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W tym roku przyniosło wiele zmian. Zarząd Spół- nowego składu Rady Nadzorczej na lata 2018Niechaj Nowy Rok szczodrze sypnie szczęściem
dzielni reprezentował Prezes SM Ostrobramska 2021. Skład Rady i podział obowiązków pomięi uśmiechami fortuny.
Dariusz Kujawa, sprawujący swoją funkcję od dzy jej Członków umieszczamy w dalszej części

Wesołych Świąt!

1 czerwca 2018r. i Członek Zarządu Spółdzielni numeru.
Jolanta Zielińska.

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy SM Ostrobramska

Rada Nadzorcza kadencji 2015-2018 złożyła
sprawozdanie ze swojej działalności, podsumowując miniony okres. Wszystkie materiały, w tym
sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu i podsumowujące rok informacje ﬁnansowe
były dostępne dla Członków Spółdzielni przed Zebraniem w siedzibie naszej Administracji i są tam
dostępne nadal, w godzinach przyjęć interesantów
Nowa inwestycja na obrzeżach naszych terenów - planowany hotel przy ul. Grochowskiej wzbudzała i nadal wzbudza żywe zainteresowanie,
zwłaszcza osób mieszkających w Nieruchomości
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Nowe koszty i sposób gospodarki
odpadami – wieści z Ratusza
obciążeniem, szczególnie dla rodzin, które już teraz
borykają się ze stale wzrastającymi kosztami utrzymania i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
a w szczególności dla osób starszych i samotnych.
Wprowadzenie opłat od powierzchni mieszkania
najprawdopodobniej związane jest ze stale zmniejszającą się liczbą osób zadeklarowanych jako zamieszkałe w danym lokalu. W naszej Spółdzielni od
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kilku lat obserwowane
jest nietypowe
zjawisko – wyludnienie, co najlepiej widać na zamieszczonym
poniżej wykresie obok.  
Nie mamy prawnych możliwości sprawdzenia zadeklarowanej liczby osób zamieszkałych
w danym lokalu. Niektórzy właściciele mieszkań
świadomie zaniżają faktyczną liczbę osób, a bywa
i tak, że w mieszkaniu przebywa ich kilka, a zgłoszona jest tylko jedna. W tej sytuacji uczciwi płacą
za oszustów.
Wprowadzona kilka lat temu tzw. rewolucja śmieciowa nie spełniła pokładanych oczekiwań i w praktyce przysporzyła wiele problemów. Rozumiemy,
że podwyżki związane są z wyższymi kosztami wywozu i gospodarowania odpadami, jednak przed
zmianami prawnymi wprowadzonymi w 2012 r.
Spółdzielnia miała możliwość negocjowania warunków umowy z wybraną firmą lub firmami wywożącymi śmieci. Obecnie nie mamy bezpośredniego wpływu ani na wybór firmy, ani na częstotliwość
wywozu, ani na możliwość naliczenia kar za zwłokę
w usuwaniu piętrzących się i niewywożonych zgodnie z potrzebami i przyjętym harmonogramem odpadów.
Firmy wywożące odpady zachowują się jak monopoliści, potrzebne jest więc kompleksowe podejście do tego tematu, a nie jedynie bezzasadne
przerzucanie kosztów na obywateli i to czasami
tych najuboższych.
Kolejny problem to stosowanie kar za brak segregacji. Nieprzestrzeganie przez mieszkańców
zadeklarowanej segregacji odpadów rodzi odpowiedzialność zbiorową dla wszystkich lokatorów,
co wynika z trudności w ewentualnym ustaleniu,
którzy z mieszkańców budynku wielorodzinnego
nie dokonują selekcji odpadów. W związku z tym,
niezależnie od faktu, że mieszkaniec przestrzega
zadeklarowanej segregacji, będzie on zobowiązany
do zapłaty wyższej stawki, czyli opłaty naliczanej za
odpady mieszane.

SM „Ostrobramska”

Liczba osób mieszkających w zasobach
SM Ostrobramska w latach 2015-2019*
* Liczby w kolumnach
oznaczają sumę mieszkańców dodając wszystkie miesiące danego
roku kalendarzowego.

93 304

93 367
92 236
92 036
90 824

2015

2016

2017

2018

2019

W naszym wystąpieniu prosiliśmy o rozważenie możliwości obniżenia proponowanych stawek,
gdyż zgodnie z informacjami zamieszczonymi na
stronie internetowej m.st. Warszawy https://www.
um.warszawa.pl/aktualnosci/polityka-zagospodarowania-odpadami-i-jej-skutki-dla-miast
W związku z nowelizacją przepisów wprowadzony zostanie obowiązek selektywnej zbiórki odpadów.
Skutkiem niewypełniania tego obowiązku będzie konieczność zapłaty dwukrotności stawki podstawowej (dopuszczalna w ustawie maksymalna stawka
to czterokrotność). Pierwotnie zakładano, że dla zabudowy wielorodzinnej miasto wprowadzi opłaty wg
powierzchni lokali mieszkalnych, jednak w czwartek
12.12.2019 r. podczas sesji Rady Warszawy, radni
zgodzili się na opłatę ryczałtową w domach jednorodzinnych 94 zł oraz ryczałt za mieszkania w domach
wielorodzinnych, który wynosi 65 zł.
Mamy nadzieję, że w sytuacji tak daleko idących zmian, Rada Warszawy rozważy określenie
warunków i zasad pomocy osłonowej.
Nowy system może być obciążeniem dla niektórych rodzin, zwłaszcza tych, które mieszkają w relatywnie dużym lokalu, a są w trudnej sytuacji materialnej.
Dlatego mamy nadzieję, że Warszawa zabezpieczy
środki na system osłonowy – chodzi o możliwość
wsparcia tych mieszkańców pomocą celową na opłacenie rachunków za opłatę odpadową.
Do momentu oddania Biuletynu do druku Rada
Miasta Stołecznego Warszawy nie podjęła wiążących decyzji w tym zakresie.
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Oferta UNIQI złożona SM „Ostrobramska” w ramach wieloletniej współpracy
Szanowni Państwo, wprowadziliśmy dla Państwa nowości

w ubezpieczeniu mieszkania ze składką płatną miesięcznie przy czynszu.

Zmienione ubezpieczenie zapewni Państwu większe bezpieczeństwo.
Jest to ponadto ubezpieczenie
w najlepszej dostępnej na rynku formule All risk tj. od wszystkich ryzyk (obecny produkt ubezpieczenie
mienia ze składką płatną miesięcznie
– ryzyka nazwane). Chroni również
przed szkodami powstałymi w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego i jego bliskich (poprzedni
produkt ubezpieczenie mienia ze
składką płatną miesięcznie – brak
odpowiedzialności).
Wśród wielu nowości w jego zakresie jest dodatkowo:
ubezpieczenie roweru na wypadek rabunku poza miejscem ubezpieczenia,
ochrona od kradzieży przedmiotów codziennego użytku (np.: portfel, telefon, torebka, klucze) pozostawionych w samochodzie,
w ramach Assistance, klient ma
pokryte zarówno koszty pomocy fachowców np. hydraulika czy elektryka, ale także części zamiennych do
uszkodzonego sprzętu,
OC w życiu prywatnym obejmuje ochroną mieszkańca jego osoby
bliskie nie tylko na terenie kraju ale
również na terenie całej Europy (stary produkt ubezpieczenie mienia ze
składką płatną miesięcznie – ochrona tylko na terenie kraju).
Nowością jest możliwość dokupienia już za 5 złotych miesięcznie
wariantu Bezpieczny Nagrobek
– ochrony nagrobka od pożaru, gradu, deszczu, powodzi, uderzenia
pioruna, osuwania się ziemi, wandalizmu czy upadku drzewa.
Jednocześnie proponujemy
Państwu korzystną relację składki
do Sumy Ubezpieczeniowej. Przy
niewielkiej różnicy składki każdy
z Państwa może otrzymać nawet
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3 krotnie wyższą sumę ubezpieczenia oraz sumę gwarancyjną
w OC w życiu prywatnym.
Aby rozpocząć ochronę Państwa mieszkania na korzystnych
warunkach, koniecznie jest wypełnienie wniosku o ubezpieczenie.
Na podstawie tego dokumentu wystawimy dla Państwa polisę. Prosi-

my o zapoznanie się z informacjami
o zaletach tego ubezpieczenia.
W celu ubezpieczenia należy wypełnić wniosek, który znajduje się
w Spółdzielni Mieszkaniowej Ostrobramska, w pokoju nr.12, w godzinach otwarcia Administracji, skąd
zostanie odebrany przez przedstawiciela UNIQA TU SA.
Wszelkich informacji o ubezpieczeniu udzielą Państwu pracownicy
UNIQA TU S.A. pod numerami telefonów: 604 140 097, 696 015 130.
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Przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego gruntów w prawo własności
Przypomnijmy, że na podstawie
tzw. ustawy przekształceniowej
z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U 2018,
poz. 1716 ze zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności
tych gruntów.
Jak pisaliśmy w naszych pismach, kierowanych do Państwa
na początku roku, od samego
początku ustawa ta budziła wiele kontrowersji, jednak ostatnia
jej nowelizacja z dnia 13 czerwca
2019 r. znacznie pomogła organom stosującym tę ustawę.
Najważniejsza dla naszej Spółdzielni i najdalej idąca zmiana ujęta została w nowym art. 1a Ustawy,
stwierdzającym, że do przekształcenia gruntu dojdzie także w przypadkach, gdy grunt zabudowany
jest innymi budynkami, obiektami
budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, o ile łączna powierzchnia użytkowanych budynków innych niż będących lub służących
budynkom mieszkalnym nie przekracza 30 proc. powierzchni użytkowej wszystkich budynków położonych na tym gruncie.
Zapis ten umożliwił dotychczasowym użytkownikom wieczystym
przekształcenie na własność również gruntów, na których do tej
pory położone były małe pawilony
handlowe, kioski, trafostacje, place
zabaw, reklamy wolnostojące etc.
Dzięki tej zmianie możliwym stało
się przekształcenie na własność
gruntów naszej Spółdzielni.
W dniu 02.08.2019 r. otrzymaliśmy dwa zaświadczenia, wydane

SM „Ostrobramska”

przez Burmistrza Dzielnicy PragaPołudnie Tomasza Kucharskiego,
potwierdzające przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności gruntów z obrębu 3-05-17 (o pow. 79 742,00
m2) i 3-05-18 (o pow. 84 780,00
m2). Następnie po naszym wystąpieniu otrzymaliśmy z Urzędu dwa
zaświadczenia z dnia 18.09.2019 r.
potwierdzające wniesienie przez
Spółdzielnię jednorazowej opłaty
przekształceniowej, które z kolei
dołączyliśmy do wniosku o wykreślenie z naszych ksiąg wieczystych roszczenia wpisanego przez
Urząd o roczną opłatę przekształceniową z tytułu przekształcenia
użytkowania wieczystego we własność.
W przypadku właścicieli posiadających spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, to
spółdzielnia uregulowała wszelkie formalności, czyli wystąpiła
do Urzędu z wnioskiem o zaliczenie wniesionych na początku
roku opłat z tytułu użytkowania
wieczystego na poczet jednorazowej opłaty przekształceniowej,
wydanie zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie tej opłaty
oraz złożyła stosowny wniosek
do ksiąg wieczystych.
Natomiast osoby posiadające
prawo odrębnej własności lokalu
same powinny dokonać tych formalności.
Urząd Dzielnicy opracował
krótką informację na temat tego,
co należy zrobić, by prawidłowo
uregulować wszystkie sprawy
związane z przekształceniem,
którą zamieszczamy niżej.

Jeśli otrzymałeś zaświadczenie potwierdzające przekształcenie nieruchomości:
zgłoś zamiar wniesienia opłaty jednorazowej wraz z bonifikatą
w Urzędzie Dzielnicy
po otrzymaniu informacji o wysokości należności wnieś opłatę,
dostaniesz dokument potwierdzający spłatę należności
złóż wniosek w sądzie wieczystoksięgowym o wykreślenie roszczenia o opłatę wpisowego w księdze wieczystej
jeśli wcześniej wniosłeś opłatę
roczną za użytkowanie wieczyste
w 2019 r., nadpłata zostanie zwrócona na wskazane konto lub w kasie Urzędu Dzielnicy)
Jeżeli nie otrzymałeś zaświadczenia:
zaświadczenia wydawane są
sukcesywnie, bez potrzeby składania wniosku;
nie masz powodu do obaw, zachowujesz prawo do bonifikaty,
bez względu na datę otrzymania
dokumentu masz 2 miesiące na
zgłoszenie zamiaru wniesienia
opłaty jednorazowej;
sprawdź, które nieruchomości
zostały przekształcone na stronach dzielnic, zarządu Mienia
Skarbu Państwa lub w wyszukiwarce na stronie warszawa19115.
pl/przekształcenia;
jeśli nieruchomość jest już na
liście przekształconych nieruchomości, poczekaj na dokument, nie
musisz płacić za użytkowanie wieczyste w 2020 r.
Szczegółowych informacji
udziela Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115
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VI edycja konkursu na
najpiękniejszy balkon
i ogródek
Już od sześciu lat Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni patronują
konkursowi, którego celem jest ukwiecenie otoczenia naszych budynków,
a przede wszystkim troska o wygląd i estetykę osiedla.
Po raz kolejny kontrola lustracyjna Krajowej Rady Spółdzielczości podkreśliła dbałość
zarządzających i mieszkańców
o wygląd naszego osiedla, które
uznane zostało za jedno z najbardziej zadbanych, czystych
osiedli w Warszawie. Taka opinia
zobowiązuje do dalszych działań
w tym kierunku.
Wszystkim mieszkańcom, którzy aktywnie uczestniczą w tworzeniu ogródków przy klatkach
wejściowych oraz ukwiecają ściany budynków balkonowymi aranżacjami, Rada Nadzorcza i Zarząd
składają serdeczne podziękowania za wkład pracy i zaangażowanie w kształtowaniu pozytywnego
wizerunku Spółdzielni – naszego
wspólnego miejsca zamieszkania.

Każdego roku jesienią spotykamy się, by w miłej, sąsiedzkiej atmosferze wymienić swoje doświadczenia „ogrodnicze”,
obejrzeć galerię fotografii naj-

piękniejszych okazów kwiatów
i kwitnących krzewów, by razem
pośpiewać i potańczyć.
Warto podkreślić, że przy aranżowaniu kwietników przydomo-

wych integrują się całe grupy
mieszkańców. Jedni przynoszą
nowe rośliny ze swoich działek,
inni wymieniają się wyhodowanymi już tu – na osiedlowym trawniku
– wspaniałymi okazami kwiatów
i krzewów. Ta niezwykła sąsiedzka integracja sprzyja zawieraniu
przyjaźni w ramach osiedlowej
społeczności.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do włączania się w naszą „akcję kwiatową” w przyszłym
roku. O balkony i ogródki warto
dbać już od pierwszych, ciepłych
tygodni!
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Mikołajkowa zabawa

W dniu 4 grudnia gościliśmy w Osiedlowym Klubie RELAX
ponad 140 dzieci na radosnej i hucznej zabawie mikołajkowej.
Tradycyjnie były tańce, zabawy i konkursy. Buzie śmiały się
wesoło, a konkursowe zmagania okazały się wcale nie takie
trudne! Jesteśmy przekonani, że w imprezie wzięły udział
wyłącznie grzeczne dzieci, ponieważ i starsze, i młodsze
otrzymały bardzo przyjemne prezenty od Świętego Mikołaja.
Z pewnością zasłużone!

SM „Ostrobramska”

W imieniu władz Spółdzielni dziękujemy wszystkim sponsorom:
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
M&M UBEZPIECZENIA Marcin
Goławski
PUH EL-RAD Dariusz Wajs
TeleArTNet Sp. z o.o.
MP Wentylacja Sp. z o.o.
ARTEL-ARTUR CIÓŁKOWSKI
Usługi Remontowo-Budowlane
Leszek Słuchocki
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w Klubie RELAX

Mikołajkowy Turniej
Tenisa Stołowego
– działo się!
Kanapa nikomu nie zapewni długiego i dobrego życia. Ta uniwersalna maksyma trafiła na podatny
grunt w Spółdzielni Mieszkaniowej
„Ostrobramska”. Dlatego Zarząd
Spółdzielni i Rada Nadzorcza już
tradycyjnie, systematycznie organizują turnieje tenisa stołowego
dla wszystkich zainteresowanych,
niezależnie od wieku. Zależy nam
bowiem szczególnie na integracji
społeczności lokalnej.
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W tym roku była
szczególna okazja.
Sekcja tenisa stołowego przy Osiedlowym Klubie
RELAX obchodzi 12-lecie swego
istnienia. To może niewiele, ale
satysfakcja bardzo duża. Ponadto
w grudniu chcieliśmy uhonorować
Mikołaja…
Zawody odbyły się 7 grudnia
br. w Szkole Podstawowej nr 163

im. „Batalionu Zośka” przy ul.
Tarnowieckiej 4.
Na co dzień ćwiczymy regularnie, 2 razy w tygodniu (we wtorki
i piątki), w hali wspomnianej szkoły. Udział bierze kilkudziesięciu
tenisistów (i tenisistek) w wieku od

SM „Ostrobramska”



też sponsorzy
m.in. Urząd DzielniBudżet Partycypacyjny - tak niewiele
brakło

Tym razem w Budżecie Partycypacyjnym walczyliśmy ze zmiennym
szczęściem.
Zabrakło tyko 10 głosów, by sﬁnansowano nam (w kwocie234.500
zł) otwarte boisko przy budynkach
Łukowska 3/5/7 i 9 (autorzy: Marcin Kluś i Dariusz Kujawa). Chodzi oMikołajkowy
wyremontowanie
Turniejczęści
– cd.starego,
boiska
( 600wiek
m2jest
tj.
7asfaltowego
do 83 lat. Każdy
bowiem
30x20by
m).dbać o kondycję i dobre
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Konkurs - rozstrzygnięcie Karmisz ptaki?
Pieska zima
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wych Klubu i w siedzibie Spółdzielni, ale serdecznie O ile w lecie najważniejsze było pojenie ptaków
wrocie ze spaceru – zwłaszcza, jeśli prędzej zaszkodzi niż pomoże.
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Lepiej, gdy pies spożywa posiłek sto z reklam telewizyjnych. Wiele dla zwierzęcia i doskonale można
po spacerze, a nie przed. W prze- psów ma słabość do niektórych się bez nich obejść. Lepsze jest
ciwnym wypadku (szczególnie du- warzyw czy owoców. Jeśli wetery- systematyczne natłuszczanie poduszeczek psich łap, a po powrocie
żym osobnikom) grożą problemy narz nie zgłasza protestów…
Czy kupować psu specjalne ze spaceru, zwłaszcza gdy śnieg
gastryczne, a nawet wymagający
natychmiastowej interwencji leka- ubranko? Drobnym, niewielkim na chodniku był posypany solą,
rza weterynarii skręt kiszek! Lepiej pieskom może się przydać, chro- konieczne jest dokładne ich umycie
niąc w mróz przed zbyt łatwym (także przestrzeni między palcami)
więc karmić po, a nie przed.
Czy należy, wzorem niektórych przemarzaniem. Nie warto stoso- i osuszenie. To wystarczy.
Na koniec – torebka na psie „pastarszych pań, w sezonie grypo- wać ich, gdy temperatura jest jeszwym poić pieska na rozgrzewkę cze plusowa. Psy o większej masie miątki” w kieszeń, smycz w dłoń
ciepłą herbatą z cytryną i cukrem? świetnie dadzą sobie radę same, i – przyjemnego spaceru Państwu
życzę!
Zdecydowanie nie. Pies ma swoją szczególnie, gdy są w ruchu.
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