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DBAJMY O SIEBIE WZAJEMNIE

Epidemia nie zbombardowała funkcjonowania spółdzielni
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej w Gdyni w stanie epidemii funkcjonowała bez przerw w pracy. Dodatkowo
pandemia nałożyła na spółdzielnię – jako pracodawcę i zarządcę nieruchomości – wiele dodatkowych obowiązków. Ich realizacja wymaga
dodatkowych wydatków finansowych, które nie były przewidziane w planie gospodarczym na ten rok. Na bieżąco analizowane są koszty
i w racjonalny sposób realizowane przepisy i wytyczne organów państwowych.
W związku ze stopniowym odmrażaniem gospodarki, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa
Zdrowia, spółdzielnia również
podejmuje określone działania,
by ułatwić mieszkańcom, naszym członkom załatwianie
niezbędnych spraw w biurach
spółdzielni.
W związku z tym:
1. Od 4 maja otwarta jest kasa
spółdzielni. Ale w trosce o bezpieczeństwo petentów, przed kasą
mogą przebywać maksymalnie
dwie osoby. Należy wchodzić
w maseczkach i dezynfekować
ręce – aplikator z płynem dezynfekującym znajduje się przed wejściem do hallu głównego.
2. Od 1 czerwca biura administracyjne zostały otwarte dla
interesantów.
Pracownicy są zobowiązani do
przestrzegania zaleceń wynikających z Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 16 maja 2020 r.,
a w szczególności:
– obowiązku zakrywania ust
i nosa przy pomocy odzieży lub jej
części, maski, maseczki, przyłbicy,
– zachowania między stanowiskami pracy odległości co najmniej 1,5m,
– w pomieszczeniach biurowych
może przebywać maksymalnie
dwóch interesantów, za wyjątkiem

rodzin oraz osób wspólnie
zamieszkałych,
– w pomieszczeniach biurowych
są wyznaczone miejsca do obsługi
interesantów.
Ponadto spółdzielnia jako zarządca nieruchomości obowiązana jest
– zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego – do utrzymywania nieruchomości w należytym
stanie higieniczno-sanitarnym,
w celu zapobiegania zakażaniom
i chorobom zakaźnym, stosowania
odpowiednich środków dezynfekcji. Zalecana jest dezynfekcja
przestrzeni wspólnych w budynku (podłogi, schody, wnętrza wind
itp.) oraz powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, uchwytów,
domofonów, przycisków w windach, skrzynek pocztowych).
W dalszym ciągu zalecane jest
odłożenie wizyt pracowników
technicznych w lokalach w przypadkach, gdy wizyta nie ma charakteru interwencyjnego i nie
jest niezbędna do zapewnienia
bezpieczeństwa oraz potrzeb
bytowych osób przebywających
w lokalu.
Przed umówieniem się na wykonanie usługi czy też przy wezwaniu należy zapytać wzywających, czy są w trakcie izolacji lub
kwarantanny.

W przypadku wykonywania
usług w lokalach, w których nie
przebywają osoby będące w trakcie izolacji lub kwarantanny, przy
wchodzeniu do lokali pracownicy
obowiązani są do przestrzegania
określonych zasad m.in.:
• należy poprosić mieszkańców
o przewietrzenie lokalu przed wizytą pracowników,
• należy poprosić mieszkańców
o zdezynfekowanie klamek drzwi
wejściowych i w lokalu przed wizytą pracowników,
• należy zdezynfekować ręce
przed wejściem do mieszkania,
• należy przestrzegać zasady bezpiecznej odległości (2m) pomiędzy osobami przebywającymi
w pomieszczeniu, w którym praca
jest wykonywana,
• należy stosować środki ochrony

osobistej (osłona ust i nosa, jednorazowe rękawiczki, a także
kombinezon lub fartuch z długim
rękawem).
Korzystając z okazji, apelujemy
o zachowanie dystansu, gdyż
epidemia wciąż trwa i od nas samych zależy ograniczenie jej rozprzestrzeniania. Z konkretnymi
komórkami spółdzielni możemy
skontaktować się drogą mailową
lub telefoniczną. Zachęcamy do
korzystania z systemu „Internetowa Obsługa Klienta” i dokonywanie płatności internetowo (przelewem online).
Pamiętajmy również, aby w tych
trudnych czasach nieść pomoc
osobom potrzebującym, zwłaszcza starszym i samotnym, które
mieszkają obok nas.
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PROSTA ŚCIĄGA – JAK SEGREGOWAĆ

Jeszcze raz o śmieciach
Mimo że informowaliśmy, jak segregować śmieci, w dalszym ciągu niektórzy mieszkańcy mają problemy jak należy – zgodnie
z przepisami – pozbywać się odpadów komunalnych, których nie wrzucamy do pojemników.
Dlatego postanowiliśmy raz jeszcze przypomnieć o wytycznych dotyczących segregacji
śmieci.
– Odpady wielkogabarytowe (stare meble,
deski do prasowania, dywany, wykładziny,
materace, rowery, wózki dziecięce, narty,
duże lustra, zabawki o dużych rozmiarach
[nie elektryczne] okna, drzwi [pojedyncze
sztuk]) pozostawiamy przy pergolach śmietnikowych i ich bezpłatny odbiór powinien
być zgłoszony poprzez stronę www.wyrzucam.to (klikamy „Zamawiam odbiór”).
– Elektroodpady (kompletny sprzęt AGD
i RTV, np. lodówki, telewizory, kuchenki)
odbierane są z mieszkań nieodpłatnie, po
wcześniejszym zgłoszeniu (usługa obejmuje
także wyniesienie sprzętu z domu) pod numerem tel. 58 624 66 11 (Komunalny Związek Gmin). Ponadto przy zakupie nowego
sprzętu, jego dystrybutor, dostarczając go,
ma wynikający z ustawy o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym obowiązek
nieodpłatnego odbioru tego samego rodzaju
zużytego sprzętu w miejscu jego dostawy.
– Odpady budowlane i poremontowe
(stolarka budowlana z PCV lub drewna
(z szybami lub bez), płyty gipsowe, materiały

izolacyjne i dociepleniowe np. wełna mineralna, wata szklana, styropian budowlany,
panele winylowe i PCV, okładziny ścienne, sufitowe i podłogowe, kable z instalacji
elektrycznych, worki z wapnem, cementem,
kleje, papa, tynki, zaprawy, lepiki, gruz, kafle, płyty karton-gips, tapety, okleiny, rynny,
poręcze, części ścianek działowych) należy składować w specjalnie przeznaczonym
worku/kontenerze zamówionym na własny
koszt. W roku kalendarzowym każde gospodarstwo domowe może też do 500 kg
tej frakcji wywieźć we własnym zakresie

do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Eko Dolina
w Łężycach przy al. Parku Krajobrazowego
99.
– Części samochodowe (fragmenty karoserii, tapicerka samochodowa) należy we własnym zakresie wywieźć do PSZOK (Eko
Dolina w Łężycach).
Zachęcamy również do zapoznania się ze
szczegółowymi informacjami dotyczącymi
segregacji śmieci, które znajdują się na stronie www.wyrzucam.to.

Uwaga na fałszywe komunikaty
W skrzynkach pocztowych pojawiły się oferty na wymianę drzwi wejściowych do mieszkań.
Prosimy o ostrożność! Ich nadawcą nie jest nasza spółdzielnia, choć ich treść i sposób
sformułowania sugerują to.
Wydawca: Agencja Wydawniczo-Marketingowa „Wydma” Grzegorz Burdyński
ul. Nieborowska 47/9, 80-034 Gdańsk, tel: 530 28 38 46
www.agencjawydma.com.pl
Redakcja: Krzysztof Lubański
Opracowanie graficzne: Flash Press
Informacja wydawcy: Publikacja wykonana na zlecenie RSM im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Przychody z reklam pokryły koszty związane z przygotowaniem informatora. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam.
Zapraszamy potencjalnych reklamodawców do kontaktu z naszą firmą.
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Zadłużenia w opłatach
W spółdzielni systematycznie są sporządzane analizy dotyczące zadłużeń w opłatach za lokale. Przypomnijmy, że obowiązkiem
członków spółdzielni i osób niebędących jej członkami jest terminowe wnoszenie opłat zgodnie ze statutem, co miesiąc z góry do
10 dnia miesiąca.
Według stanu na dzień koniec grudnia 2019
roku zadłużenie z tytułu opłat za użytkowanie
lokali mieszkalnych i garaży łącznie ze sprawami
sądowym (bez kosztów sądowych, które nie są
zasądzone) i po wyrokach wyniosło 3 347 600
zł. W roku ubiegłym, przedstawiając zadłużenie
bez kosztów sądowych, kwota ta stanowiła 3 562
300 zł. Spadek zadłużenia w odniesieniu do roku
2018 wyniósł 214 700 zł.
Warto w tym miejscu powiedzieć, że regularnie prowadzona jest windykacja wierzytelności
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
a więc w oparciu o statut spółdzielni oraz o regulamin postępowania spółdzielni wobec osób
względem niej zadłużonych, a także w oparciu
o przepisy Kodeksu Cywilnego. Sekcja windykacji na bieżąco monitoruje spłatę zadłużeń
w ratach, prowadzi w tej sprawie korespondencje,
wysyła upomnienia i współpracuje z kancelariami prawnymi oraz komorniczymi.
W ramach prowadzonych czynności windykacyjnych w roku 2019 wykonano:
• upomnień – 3059 sztuk,
• wezwań ostatecznych – 775 sztuk,
• wezwań na drukach KRD – 75 sztuk,
• zawarto 121 ugód osób zadłużonych

z Zarządem Spółdzielni,
• skierowano do kancelarii prawnej 116 spraw
celem sporządzenia pozwu o zapłatę na łączną
kwotę 519 994,56 zł.
Windykacja zadłużeń jest dla zarządu spółdzielni jednym z ważniejszych zadań i musi być coraz
bardziej efektywna. Prowadzona jest w oparciu
o regulamin uchwalony przez radę nadzorczą,
która cyklicznie kontroluje stan zadłużeń. Obecnie, z uwagi na epidemię, częściej spotykamy się
z trudnymi sytuacjami, które dotykają rodzin
i skutkują zadłużaniem się wobec spółdzielni.
– Apelujemy, by osoby, które mają kłopoty finansowe zgłaszały się do Spółdzielni jak najszybciej. Nie warto czekać na wezwanie lub

reagować dopiero wtedy, gdy sprawa jest już skierowana do sądu. Pamiętajmy, że istnieją możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy
w urzędzie miasta. W większości przypadków
na prośby dłużników o spłatę zadłużenia w dogodnych realnych dla nich ratach są odpowiada
się pozytywnie – mówi Wiesław Wawer, prezes
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej.
Dodaje nadto, że dochodzenie roszczeń na drodze sądowej lub za pośrednictwem komornika
znacznie zwiększa zadłużenie. Dla przykładu:
przy kwocie 4000 zł należności głównej w opłacie za mieszkanie należy doliczyć ok. 50 % dodatkowych kosztów sądowych i egzekucyjnych.

ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. KOMUNY PARYSKIEJ W GDYNI INFORMUJE
O MOŻLIWOŚCI WYNAJMU:
1. lokalu użytkowego przy ul. Cylkowskiego w Gdyni, I piętro,
o powierzchni użytkowej 130 m2 ze stawką miesięczną 17 zł/m2 netto +
opłaty komunalne
2. miejsc parkingowych numer: 3, 9, 11, 16, 17 w hali garażowej
przy ul.Kasztanowej 1 w Gdyni, o pow. 14,8 m2 ze stawką 180 zł brutto/mc
3. miejsc parkingowych numer: 15, 33 w hali garażowej
przy ul.Unruga 106 w Gdyni, o pow. 16 m2 ze stawką 181 zł brutto/mc
4. lokalu użytkowego przy ul. Unruga 39 w Gdyni
o pow. użytkowej 79,40 m2 ze stawką miesięczną 30zł/m2 netto + opłaty
komunalne, na prowadzenie działalności z wyłączeniem branży spożywczej.
5. lokalu użytkowego przy ul. Unruga 76 w Gdyni
o powierzchni 32,39 m2 ze stawką netto 17zł/m2 netto + opłaty komunalne

6. lokalu użytkowego przy ul. Unruga 39 w Gdyni, I piętro
o pow. użytkowej 88,4 m2 ze stawką miesięczną 25 zł/m2 netto + opłaty
komunalne, na prowadzenie działalności z wyłączeniem branży spożywczej.
7. lokalu użytkowego przy ul. Unruga 39 w Gdyni, I piętro
o powierzchni 198 m2 ze stawką netto 21zł/m2 netto + opłaty komunalne
8. lokalu użytkowego przy ul. Unruga 39 w Gdyni, I piętro
o powierzchni użytkowej 67,60 m2 ze stawką 21zł/m2 netto + opłaty
komunalne
9.lokalu użytkowego przy ul. Unruga 39 w Gdyni, I piętro
o powierzchni użytkowej 109 m2 ze stawką 21zł/m2 netto + opłaty
komunalne

Bliższych informacji na temat przedmiotowych lokali można uzyskać przy ul. Podgórskiej 14 w Gdyni pok. nr 27
lub telefonicznie pod nr (58) 669-21-11.
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