców!
JAKUB WIĢNIEWSKI
(MIESZKANIEC MSM)

Oprócz zajōŃ staych w formie sekcji i kó zainteresowaş znalazy siō w planie
równieƁ spotkania okazjonalne i dziaania akcyjne.
Kolejnym zagadnieniem,
który zosta omówiony to
analiza zuƁycia i kosztów
energii cieplnej za I pórocze
2021 r. (z porównaniem do lat
poprzednich). Analizŀ objōto
184 budynki, do których ciepo dostarczane jest z PGE Toruş S.A. oraz 15 budynków,
w których energia cieplna
uzyskiwana jest z budynkowych kotowni gazowych.
Na zakup energii cieplnej

z PGE Toruş S.A. na potrzeby
centralnego ogrzewania i centralnej ciepej wody w przedmiotowym okresie czasu poniesiono koszty w ŀcznej wysokoŬci 10 115 784,27 z.
W I póroczu 2021 r. w stosunku do I pórocza 2020 r.
odnotowano wyƁsze wskaƀ
niki dot. zuƁycia i kosztów
energii cieplnej na potrzeby
c.o. zwiŀzane z niskimi temperaturami zewnōtrznymi.
W dalszej czōŬci posiedzenia
Rada Nadzorcza zapoznaa siō
ze stanem prawnym oraz epidemiologicznym w zakresie
odbycia Walnego Zgromadze-

nia ModzieƁowej Spódzielni
Mieszkaniowej w roku 2021.
Kolejnym tematem bieƁŀcym
omawianym na posiedzeniu
byo dostosowanie sposobu
naliczania i rozliczenia opaty
za podgrzanie 1m3 wody,
(zgodnie z art. 45 a ust.8
ustawy Prawo Energetyczne)
do obowiŀzujŀcych przepisów w tym zakresie. Czonkowie posiedzenia zapoznali siō
z pismami kierowanymi
do Rady oraz udzielili odpowiedzi. Kolejne posiedzenie
odbōdzie siō 15 listopada br.
a poprzedzŀ je spotkaniach
w poszczególnych komisjach.

INFORMACJA
ZarzĻd Modzieżowej Spódzielni Mieszkaniowej w Toruniu
informuje, że regulaminy obowiĻzujĻce w Spódzielni
umieszczone sĻ na stronie internetowej www.msm.torun.pl .
Regulaminy dostňpne sĻ również w siedzibie Spódzielni przy ul.
Tuwima 9 w godzinach urzňdowania.
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Migracje osiedleŚcze
a przyszoŧľ pracy, cz. I
Paradygmat pracooszczōdnego, kapitaochonnego i zasobochonnego rynkowego
wzrostu ekonomicznego wypacza i spyca realizacjō
koncepcji trwaego rozwoju.
W ten wspóczesny cywilizacyjny trend w znacznym stopniu wpisuje siō zachodzŀca
od pierwszej dekady XXI w.
tzw. czwarta rewolucja przemysowa.
Rewolucja bazowaŃ ma
na tzw. inteligentnych aşcuchach produkcji dóbr i ich
komponentów przez cyberfizyczne systemy generujŀce
cyfrowe kopie rzeczywistoŬci,
wŀczajŀc tylko w to czowieka. Stanowiŀca podstawō
tej rewolucji cyfryzacja spoeczeşstwa – termin uƁywany,
co znamienne, od kryzysowych lat 70. – minimalizuje
bariery odlegoŬci i czasu,
zwaszcza poprzez zwiōkszanie moƁliwoŬci infrastruktury
technicznej. Niesie jednak zagroƁenia wynikajŀce z niedostatecznego skupiania siō
na Ŭwiecie realnym, w tym
na kwestii przyszoŬci pracy.
Proces ten zderza siō ze Ŭwiatowymi problemami ekologicznymi nakazujŀcymi
w skrajnej wykadni totalny
powrót do natury oparty
na autonomicznej pomocy
wzajemnej.
Tradycyjne przemieszczanie siō czowieka bōdŀcego
wolnŀ istotŀ szukajŀcŀ warunków do lepszego Ɓycia nabiera
w tej sytuacji nowego wymiaru luƀniej zwiŀzanego
z przyszoŬciŀ pracy. Jest tak,
mimo Ɓe warunki Ɓycia kszta
towane sŀ nadal przez, roztaczajŀce coraz wiōksze krōgi,
przestrzeş mieszkania, róƁnie
zakreŬlanŀ przestrzeş zamieszkanŀ wyznaczanŀ relacjami rozmieszczenia mieszkania i miejsc pracy, a takƁe
przez bardziej lub mniej okazjonalnie doŬwiadczanŀ przestrzeş zamieszkiwania siōgajŀcŀ wymiaru kuli ziemskiej,

FOT. JACEK SMARZ

Wspóczesny kapitalizm roztacza multum wyzwaŚ, potrzeb i oczekiwaŚ, nie oferujĻc
wystarczajĻcych możliwoŧci
ich spenienia.

zwiŀzanŀ z pracŀ w raczej malejŀcym stopniu. Rozliczne
nierównoŬci spoeczne sprzyjajŀ przemieszczeniom osiedleşczym we wszystkich wymiarach przestrzeni zamieszkiwania: od lokalnego do miō
dzykontynentalnego. Trzonem sprawiedliwoŬci spoecznej pozostaje jednak prawo
do osiedlania siō na okreŬlonym terenie.
Istniejŀ wszakƁe poglŀdy
goszŀce, Ɓe sprawiedliwoŬŃ
spoeczna toƁsama ze sprawiedliwoŬciŀ ekologicznŀ zaleƁy od sprawiedliwoŬci ontologicznej, a nawet kosmologicznej. Liberalna demokracja

dŀƁy natomiast, w myŬl tych
poglŀdów, do nadawania
trwaoŬci hierarchicznym, dominujŀcym stosunkom spoecznym poprzez wytwarzanie iluzji wolnoŬci i jej instytucjonalizacji. Liberalny dyskurs na temat równowaƁenia
Ŭrodowiska zmierza przy tym
tylko do oddania hierarchicznych relacji z naturŀ poprzez
redukcjō
rzeczywistoŬci
do kategorii czasu i przestrzeni fizycznej, iluzoryczne
rozróƁnianie przyrody oƁywionej i nieoƁywionej itp. Liberalna demokracja nie oferuje zatem wizji Ɓycia poza
czy teƁ obok wadzy paşstwa

i nie ma wystarczajŀcych zabezpieczeş przed nierównoŬciami spoecznymi.
Dzisiejszy kryzys nadmiaru migracji osiedleşczych
stanowi nastōpstwo uprzednich, bōdnych decyzji politycznych
wynikajŀcych
z obiektywnych praw ekonomicznych kapitalizmu. Praw
podcinajŀcych gospodarowanie oparte na konsekwentnym stosowaniu zasad gospodarki o obiegu zamkniōtym
jako jakƁe istotnego elementu
trwaego rozwoju. Masowe
przemieszczenia osiedleşcze
ludnoŬci w wymiarze Ŭwiatowym, przybierajŀce na sile

kolejny raz po 2015 r., sŀ
aspektem pogōbiajŀcego siō
od 2008 r. spoeczno-gospodarczego kryzysu strukturalnego. Kryzysu majŀcego przyczyny zwiŀzane bezpoŬrednio
z funkcjonowaniem neoliberalnego kapitalizmu.
SaboŬŃ globalnych powiŀ
zaş finansowo-gospodarczych opartych na wasnoŬci
prywatnej, w tym nadmierne
wyduƁenie aşcuchów produkcyjnych, unaocznia dziŬ
atwe rozprzestrzenianie siō
pandemii koronawirusa. Pandemia uwydatnia, Ɓe nadmierne ruchy migracyjne,
przepyw kapitau, towarów i

usug zagraƁajŀ trwaniu
w wymiarze cywilizacyjnym.
Przypomina o zasadnoŬci zakorzenienia zamieszkiwania,
objawia zaŬciankowe myŬlenie w zamykajŀcych i wykluczajŀcych kategoriach narodów i granic, przypomina
w jeszcze inny sposób o nierównoŬciach spoecznych
w kapitalistycznej gospodarce
rynkowej, zwiŀzanych z róƁ
nym, warunkowanym statusem spoeczno-zawodowym,
stopniem zagroƁenia zachorowaniem, zwiastuje istotne
przemiany cywilizacyjne.
prof. dr hab. Maciej Cesarski, SGH
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MSM i Klub „Sobótka” zapraszajĻ na koncert

Modzieżowa Spódzielnia Mieszkaniowa
i Klub „Sobótka” zapraszajĻ do

Andrzeja Kubackiego
„Muzyka to moje życie”

Teatru Muzycznego
w Gdyni na musical
„Ghost”

28 listopada 2021 r. godz. 17.00,
klub Sobótka wstňp bezpatny
Piosenkarz, Ŭpiewak klasyczny, aktor, kompozytor i autor tekstów prezentuje
zróƁnicowany, szeroki wachlarz utworów od arii operowych przez standardy
amerykaşskie po evergreeny muzyki rozrywkowej, a takƁe wasne piosenki.
Koncert gwarantuje suchaczom wiele emocji, doznaş, wzruszeş i zabawy.

(w cenie: przejazd na trasie ToruŚGdynia-ToruŚ, ubezpieczenie NNW,
bilet wstňpu do Teatru)

Obowiŀzujŀ wczeŬniejsze zapisy i wejŬciówki .
Wiōcej informacji: klub Sobótka ul. Wojska Polskiego 43/45 ,
tel. 56 623 08 72, 697 70 70 86.

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
Klub ,,Kameleon"

Program:
- Wyjazd do Gdyni godz. 13.30 (parking ul. BaƁyşskich)
- Czas wolny w Gdyni
- 19.00 - musical (Czas trwania : 2 godz. 50 min, w tym jedna
przerwa)
- Powrót do Torunia ok. godz. 24.00

zaprasza do Cinema City na film

SPENCER
FOT. GRZEGORZ OLKOWSKI

W małżeństwo księżnej Diany i księcia Karola już dawno wkradł się
chłód. Krążą pogłoski o ich romansach i możliwym rozwodzie.
Jednak święta Bożego Narodzenia w królewskiej posiadłości
Sandringham mają przynieść spokój i rozładowanie napięć.
Obfitość jedzenia i picia, strzelanie i polowania – oto
wypróbowane sposoby wyciszania sporów. Diana dobrze zna tę
grę. W tym roku sprawy przybiorą jednak inny obrót…

BILET: 13,50 zł
Źródło: cinema-city.pl

17.11.2021 r. /środa/ CINEMA CITY (godzina popołudniowa)
ul. Czerwona Droga 1/6
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu
lub odwołania wydarzenia.

Bliższe informacje i zapisy w klubie „Kameleon” ul. Tuwima 9
tel. 56/ 622 - 56 - 64 w. 50 lub 697 - 707 - 048.

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
Klub ,,Kameleon"
zaprasza do Auli UMK na

,,KONCERT Z OKAZJI ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI"
Wystąpią:
Magda Niedbała-Solarz - mezzosopran
Piotr Kwinta - baryton
Chór Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
(przygotowanie - Arkadiusz Kaczyński)
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Tomasz Chmiel - dyrygent
W programie m.in.: Rota, Czerwone maki, Warszawskie dzieci, Pierwsza brygada, Pierwsza kadrowa.

11.11.2021 r. / czwartek / Aula UMK ul. Gagarina 11 / godz. 17:00
BILET: 25 zł

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu
lub odwołania wydarzenia.

27 listopada, Koszt: 190 z

Bliższe informacje i zapisy w klubie „Kameleon” ul. Tuwima 9
tel. 56/ 622 - 56 - 64 w. 50 lub 697 - 707 - 048

Informacje i zapisy w klubie ,,Sobótka” ul. Wojska Polskiego 43/45,
tel. 56 62 308 72 , 697 70 70 86
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RADCA PRAWNY RADZI

MażeŚskie ustroje majĻtkowe – cz. VI
Koşczŀc tematykō maƁeşskich
ustrojów majŀtkowych w niniejszym
artykule przedstawione
zostanŀ
regulacje ustawy z dnia 25
lutego 1964 roku Kodeks
Rodzinny i Opiekuşczy
(Dz.U.2020.1359 – tekst jednolity) w przedmiocie przymusowego ustroju majŀtkowego.
Jak juƁ zostao wskazane
w jednym z ostatnich artykuów, zgodnie art. 52 Kodeksu
Rodzinnego i Opiekuşczego
(k.r.i o.) z waƁnych powodów
kaƁdy z maƁonków moƁe Ɓŀ
daŃ ustanowienia przez sŀd
rozdzielnoŬci majŀtkowej.
Ustanowienia przez sŀd rozdzielnoŬci majŀtkowej moƁe
ƁŀdaŃ takƁe wierzyciel jed-

FOT. KAROLINA MISZTAL

Marek Kozowski, Radca Prawny

nego z maƁonków, jeƁeli
uprawdopodobni, Ɓe zaspokojenie wierzytelnoŬci stwierdzonej tytuem wykonawczym wymaga dokonania podziau majŀtku wspólnego

maƁonków. RozdzielnoŬŃ
majŀtkowa powstaje z dniem
oznaczonym w wyroku, który
jŀ ustanawia. Jednak w wyjŀtkowych wypadkach sŀd moƁe
ustanowiŃ rozdzielnoŬŃ ma-

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)

jŀtkowŀ z dniem wczeŬniejszym niƁ dzieş wytoczenia
powództwa, w szczególnoŬci,
jeƁeli maƁonkowie Ɓyli w rozŀczeniu. Ustanowienie rozdzielnoŬci majŀtkowej przez
sŀd na Ɓŀdanie jednego z ma
Ɓonków nie wyŀcza zawarcia
przez maƁonków umowy
majŀtkowej maƁeşskiej. JeƁeli rozdzielnoŬŃ majŀtkowa
zostaa ustanowiona na Ɓŀdanie wierzyciela, maƁonkowie
mogŀ zawrzeŃ umowō majŀtkowŀ maƁeşskŀ po dokonaniu podziau majŀtku wspólnego lub po uzyskaniu przez
wierzyciela zabezpieczenia,
albo zaspokojenia wierzytelnoŬci, lub po upywie trzech
lat od ustanowienia rozdzielnoŬci.
Jak natomiast stanowi
art. 53 k.r.i o. rozdzielnoŬŃ

majŀtkowa powstaje z mocy
prawa, w razie ubezwasnowolnienia lub ogoszenia upadoŬci jednego z maƁonków.
W razie uchylenia ubezwasnowolnienia, a takƁe umorzenia, ukoşczenia lub uchylenia postōpowania upadoŬciowego, miōdzy maƁonkami powstaje ustawowy
ustrój majŀtkowy.
Powstanie miōdzy ma
Ɓonkami rozdzielnoŬci majŀtkowej nastōpuje takƁe
w przypadku orzeczenia separacji. Z chwilŀ zniesienia separacji powstaje miōdzy ma
Ɓonkami ustawowy ustrój
majŀtkowy. Jednak na zgodny
wniosek maƁonków sŀd
orzeka o utrzymaniu miōdzy
maƁonkami rozdzielnoŬci
majŀtkowej (art. 54 k.r.i o.).
Instytucja separacji róƁni siō

OSIEDLE LETNIA
ul. Witkowskiego 3, tel. 56 649 66 49

ODCZYTY WODOMIERZY „KERAM”
tel. 56 654 08 94

ADMINISTRACJA OSIEDLA CHROBREGO
I DEKERTA
ul. Wojska Polskiego 43/45,
tel. 56 623 13 20

KLUB „KAMELEON”, ul. Tuwima 9
tel. 56 622 56 64

POGOTOWIE DĶWIGOWE: tel. 56 623 07 28
(caĻ dobň)

ADMINISTRACJA OSIEDLA LELEWELA
I KO÷TAJA
ul. Lelewela 3, tel. 56 655 27 86,
56 655 27 77

ADMINISTRACJA OSIEDLA MODYCH
I KOCHANOWSKIEGO
ul. GaczyŚskiego 27, tel. 56 622 39 02

ADMINISTRACJA OSIEDLA JAR
ul. Freytaga 18, tel. 56 637 17 00,
email: ao@msm.torun.pl

PRZYGOTOWANIE I DRUK: Polska Press Sp. z o.o., Oddzia w Bydgoszczy, ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz

KLUB „SOBÓTKA”
ul. Wojska Polskiego 43/45, tel. 56 623 08 72
TVK, ul. B. Gowackiego 2,
e-mail: boa@tvk.torun.pl
Centrum Telefoniczne Abonentów,
tel. 649 66 66
Windykacja, tel. 56 640 27 07, 640 27 21
Reklama TVK, tel. 56 658 18 00
Redakcja, tel. 56 691 81 81

w sferze majŀtkowej od rozwodu tym, Ɓe ex lege powstaje ustrój rozdzielnoŬci
majŀtkowej, a w razie rozwodu dochodzi do ustania
kaƁdego rodzaju ustroju majŀtkowego. Powstanie rozdzielnoŬci majŀtkowej o charakterze przymusowym wobec orzeczenia separacji
wiŀƁe siō z zupenym rozkadem poƁycia maƁonków,
który stanowi przesankō
funkcjonowania tej instytucji.
Nie ulega wŀtpliwoŬci, Ɓe brak
wspódziaania maƁonków
takƁe w sferze majŀtkowej
wywouje trudnoŬci w prawidowym zarzŀdzie majŀtkiem
wspólnym. Skutki zwiŀzane
z
orzeczeniem,
które
uwzglōdnia Ɓŀdanie separacji maƁonków, powstajŀ
w chwili uprawomocnienia
siō tegoƁ orzeczenia (Fras Mariusz (red.), Habdas Magdalena (red.), Kodeks rodzinny
i opiekuşczy. Komentarz,
Opublikowano: WKP 2021).
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