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Medal dla wiceprezes MSM

Rozliczanie wody

FOT. MICHA PAWLIK

Zarzŀd ModzieƁowej Spó
dzielni Mieszkaniowej w Toruniu majŀc na uwadze oczekiwania mieszkaşców naszej
Spódzielni podjŀ decyzjō
o zmianie terminów dostarczania rozliczeş wody oraz
terminów regulowania zobowiŀzaş z nich wynikajŀcych.
Dotychczas dostarczenie
rozliczeş nastōpowao do 10.
dnia miesiŀca po dokonanych
odczytach. PatnoŬŃ wynikajŀca z rozliczenia zuƁyŃ wody
dokonywana bya natomiast
do 15. dnia miesiŀca po dokonanych odczytach.
Poczŀwszy od rozliczenia
za I kwarta 2022r. dostarczenie rozliczeş nastōpowaŃ bō
dzie w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiŀca po dokonanych odczytach, zaŬ patnoŬŃ wynikajŀca
z rozliczenia zuƁyŃ wody dokonywana bōdzie do 15.
dnia miesiŀca nastōpujŀcego
po dostarczeniu rozliczeş.
Harmonogram
odczytów
wskazaş wodomierzy pozostaje bez zmian, tj. na koniec
kaƁdego kwartau.

Przykadowo: dostarczenie
rozliczeş zuƁycia wody
za I kwarta nastōpowaŃ bō
dzie do ostatniego dnia roboczego kwietnia. Termin patnoŬci przypadaŃ bōdzie z kolei do 15 maja.
PowyƁsza zmiana podyktowana jest przede wszystkim
krótkim czasem, jaki pozostawa na uregulowanie zobowiŀzaş po dostarczeniu rozliczeş do mieszkaşców.
JednoczeŬnie informujemy, Ɓe rozliczenia wody (poczŀwszy od rozliczeş za

I kwarta 2022 r.) realizowane
dotychczas przez firmō
KERAM s.c. dokonywane
bōdŀ przez firmō EnergosSchlitt Sp. z o. o. Szczegóowy wykaz budynków, których dotyczy zmiana firmy
rozliczeniowej, wraz z danymi
kontaktowymi do firmy Energos-Schlitt Sp. z o. o. dostōpne
sŀ na stronie internetowej
Spódzielni - www.msm.torun.pl. PowyƁsze dane kontaktowe znajdŀ siō takƁe
na indywidualnych rachunkach za wodō.

- Caa droga zawodowa Pani
Ewy Kurczewskiej zostaa zwiŀ
zana z budowŀ mieszkaş dla
mieszkaşców Torunia - mówi podczas ceremonii wrōczenia medalu prezydent Torunia
Micha Zaleski. - Dziōki Jej cierpliwej determinacji wybudowano w Toruniu 150 nowych
budynków, a ponad 8 tysiōcy toruşskich rodzin mogo zamieszkaŃ w wymarzonych mieszkaniach. Wszystkie te inwestycje
realizowane byy kompleksowo: z zagospodarowanymi terenami zieleni, nowoczesnymi
placami zabaw, uliczkami osiedlowymi, chodnikami czy miejscami postojowymi. Przyczyniy siō one do zmiany wizerunku duƁych i czōsto zaniedbanych terenów Torunia.
Z ModzieƁowŀ Spódzielniŀ
Mieszkaniowŀ zwiŀzana jest
od 1973 r., najpierw jako technik
ds. nadzoru technicznego, nastōpnie inspektor ds. technicznych. Od 1986 r. zajmuje siō

FOT. MSM

Z okazji jubileuszu 50 lat pracy
zawodowej Ewa Kurczewska,
wiceprezes Modzieżowej
Spódzielni Mieszkaniowej,
zasużona dla toruŚskiego
mieszkalnictwa, zostaa
uhonorowana Medalem
Honorowym „Thorunium”.

Zmiany terminu dostarczania
rozliczeŚ wody oraz dokonywania patnoŧci.

sprawami inwestycji jako specjalista do spraw inwestycji,
a od 1987r. peni funkcjō kierownika dziau. Doceniajŀc zaangaƁowanie oraz osobisty wkad
w rozwój budownictwa mieszkaniowego, Rada Nadzorcza
MSM w 1992 r. powouje jŀ
w skad Zarzŀdu Spódzielni,
a w 2017 powierza stanowisko
Zastōpcy Prezesa Zarzŀdu.
Za swojŀ dziaalnoŬŃ Ewa
Kurczewska uhonorowana zostaa Srebrnŀ Honorowŀ Odznakŀ Centralnego Zwiŀzku

SpódzielczoŬci Budownictwa
Mieszkaniowego, Odznakŀ
„ZasuƁony Dziaacz Ruchu
Spódzielczego”, Odznakŀ Honorowŀ „Za Zasugi dla Budownictwa”. Przyczynia siō równieƁ do otrzymania przez MSM
jako inwestora nagród i wyróƁ
nieş przyznanych przez: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Prezydenta Miasta
Torunia, Polski Zwiŀzek InƁynierów i Techników Budownictwa i Gówny Urzŀd Nadzoru
Budowlanego.

Spotkanie ze sponsorami dziaalnoŧci spoeczno-kulturalnej w klubie „Kameleon” MSM

FOT. MSM

UroczystoŬŃ poprowadzia
Marta Wirzchowska - kierownik Klubu „Kameleon”,
kwiaty wrōczy Benedykt Sicişski - kierownik Klubu „Sobótka”.

Swoje przemówienie wygosi Przewodniczŀcy Rady
Nadzorczej ModzieƁowej
Spódzielni Mieszkaniowej
Pan Marian Frŀckiewicz oraz
Prezes Zarzŀdu ModzieƁowej
Spódzielni Mieszkaniowej
Pan Sawomir Konieczka.
Sponsorom wrōczono podziō
kowania i zaproszono na uroczysty poczōstunek.
W trakcie spotkania przedstawiciele firm mieli okazjō
obejrzeŃ prezentacjō multimedialnŀ dokumentujŀcŀ, ja-

kie dziaania prowadziy
kluby osiedlowe MSM w minionym roku.
Dziōki wsparciu darczyş
ców udao siō zorganizowaŃ m.in. festyn pn. „PoƁegnanie lata” na Osiedlu Letnia, mikoajkowy spektakl teatralny dla dzieci, akcje wrō
czania paczek z okazji Ŭwiŀt
wielkanocnych oraz boƁnonarodzeniowych samotnym seniorom z MSM, rozmaite konkursy, koncert andrzejkowy,
„Animacje na wakacje” dla

najmodszych mieszkaşców,
czy teƁ szereg warsztatów
w sekcji ARTystyczny Senior.
Na sali obecna bya równieƁ Telewizja Toruş, która
zarejestrowaa wydarzenie
oraz przeprowadzia wywiady z przybyymi goŬŃmi.
Sponsorzy 2021:
1. PGE Toruş S.A.,
2. VIMAG Sp. z o.o.,
3. Fasterm Budownictwo Sp.
z o.o. Sp. k. Marek Majkowski,
4. Firma Usugowo-Handlowa Sawomir KraŬniewski,

5. Zakad Remontowo-Budowlany Lech Lewandowski,
6. Zakad Remontowo-Budowlany TARBUD ukasz Tarczykowski,
7. Zakad Remontowo-Budowlany MKK Marcin Lewandowski,
8. Firma Usugowo-Handlowa MARI-STAL Mariusz
MaŃkiewicz,
9. Dƀwig Polska Sp. z o.o.,
10. Firma Usugowo-Handlowa AMBRAM Marcin Kwasowski,

11.
Przedsiōbiorstwo
Usug
InƁynieryjnych
INTOR,
12. Rest Kowalski, Rydlichowski Spóka Jawna,
13. Blok Sp. z o.o. ,
14. Teatr MAGMOWCY
Ignacy MoŬcicki,
15. Firma KAMA Mariola
Krelska,
16. Zakad Murarski Zbigniew WiŬniewski,
17. Usugi Remontowo-Budowlane AM-BUD Justyna
Frejlichowska.

FOT. MSM

17 marca, w klubie „Kameleon”,
odbyo siň spotkanie ze sponsorami, którzy wsparli dziaalnoŧľ spoeczno - kulturalnĻ
Modzieżowej Spódzielni
Mieszkaniowej w realizacji jej
celów i zamierzeŚ na rzecz drugiego czowieka w 2021 roku.
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Informacja o wstňpnych wynikach
Narodowego Spisu Powszechnego
Ludnoŧci i MieszkaŚ 2021
2011
Wyszczególnienie
w tys.

w%

w tys.

w%

2011=100

Ogółem

38511,8

100,0

38179,8

100,0

99,1

Kobiety

19868,0

51,6

19680,2

51,5

99,1

Mężczyźni

18643,9

48,4

18499,5

48,5

99,2

Tablica 2. Ludność według ekonomicznych grup wieku (stan w dniu 31 marca)
2011

2021

w tys.

2011=100

Wyszczególnienie

Stan i struktura
ludnoŧci Polski
Wedug wstōpnych wyników
Narodowego Spisu Powszechnego LudnoŬci i Mieszkaş
2021, w Polsce 31 marca 2021 r.
mieszkao 38179,8 tys. osób
(48,5 proc. populacji stanowili
mōƁczyƀni, a 51,5 proc. kobiety).
W porównaniu z wynikami
Narodowego Spisu Powszechnego LudnoŬci i Mieszkaş 2011
liczba ludnoŬci zmniejszya siō
w 2021 r. o ok. 332 tys., tj. o 0,9
proc. Liczba kobiet ulega
zmniejszeniu o 187,8 tys. (tj.
0,9 proc. ), a mōƁczyzn – o 144,4
tys. (tj. 0,8 proc. ). W okresie
miōdzyspisowym nie ulegy
zasadniczej zmianie proporcje
wedug pci.
Wstōpne wyniki spisu
wskazujŀ, Ɓe w okresie 20112021 miay miejsce duƁe
zmiany w strukturze ludnoŬci
wedug ekonomicznych grup
wieku. W okresie miōdzyspisowym zmniejszy siō odsetek
ludnoŬci w wieku przedprodukcyjnym – z 18,7 proc.
w 2011 r. do 18,2 proc. w 2021
r., a takƁe w wieku produkcyjnym – z 64,4 proc. w 2011 r.
do 60,0 proc. w 2021 r. Odnotowano wiōkszy spadek
udziau osób w wieku produk-

2021

Ogółem

38511,8

38179,8

38179,8

W wieku przedprodukcyjnym (0‒17 lat)

7202,3

6956,4

19680,2

W wieku produkcyjnym (18‒59/64 lata)

24797,4

22886,4

18499,5

15418,9

14347,4

93,1

9378,5

8539,0

91,0

6512,1

8337,0

128,0

w tym w wieku
mobilnym (18‒44 lata)
niemobilnym (45‒59/64 lata)
W wieku poprodukcyjnym (60/65 i więcej)
cyjnym mobilnym w ludnoŬci
ogóem (o 2,4 p. proc.) niƁ
udziau osób w wieku produkcyjnym niemobilnym (o 2,0
p.proc.). Wyraƀnie zwiōkszy
siō natomiast udzia ludnoŬci
w wieku poprodukcyjnym –
z 16,9 proc. do 21,8 proc., tj.
o prawie 5 p. proc. Oznacza
to, Ɓe w ciŀgu dekady przybyo
ponad 1,8 miliona osób w grupie wieku 60/65 i wiōcej,
a tym samym juƁ ponad co 5

mieszkaniec Polski ma ponad
60 lat.

Mieszkania i budynki zlokalizowane na terenie Polski
Wstōpne wyniki Narodowego
Spisu Powszechnego LudnoŬci i Mieszkaş wskazujŀ, Ɓe 31
marca 2021 r. na terenie kraju
usytuowanych byo prawie
15,2 mln mieszkaş, które zlokalizowane byy w okoo 6,8
mln budynków. W porówna-

niu z wynikami Narodowego
Spisu Powszechnego LudnoŬci i Mieszkaş 2011 liczba
mieszkaş wzrosa o prawie 1,7
mln, tj. o 12,6 proc., a liczba
budynków zwiōkszya siō

FOT. SAWOMIR KOWALSKI

Wedug wstōpnych wyników
Narodowego Spisu Powszechnego LudnoŬci i Mieszkaş 2021
populacja ludnoŬci Rzeczypospolitej Polskiej liczya 38 179,8
tys. osób. Liczba ludnoŬci Polski bya mniejsza o 0,9 proc.
w porównaniu z wynikami
spisu 2011 r. Na terenie Polski
zlokalizowanych byo 15,2 mln
mieszkaş. Liczba mieszkaş
zwiōkszya siō o 12,6 proc.
w porównaniu ze spisem z 2011
roku.

Tablica 1. Ludność według płci (stan w dniu 31 marca)

o prawie 800 tys., tj. o 13,3
proc.
Powierzchnia mieszkaş pozostajŀcych do dyspozycji ludnoŬci wedug stanu na 31
marca 2021 r. wyniosa 1121,3

mln mkw. i w stosunku do wyników Narodowego Spisu Powszechnego LudnoŬci i Mieszkaş 2011 zwiōkszya siō
o prawie 175 mln mkw. (tj.
o 18,5 proc.).

GRAF.: GUS

Liczba ludnoŧci Polski zmniejszya siň o 332 tys. w ciĻgu dekady. W porównaniu do NSP
2011 w Polsce odnotowano
za to wzrost liczby mieszkaŚ
o 12,6 proc. i ich powierzchni
użytkowej o 18818,5 proc.
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Informacja o wstňpnych wynikach
Narodowego Spisu Powszechnego
Ludnoŧci i MieszkaŚ 2021
Tablica 3. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku
(stan w dniu 31 marca)

Tablica 4. Mieszkania i budynki (stan w dniu 31 marca)
2011

2011

2021

2021

Wyszczególnienie
w mln

Wyszczególnienie

2011=100

w%
Mieszkania a

Ogółem

100,0

18,7

15,2

112,6

946,3

1121,3

118,5

6,0

6,8

113,3

100,0
Powierzchnia użytkowa mieszkań w m2

W wieku przedprodukcyjnym (0‒17 lat)

13,5

18,2
Budynki b

64,4

60,0

mobilnym (18‒44 lata)

40,0

37,6

niemobilnym (45‒59/64 lata)

24,4

22,4

16,9

21,8

W wieku produkcyjnym (18‒59/64 lata)

a/ Zamieszkane i niezamieszkane.

b/ Budynki, w których znajdują się mieszkania.

W wieku poprodukcyjnym (60/65 i więcej)

GRAF.: GUS

w tym w wieku
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Z posiedzenia Rady Nadzorczej MSM

Z analizy dotyczŀcej zalegoŬci wynika, Ɓe zaduƁenie
w lokalach mieszkalnych wynioso 1.197.264 z i zwiōkszyo siō w okresie 12 miesiōcy
o kwotō 67.333 z. Czonkowie
Spódzielni korzystajŀ z dodatków
mieszkaniowych
przekazywanych przez Urzŀd
Miasta. W 2021 r. z takiej

formy pomocy w opatach
za mieszkanie skorzystao
124 czonków. Udzia zalegoŬci do naliczeş w 2021 r. wynosi 2,1 proc., w roku 2020
wyniós 2,2 proc.
Rada Nadzorcza zapoznaa
siō z „Informacjŀ o realizacji
wniosków z przeglŀdów instalacji wentylacyjnej i gazowej

w zasobach MSM przeprowadzonych w 2021 r.”. Z raportu
wynika, Ɓe zgodnie z obowiŀ
zujŀcymi przepisami corocznym badaniom przewodów
kominowych i przeglŀdom instalacji gazowej podlegajŀ
cae zasoby mieszkaniowe.
Badania wentylacji wykonano
w 82,61 proc. mieszkaş, instalacji gazowej 92,79 proc.
mieszkaş. W 2022 r. bōdŀ
kontynuowane przeglŀdy,
w pierwszej kolejnoŬci w lokalach, w których nie przeprowadzono przeglŀdów w 2021 r.
SprawnoŬŃ wewnōtrznej instalacji gazowej i przewodów
wentylacyjnych jest podstawŀ
bezpieczeşstwa zamieszkiwania. Niesprawna instalacja
gazowa w jednym lokalu
moƁe stanowiŃ zagroƁenie dla
caego budynku. Rada Nadzorcza i Zarzŀd wzywa czonków Sp-ni do udostōpnienia
lokali w celu wykonania przeglŀdów dla zachowania bezpieczeşstwa wasnego i wszy-

stkich czonków Spódzielni.
Zarówno przewody wentylacyjne, jak i wewnōtrzne instalacje gazowe w zasobach MSM
sŀ sprawne i dopuszczone
do eksploatacji.
Kolejnym tematem, nad
którym dyskutowano, bya
zmiana opat zaleƁnych i niezaleƁnych od Spódzielni.
Szczegóowe informacje dotyczŀce zmian opat otrzyma
kaƁdy czonek Spódzielni.
Rada Nadzorcza zapoznaa
siō z opiniŀ i raportem Biegego Rewidenta dotyczŀcymi
oceny sprawozdania finansowego MSM za rok 2021. Sprawozdanie finansowe zostao
przeprowadzone
zgodnie
z przepisami ustawy z dnia
29 wrzeŬnia 1994 r. o rachunkowoŬci. Zostao sporzŀdzone
na podstawie prawidowo
prowadzonych ksiŀg rachunkowych oraz przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majŀtkowej i finansowej Spó
dzielni na dzieş 31 grudnia

2021 r. Obecna sytuacja gospodarcza Spódzielni jest bardzo
dobra, a jej dziaalnoŬŃ nie jest
zagroƁona.
W dalszej czōŬci obrad
omówiono analizō wyników
ekonomicznych i wykonania
planu finansowo-gospodarczego za 2021 rok. Sytuacja gospodarcza Spódzielni jest bardzo dobra, a jej wyniki nie wykazujŀ zagroƁeş w kontynuowaniu dalszej dziaalnoŬci.
Rada Nadzorcza przyjōa
rezygnacjō Pani Ewy Kurczewskiej z funkcji Zastōpcy
Prezesa Zarzŀdu MSM i powoaa na to stanowisko Pana Ireneusza Tomasika.
Ostatnim punktem obrad
byo rozpatrzenie spraw kierowanych w pismach bezpoŬrednio przez czonków do
Rady.
Kolejne posiedzenie plenarne odbōdzie siō 11 kwietnia bieƁŀcego roku, poprzedzŀ je spotkania poszczególnych komisji.

FELIETON MIESZKAĖCA

Kwietniowo z MSM

i planujemy zmiany. Bōdŀ nowe nasadzenia,
przycinanie krzewów, sŀ planowane remonty.

Kwiecieş zapowiada siō bardzo aktywnie.
Planowany jest wyjazd do Zalesia, a tam duƁo
atrakcji: ognisko, muzyka i pieczone ryby.
Zachōcam do wyjazdu!
To przyjemna integracja na onie natury.

Wiosennie, przy okazji porzŀdków, warto
pamiōtaŃ, Ɓe róƁne przedmioty domowego
uƁytku moƁna oddaŃ bezpatnie do PSZOK-a
elektroŬmieci takƁe do osiedlowych
punktów odbioru.
Dbajmy o naturō i swojŀ przestrzeş.

Kluby Kameleon i Sobótka zapraszajŀ takƁe
do róƁnych kó zainteresowaş.
Propozycji dla kaƁdego jest sporo.

Z okazji nadchodzŀcych Ŭwiŀt Ɓyczō Paşstwu
spokoju, zdrowia i nadziei!

PrzedŬwiŀtecznie porzŀdkujemy otoczenie

JAKUB WIĢNIEWSKI
(MIESZKANIEC MSM)

Pracownicy MSM
pomagajĻ
Po raz kolejny pokazaliŧmy, że
pomagaľ potrzebujĻcym
każdy może.
W ramach akcji Pomocy Ukrainie, udao siō:
- Wspomóc
walczŀcych
w obronie ojczyzny Ukraişców.
- Pomóc 7 rodzinom z Ukrainy
( w tym: 10 dzieci w wieku od 3
miesiōcy do 12 lat), które zamieszkay z koşcem lutego br.
w Lubiczu ok. Torunia .
W ramach zbiórki udao
nam siō pozyskaŃ:
- Ciepŀ odzieƁ ( kurtki, polary, odzieƁ termicznŀ), koce,
Ŭpiwory, maty, adowarki
do telefonów i powerbanki dla
walczŀcych Ukraişców.
- OdzieƁ dzieciōcŀ, zabawki,
ƁywnoŬŃ dla dzieci i niemowlŀt, wózek dla dziecka, óƁeczko turystyczne, Ŭpiwory,

koce, sodycze, czajnik elektryczny, artykuy spoƁywcze
dla potrzebujŀcych ukraiş
skich rodzin. - Gotówkō w wysokoŬci 2460 z , która zostaa

przekazana: 1660 z na konto
Siepomaga dla walczŀcych
na Ukrainie, a 800 z - na zakup
pralki dla potrzebujŀcych rodzin.

FOT. MSM

Analizŀ zuƁycia wody objōto
202 budynki mieszkalne podlegajŀce rozliczeniom. Wyŀ
czono 3 budynki przy ul. Hubego 37-37B, 39-39B, 41-41B
z uwagi na niepeny okres rozliczeniowy.
Ogóem nastŀpi spadek
róƁnicy w zuƁyciu wody
z 3,5 proc. za 2020 r. do
3,2 proc. za 2021 r. (na koniec
I pórocza 2021 r. róƁnica wyniosa 3,3 proc.). Ten dobry
wynik, Ŭwiadczy o tym, Ɓe zastosowane urzŀdzenia i sposób odczytu speniajŀ swojŀ
role.

FOT. JACEK SMARZ

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 14.03.2022 r. zajmowaa siň m.in. analizĻ dotyczĻcĻ zużycia wody za 2021
rok oraz analizĻ zalegoŧci
w lokalach mieszkalnych
i użytkowych, a także za usugi
TVK wg stanu na31.12.2021 r.
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RADCA PRAWNY RADZI

Kradzież z wamaniem - czňŧľ II
Kontynuujŀc rozwaƁania dotyczŀce zagadnienia kradzieƁy z wamaniem,
w czōŬci drugiej artukuu przedstawione i omówione zostanŀ dalsze regulacje zawarte w ustawie
z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny (Dz. U. 1997 Nr 88
poz. 553 – tekst jednolity)
w przedmiocie tej problematyki.
Poruszajŀc tematykō zwiŀ
zanŀ z kradzieƁŀ z wamaniem
przypomnieŃ naleƁy, Ɓe przestōpstwo to jest przestōpstwem
skutkowym. Oznacza to, Ɓe
musi nastŀpiŃ konkretne zachowanie sprawcy, którego nastōpstwem bōdzie okreŬlony ustawowowo skutek. W tym wypadku przywaszczenie rzeczy.
Istota wamania sprowadza siō

FOT. KAROLINA MISZTAL

Marek Kozowski, Radca Prawny

do zachowania, którego podstawowŀ cechŀ jest nieposzanowanie wyraƁonej przez dysponenta rzeczy woli zabezpieczenia jej przed innymi osobami.
Sprawca swoim czynem narusza wiōc nie tylko prawo mie-

nia, lecz takƁe prawo posiadania mienia.
Na kradzieƁ z wamaniem
skadajŀ siō dwie czynnoŬci
sprawcze powiŀzane przyczynowo: naprzód sprawca wamuje siō, nastōpnie zaŬ wyko-

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)

nuje czynnoŬŃ zaboru (M. Dŀ
browska-Kardas, P. Kardas [w:]
Kodeks karny..., t. 3, red. A. Zoll,
2017, s. 79; wyrok SN
z 23.02.2000 r., IV KKN 172/99,
LEX nr 51140). W rozumieniu
art. 11 § 1 oba te zachowania stanowiŀ jeden, ten sam czyn. G.
abuda [w:] Kodeks karny.
CzōŬŃ szczególna. Komentarz,
red. J. Giezek, Warszawa 2021,
art. 279.
Ponadto, pamiōtaŃ naleƁy
Ɓe wamaniem jest nie tylko pokonanie przeszkody materialnej
(np. drzwi – por. uchwaa SN
z 25.06.1980 r., VII KZP 48/78,
OSNKW 1980/8, poz. 65), ale
równieƁ przeamanie zabezpieczeş elektrycznych, elektronicznych czy komputerowych
(wyrok SN z 9.09.2004 r., V KK
144/04, LEX nr 137749; M. Kulik
[w:] Kodeks karny..., red. M.

Mozgawa, s. 653). G. abuda
[w:] Kodeks karny. CzōŬŃ
szczególna. Komentarz, red. J.
Giezek, Warszawa 2021, art. 279.
Wobec powyƁszego, zabezpieczeniem jest takie urzŀ
dzenie, które wyklucza dostōp
do rzeczy ruchomej osobom
nieuprawnionym. W grō wchodzŀ zatem zamki w drzwiach,
kódki, skoble, haczyki, plomby,
Ŭruby, szyby, kody cyfrowe (W.
ħwida [w:] I. Andrejew, W.
ħwida, W. Wolter, Kodeks
karny..., s. 635; M. DŀbrowskaKardas, P. Kardas [w:] Kodeks
karny..., t. 3, red. A. Zoll, 2017, s.
83–84). Wamaniem jest posuƁenie siō kartŀ bankomatowŀ
wraz z kodem i wyjōcie w ten
sposób cudzych pieniōdzy
(wyrok SA we Wrocawiu
z 9.07.2014 r., II AKa 180/14, LEX
nr 1506771). Podobnie stanowi

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
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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

wamanie wejŬcie do samochodu z wykorzystaniem urzŀ
dzenia suƁŀcego do unieszkodliwienia alarmu samochodowego (postanowienie SN
z 29.10.2012 r., I KZP 11/12, LEX
nr 1232145).
Co waƁne nie uznaje siō
za zabezpieczenie umieszczenia rzeczy wewnŀtrz ogrodzenia, za potem, barierŀ, rowem,
Ɓywopotem. Tego typu sposoby odgraniczania przestrzeni
majŀ porzŀdkowy charakter,
który nie jest uznawany za zabezpieczenia w rozumieniu
art. 279 k. k. W przypadku popenienia tego przestōpstwa
na szkodō osoby najbliƁszej
przeksztaca siō ono w przestōpstwo Ŭcigane na wniosek
uprawnionego podmiotu, którym jest w tym przypadku pokrzywdzony.
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