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Osiedle Letnia 2 - Osiedle dla Ciebie
i Twojej rodziny
dzielniō Mieszkaniowŀ. Walorem jest
takƁe to, iƁ na osiedlu znajduje siō
siedziba administracji, która suƁy
pomocŀ wszystkim mieszkaşcom.
Ogrzewanie kaƁdego z budynków zapewni budynkowa kotownia gazowa. Przystanek MZK zlokalizowany niedaleko realizowanych budynków zapewni swobodne przemieszczanie siō autobusami linii 10,
20, 29, 36, 44 i 01 we wszystkich kierunkach naszego miasta.

FOT. MSM

FOT. MSM

ziemnej budynku, a dodatkowŀ korzyŬciŀ bōdzie moƁliwoŬŃ korzystania z pomieszczeş wspólnych takich
jak rowerownia, wózkownia czy suszarnia.
Mieszkania przy 63 Puku Piechoty 66-72 to tylko czeŬŃ mieszkaş
skadajŀcych siō na tak duƁe osiedle,
w skad którego wchodzŀ budynki
przy ul. Iwanowskiej, Witkowskiego,
Galona oraz Letniej, które zawiadywane sŀ przez ModzieƁowŀ Spó

FOT. MSM

drzwiowŀ i mozaikŀ parkietowŀ we
wszystkich pomieszczeniach oprócz
kuchni i azienki. Lokale mieszkalne
mieszczŀce siō na parterze posiadajŀ
przestronne tarasy, a na wyƁszych
kondygnacjach mamy duƁe balkony,
miejsce idealne na wypoczynek, czy
rodzinne spotkania. Tarasy oraz balkony bōdŀ peniŃ strefō zarówno
uƁytkowŀ jak i towarzyskŀ. Do kaƁ
dego mieszkania przynaleƁna bōdzie
piwnica znajdujŀca siō w czōŬci pod-

FOT. MSM

Te trzy nowo budowane czterokondygnacyjne budynki bōdŀ kontynuacjŀ Osiedla Letnia z zastosowaniem
nowych rozwiŀzaş architektonicznych, materiaowych i konstrukcyjnych. Najwiōkszŀ róƁnicŀ bōdzie pojawienie siō wind, które znacznie
uproszczŀ Ɓycie rodzicom z dzieŃmi,

osobom starszym, czy niepenosprawnym. Hale garaƁowe pod budynkami oraz garaƁe bōdŀ takƁe dodatkowym atutem dla inwestycji.
Zastosowanie ciekawych elementów w elewacji wyróƁni nowo powstae bloki na tle pozostaych budynków.
W aktualnie budowanych blokach
przy 63 Puku Piechoty 66-68 przewidziano 36 mieszkaş i 30 stanowisk
postojowych natomiast w drugim
budynku przy 63 Puku Piechoty 64 24 mieszkania i 8 garaƁy. Mieszkania
te sŀ w peni wykoşczone wraz
z urzŀdzeniami sanitarnymi, stolarkŀ

FOT. MSM

Modzieżowa Spódzielnia Mieszkaniowa w ubiegym roku ruszya
z budowĻ nowej inwestycji na lewobrzeżu przy ul. 63 Puku Piechoty
66-72 w pobliżu istniejĻcych już
od lat budynków należĻcych
do Spódzielni.
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Wiosna w obiektywie

FOT. SZYMON STARNAWSKI

Zgoda MSM na ustawienie
worka typu BIG BAG

W piĻtek, 18 marca, rozstrzygniňty zosta konkurs fotograficzny pt.: „Witaj Wiosno”.
Uczestnicy swój udzia zgaszali od 1 do 15 marca dzwoniŀc do Klubu „Kameleon”
ModzieƁowej Spódzielni
Mieszkaniowej. 16 i 17 marca
nastŀpio wysyanie prac emailem.
Celem konkursu byo zachōcenie amatorów fotografii
do uchwycenia za pomocŀ
obiektywu aparatu czy teƁ telefonu, niepowtarzalnych walorów przyrodniczych, budzŀ
cej siō do Ɓycia wiosny,
w swoim miejscu zamieszkania oraz promowanie fotografii jako kreatywnej formy spō
dzania wolnego czasu.
Konkurs cieszy siō duƁym
zainteresowaniem, udzia
w nim wziōo 34 mieszkaş
ców naszej spódzielni w tym
dzieci w wieku od 5 do 15 lat
oraz doroŬli w wieku od 19
do 72 lat.

SpoŬród nadesanych fotografii komisja konkursowa
ocenie poddaa 29 prac osób,
które speniay kryteria regulaminu. Uczestnicy mogli
na konkurs nadesaŃ maksymalnie 3 fotografie wykonane
samodzielnie.
W ocenie jury, uczestnicy
konkursu wykazali siō inwencjŀ twórczŀ i kreatywnoŬciŀ
w postrzeganiu rzeczywistoŬci. Wykonanie niektórych fotografii wymagao duƁej cierpliwoŬci i zaangaƁowania.
Jury miao wiōc trudny
„orzech do zgryzienia”.
Zwyciōzcami zostali autorzy zdjōŃ, które najlepiej odzwierciadlay temat konkursu
i wyróƁniy siō walorami artystycznymi. Oceny nadesanych prac dokonaa komisja
konkursowa w skadzie, której znaleƀli siō pracownicy
spódzielni, klubu osiedlowego, przedstawiciel Rady
Nadzorczej MSM oraz profesjonalny fotograf.

Laureatami
konkursu
w kategorii dzieci zostali:
- I miejsce - Zofia z Osiedla
Chrobrego i Dekerta
- II miejsce - Aleksander
z Osiedla Chrobrego i Dekerta
- III - Amelia z Osiedla Lelewela i Koŀtaja
Laureatami w kategorii
doroŬli zostali:
- I miejsce - Pan Zdzisaw
z Osiedla Lelewela i Koŀtaja
- II miejsce - Pan Jakub
z Osiedla Modych i Kochanowskiego
- II miejsce - Pani Aleksandra z Osiedla Modych i Kochanowskiego
Zwyciōzcy zostali poinformowani telefonicznie o wygranej i zaproszeni po odbiór nagród oraz dyplomów 21 marca
czyli w pierwszy dzieş kalendarzowej wiosny w siedzibie
Klubu „Kameleon” MSM
przy ul. Tuwima 9 w Toruniu.
Serdecznie dziōkujemy za
udzia w konkursie i Ɓyczymy
wszystkim piōknej wiosny!

ModzieƁowa Spódzielnia Mieszkaniowa w Toruniu nawiŀzujŀc
do ogoszenia Miejskiego Przedsiōbiorstwa Oczyszczania sp. z o.o.
umieszczonego na stronie internetowej informuje, Ɓe przed zakupem usugi BIG BAG konieczne jest uzyskanie zgody waŬciciela terenu na ustawienie worka / worków typu BIG BAG na odpady poremontowe. Przed zamówieniem takiej usugi prosimy o zgaszanie siō
do Administracji Osiedla obsugujŀcej Paşstwa budynek i teren,
po uzyskanie pisemnej zgody na ustawienie worka / worków w konkretnej lokalizacji. Zgoda wydawana jest na okres jednego miesiŀca.
Ponadto informujemy, iƁ w przypadku koniecznoŬci ustawienia
worka / worków BIG BAG w pasie drogowym, niezbōdne bōdzie uzyskanie zgody Miejskiego Zarzŀdu Dróg przy ulicy Grudziŀdzkiej 159
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W 2021 r., w porównaniu
do roku poprzedniego, odnotowano wzrost liczby i powierzchni mieszkaŚ oddanych do użytkowania.
Spada natomiast powierzchnia budynków niemieszkalnych przekazanych do eksploatacji.

Efekty rzeczowe budownictwa mieszkaniowego
W 2021 r. oddano do uƁytkowania 234,9 tys. mieszkaş
o ŀcznej powierzchni uƁytkowej 21,8 mln m2 oraz liczbie
izb równej 917,8 tys. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrosty:
liczby mieszkaş – o 14,1 tys.
(6,4 proc.), powierzchni uƁytkowej mieszkaş – o 2,2 mln
m2 (11,3 proc.) oraz liczby izb
– o 84,8 tys. (10,2 proc.).
Przeciōtna powierzchnia
uƁytkowa nowo oddanego
mieszkania wyniosa 92,8 m2
(w 2020 r. – 88,7 m2). ħrednia powierzchnia mieszkania
w budynkach jednorodzinnych uksztatowaa siō na poziomie 133,1 m2, natomiast w
budynkach wielorodzinnych
– 52,6 m2. Mieszkania indywidualne miay przeciōtnie
142,9 m2 powierzchni, mieszkania przeznaczone na sprzedaƁ lub wynajem – 63,0 m2,
natomiast mieszkania liczone
ŀcznie w pozostaych for-
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mach budownictwa (tj. spó
dzielczym, komunalnym,
spoecznym czynszowym
oraz zakadowym) – 51,3 m2.
Porównanie danych dla
poszczególnych województw
w ujōciu bezwzglōdnym
wskazuje, Ɓe najwiōcej nowych mieszkaş wybudowano
w: mazowieckim (18,9 proc.
wartoŬci krajowej), wielkopolskim (11,6 proc.) i dolnoŬlŀ
skim (10,6 proc.). Wskaƀnik nasilenia budownictwa
mieszkaniowego, wyraƁony
liczbŀ mieszkaş oddanych
do uƁytkowania w przeliczeniu na 1 tys. ludnoŬci, wyniós
dla Polski 6,2. Najwiōksze
wartoŬci odnotowano w województwach: pomorskim
(9,3), dolnoŬlŀskim (8,7), mazowieckim (8,2) i wielkopolskim (7,8); najmniejsze w:
opolskim (3,4), Ŭwiōtokrzyskim (3,7) oraz Ŭlŀskim (3,8).
W omawianym okresie deweloperzy wybudowali 60,5
proc. wszystkich nowo oddanych mieszkaş, a inwestorzy
indywidualni – 37,6 proc.
W porównaniu z poprzednim
rokiem udzia mieszkaş przeznaczonych na sprzedaƁ lub
wynajem spad o 4,1 p. proc.
Wzrós natomiast odsetek
mieszkaş wybudowanych
przez inwestorów indywidualnych (o 4,1 p. proc.).
Przewaga inwestorów indywidualnych zaznaczya siō
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w najwiōkszym stopniu
w strukturze budownictwa
mieszkaniowego
województw: Ŭwiōtokrzyskiego,
podkarpackiego i Ŭlŀskiego,
dla których udziay tej formy
budownictwa ksztatoway
siō na poziomie odpowiednio:
65,0 proc., 60,7 proc. i 54,4
proc.. Z kolei w województwach: pomorskim, dolnoŬlŀ
skim, mazowieckim i zachodniopomorskim odnotowano najwiōksze odsetki budownictwa przeznaczonego
na sprzedaƁ lub wynajem –
odpowiednio: 72,5 proc., 71,2
proc., 70,1 proc. i 70,0 proc..
Wodociŀg z sieci posiadao 92,3 proc., a kanalizacjō
z odprowadzeniem do sieci
79,0 proc. mieszkaş oddanych
do uƁytkowania (pozostae lokale mieszkalne byy podŀ
czone do lokalnej infrastruk-

tury wodno-kanalizacyjnej).
W gaz z sieci wyposaƁonych
byo 40,4 proc. mieszkaş, natomiast w ciepŀ wodō dostarczanŀ z elektrociepowni, ciepowni lub kotowni osiedlo-

wej – 35,3 proc.. Do centralnej
sieci grzewczej podŀczonych
byo 35,7 proc. mieszkaş, a pozostae posiaday indywidualne centralne ogrzewanie (z
tego 41,6 proc. wyposaƁonych
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byo w koty/piece na paliwo
gazowe, 15,8 proc. w koty/piece na paliwo stae, a
6,9 proc. w pozostae rodzaje
ogrzewania).
Ķródo: GUS

FOT. PAWE DUBIEL
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Z posiedzenia Rady Nadzorczej MSM
Rada zajmowaa siō m.in. analizŀ ekonomicznŀ za rok 2021,
zuƁyciem energii elektrycznej
w roku 2021, ocenŀ dziaalnoŬci Spódzielni w Ŭwietle przeprowadzonych kontroli, oraz
uchwaami w sprawach bōdŀ
cych przedmiotem obrad najbliƁszego Walnego Zgromadzenia MSM.
Rada Nadzorczŀ przyjōa
analizō wyników ekonomicznych i wykonania planu finansowo-gospodarczego za 2021r.
Sytuacja gospodarcza Spó
dzielni jest stabilna, a jej wyniki nie wykazujŀ zagroƁeş
do kontynuowania dalszej
dziaalnoŬci. Kolejnym punktem obrad byo zatwierdzenie
analizy zuƁycia energii elektrycznej za rok 2021. Analizŀ
objōto 195 budynków mieszkalnych (w tym 151 niskich
i 44 wysokie). W celu zmniejszenia kosztów zuƁycia energii elektrycznej spódzielnia
wymienia dƀwigi oraz oŬwietlenie na oŬwietlenie LED.
Spódzielnia poddaa siō
badaniu lustracyjnemu, co
oznacza wypenienie obo-

FOT. JACEK SMARZ

W minionym miesiĻcu posiedzenie Rady Nadzorczej MSM
odbyo siň w poniedziaek,
11 kwietnia.

wiŀzku ustawowego. Rada
Nadzorcza sprawujŀc funkcje
nadzorczo-kontrolne pozytywnie ocenia dziaalnoŬŃ
Spódzielni. Rada w ciŀgu caego roku sprawozdawczego
nadzorowaa pracō Zarzŀdu
w zakresie realizacji zadaş
okreŬlonych w planie gospodarczo – finansowym Spó
dzielni z uwzglōdnieniem zachowania pynnoŬci finansowej oraz realizacji uchwa organów statutowych. W dalszej
czōŬci posiedzenia czonkowie
Rady zapoznali siō z informacjŀ Zarzŀdu o projektach
uchwa w sprawach bōdŀcych
przedmiotem obrad Walnego
Zgromadzenia MSM w 2022 r.
Walne Zgromadzenie jest naj-

wyƁszym organem Spó
dzielni i podejmuje najwaƁ
niejsze decyzje w jej sprawach.
Zakres uprawnieş Walnego
Zgromadzenia okreŬla Statut
Spódzielni oraz bezwzglōdnie
obowiŀzujŀce przepisy 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 wystōpujŀcy stan

zagroƁenia epidemiologicznego albo epidemii. Obowiŀ
zujŀce uregulowania prawne wprowadzone ustawŀ
z dnia 31.03.2020 r. o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiŀzaniach 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 zwo-

anie walnego zgromadzenia
powinno nastŀpiŃ w ciŀgu
6 tygodni po odwoaniu tego
stanu. Zatem w chwili obecnej dokadne okreŬlenie daty
odbycia Walnego Zgromadzenia w Spódzielni mieszkaniowej jest niemoƁliwe.
W zwiŀzku ze zmianŀ
skadu Zarzŀdu Spódzielni,
Rada Nadzorcza zatwierdzia
strukturō organizacyjnŀ ModzieƁowej Spódzielni Mieszkaniowej w Toruniu.
JednogoŬnie zosta przyjōty Regulamin porzŀdku domowego i zasad wspóƁycia

spoecznego mieszkaşców
w MSM, nieaktualne zapisy
dostosowano do obecnie obowiŀzujŀcych. W dalszej czōŬci
posiedzenia podjōto uchwaō
o wprowadzeniu opat dla
nowo oddanych budynków
mieszkalnych przy ul. Watzenrodego 25-25b i Watzenrodego
27-27b. Udzielono takƁe odpowiedzi na pisma kierowane
do Rady Nadzorczej.
Nastōpne posiedzenie Rady
Nadzorczej odbōdzie siō 23
maja br. Poprzedzŀ je spotkania poszczególnych komisji.

FELIETON MIESZKAĖCA

Maj porusza
Wiosna rozkwita, w sercu maj, kiedy
przyroda nam umila Ɓycie.
ļycie w spódzielni, która skoşczya 64 lata
to zaŬ doŬwiadczenie starszych, energia modych i wspópraca wszystkich.
Integrujemy, pomagamy, aktywizujemy
kaƁdŀ grupō.

Majowo mamy moƁliwoŬŃ korzystania
z pogody, spotkaş z bliskimi, znajomymi
lub wyjazdów, ale zachōcam
do korzystania z wielu ofert na miejscu.
Toruş teƁ porusza.
ļyczō zdrowej i przyjemnej majówki!

Maj tuƁ-tuƁ, a za chwilō matury.
ļyczenia zdanych egzaminów!

JAKUB WIĢNIEWSKI
(MIESZKANIEC MSM)

Stowarzyszenie „ķyľ Lepiej” dziaajĻce
przy MSM zaprasza na wycieczkň:

MSM i Klub „Sobótka”
zapraszajĻ na wycieczkň do

Dania - Szwecja

Kórnika i Rogalina

Termin: 10 - 13.06.2022 r. - koszt: 1 690 z

29 maja, wyjazd godz. 6.30 (parking
ul. BażyŚskich) - powrót ok. godz. 21.00

Touroperator: Unity Line Limited.
Wiōcej informacji i zapisy - tel. 601 365 717.
Liczba miejsc ograniczona.

Koszt: 150 z
W programie:
- zwiedzanie z przewodnikiem Zamku
w Kórniku
- indywidualne zwiedzanie Arboretum Kórnickiego, spacer po promenadzie im. Wisawy Szymborskiej
- zwiedzanie z przewodnikiem Paacu w Rogalinie
- indywidualne zwiedzanie galerii obrazów,
powozowni, gabinetu londyşskiego, parku
i pomników przyrody - Dōby Rogalişskie

FOT. GRZEGORZ DEMBIĖSKI

Zapewniamy: przejazd promem Skania/ Polonia na trasie ħwinoujŬcie - Ystad - ħwinoujŬcie, miejsce w kabinie 2-osobowej z azienkŀ w rejsach nocnych, wyƁywienie
na promach: 2 Ŭniadania i 2 obiadokolacje,
nocleg ze Ŭniadaniem w hotelu w Angelholm – Szwecja, przejazd mostem Oresund,
przeprawa promowa , zwiedzanie: Kopenhagi, Malmö, Ystad, rejs tramwajem wodnym po kopenhaskich kanaach, wstōpy
do zwiedzanych obiektów, opieka pilota/
przewodnik, ubezpieczenie NNW i KL
- transport autokarowy na trasie Toruş –
ħwinoujŬcie – Szwecja- Dania – ħwinoujŬcie –
Toruş.

FOT. NADESANA/EXPRESS MEDIA

W programie:
- Kopenhaga - przejazd mostem Oresund ŀczŀcym Szwecjō z Daniŀ, Paac Amailenborg- zimowa rezydencja, port Nyhavn, rejs statkiem po kanaach Kopenhagi, deptak Stroget, przejazd wybrzeƁem
nad cieŬninŀ Soud.
- Halsingborg – zabytkowe portowe miasto Szwecji: secesyjny Ratusz, XIV wieczny koŬció, paac Sofiero – królewska rezydencja wraz z ogrodami,
- Ystad: zwiedzanie miasteczka- zabudowa szachulcowa, klasztor Franciszkanów, koŬció NMP.
- Malmö: Muzeum Techniki i Komunikacji, Cytadela- najstarszy zamek renesansowy w Szwecji,
Stortorget – rynek ; Ratusz oraz TurringTorso.

Zapewniamy:
- Przejazd na trasie Toruş- Kórnik- Rogalin- Toruş
- Bilety wstōpu do zwiedzanych obiektów
- Ubezpieczenie NNW.
*Konsumpcja we wasnym zakresie
Informacje i zapisy w klubie ,,Sobótka”
ul. Wojska Polskiego 43/45
tel. 56 62 308 72 , 697 70 70 86
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Kredyty frankowe - czňŧľ I
W odpowiedzi na
liczne w ostatnim
czasie
zapytania
czonków ModzieƁowej Spódzielni
Mieszkaniowej
w Toruniu, dotyczŀce zagadnienia tzw. kredytów frankowych
w artykule niniejszym omówione zostanŀ podstawowe pojōcie z zakresu tej tematyki.
Gdy mówi siō o tzw. kredytach frankowych z reguy chodzi
o najczōŬciej wystōpujŀcŀ na polskim rynku umowō kredytu
indeksowanego (nazywanego
takƁe waloryzowanym) do waluty franka szwajcarskiego
(CHF). Ujmujŀc rzecz w duƁym
uproszczeniu umowa ta polega
na udzieleniu i wypaceniu kredytu w walucie polskiej (PLN).
Nastōpnie kwota kredytu jest

FOT. KAROLINA MISZTAL

Marek Kozowski, Radca Prawny

przeliczana na walutō CHF. Stŀd
harmonogram spaty kredytu,
w tym wysokoŬŃ poszczególnych rat, wyraƁony jest w tej walucie. Kredytobiorca ma obowiŀ
zek zapewniŃ Ŭrodki finansowe
w walucie PLN na koncie, z którego kredyt jest spacany. Bank
przelicza wysokoŬŃ danej raty

wyraƁonej w CHF na walutō PLN
zgodnie z aktualnie obowiŀzujŀ
cym w banku kursem wymiany
waluty CHF. Nastōpnie pobiera
odpowiedniŀ iloŬŃ waluty PLN
z konta kredytobiorcy.
PowyƁszy
mechanizm
oznacza, Ɓe nie moƁna z góry
okreŬliŃ wysokoŬci miesiōcznej

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)

raty w PLN, gdyƁ kredytobiorca
nie moƁe przewidzieŃ jaka bō
dzie wysokoŬŃ kursu CHF w danym miesiŀcu i w dniu przeliczenia raty. Tym samym to kredytobiorca ponosi w caoŬci ryzyko
niczym nieograniczonej zmiennoŬci tego kursu w czasie,
o czym wczeŬniej nie zosta poinformowany.
Zgodnie z art. 58 §1-2 Kodeksu cywilnego (k.c.) czynnoŬŃ
prawna
sprzeczna
z ustawŀ albo majŀca na celu
obejŬcie ustawy jest niewaƁna,
chyba Ɓe waŬciwy przepis
przewiduje inny skutek,
w szczególnoŬci ten, iƁ na miejsce niewaƁnych postanowieş
czynnoŬci prawnej wchodzŀ
odpowiednie przepisy ustawy.
NiewaƁna jest czynnoŬŃ
prawna sprzeczna z zasadami
wspóƁycia spoecznego.

Ponadto, jak stanowi art.
3851 §1 k.c. postanowienia
umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiŀƁŀ go, jeƁeli ksztatujŀ
jego prawa i obowiŀzki w sposób
sprzeczny z dobrymi obyczajami, raƁŀco naruszajŀc jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne).
W chwili obecnej przed polskimi sŀdami powszechnymi toczy siō bardzo wiele spraw dotyczŀcych tego rodzaju umów
kredytowych, gdyƁ zawierajŀ
one niedozwolone postanowienia umowne (tzw. klauzule
abuzywne). Sŀ one takƁe
sprzeczne z zasadami wspóƁycia spoecznego oraz regulacjami
ustawowymi gdyƁ dajŀ nieograniczone i jednostronne uprawnienie bankowi do okreŬlenia
ostatecznej wysokoŬci zobowiŀ

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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zania kredytobiorcy poprzez
ustalanie kursu waluty CHF.
W konsekwencji obecnie
w orzecznictwie sŀdów powszechnych zarysowaa siō wyraƀna tendencja do rozstrzygania
tego rodzaju sporów z bankami
na korzyŬŃ konsumentów, tj. waŬnie osób, które zaciŀgnōy tzw.
kredyt frankowy, poprzez ustalanie niewaƁnoŬci umów kredytowych w caoŬci. PowyƁsze pozwala z optymizmem patrzeŃ
na przysze sprawy „frankowiczów” w kolejnych podobnych
procesach sŀdowych. Jednak
wystōpujŀc do sŀdu warto powierzyŃ prowadzenie sprawy
profesjonalnemu penomocnikowi, który poprzez swoje doŬwiadczenie bōdzie w stanie
przyjŀŃ odpowiedniŀ strategiō
pozwalajŀcŀ zakoşczyŃ postōpowanie z pozytywnym wynikiem.
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