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ROZPOCZĘCIE PRAC REMONTOWYCH 

KŁADKI KOMUNIKACYJNEJ 

Z początkiem sierpnia 2013 roku rozpoczną się prace remontowe kładki 
komunikacyjnej w ciągu budynku od klatki Krakowska 3 do klatki Strzelecka 52 
polegające na demontażu zużytych elementów balustrady, okładzin zewnętrznych 
i odkuciu tynku dolnej części kładki a dalej na montażu odnowionych elementów 
balustrady, nałożeniu nowej warstwy okładzin zewnętrznych i tynkowaniu dolnej 
części kładki metodą 
torkretowania. 

 
W okresie 

od sierpnia 2013 do 
końca września 
2013 prace będą 
prowadzone na 
całości kładki 
komunikacyjnej, 
jednak wyłączeniu 
całkowitemu z 
użytkowania 
podlegać będzie 
odcinek od klatki Krakowska 3 do klatki Strzelecka 46. Pozostałe klatki wejściowe 
– tzn. Strzelecka 48, Strzelecka 50 i Strzelecka 52 wyłączane będą z użytku 
czasowo po uprzednim powiadomieniu mieszkańców tych klatek. W związku z 
powyższym drzwi wejściowe od strony dziedzińca klatek wejściowych, tzw. 

„przechodnich”, tj. Krakowska 3, Krakowska 1, Strzelecka 42, Strzelecka 44 i 
Strzelecka 46 na czas remontu będą zamknięte. 

 
Prace remontowe prowadzone będą również na poziomie wjazdu do 

indywidualnych boksów garażowych, wobec czego na czas robót rozbiórkowych 
czy też nakładania nowej warstwy betonu dostęp do wybranych boksów 
garażowych może być utrudniony. 

Prace będą prowadzone przy użyciu maszyn, które mogą powodować 
hałas i wzniecać kurz. Wobec czego Zarząd Spółdzielni zwraca się z uprzejmą 
prośbą o wyrozumiałość na wypadek wystąpienia wyżej wymienionych 
okoliczności. 

 
Termin oddania do użytku odnowionej kładki komunikacyjnej został 

przewidziany na koniec września 2013 roku, jednakże z przyczyn niezależnych 
może on ulec zmianie. 

 

WYMIANA ZAWORÓW NA PIONACH 

Od dnia 19 sierpnia 2013 r. w budynku Spółdzielni prowadzone będą 
prace instalacyjne polegające na wymianie zaworów głównych na pionach zimnej 
wody, ciepłej wody i cyrkulacji. Wobec powyższego w komunikatach 
przekazywanych do wiadomości mieszkańców na klatkach schodowych podana 
zostanie informacja o wyłączeniu zimnej wody na czas prowadzenia robót. Prace 
będą prowadzone w godzinach 9:00-15:00, aby nie utrudniać korzystania z 
dostępu do bieżącej wody mieszkańcom Naszej Spółdzielni. 

Z uwagi na umiejscowienie zaworów w indywidualnych boksach 
garażowych, Zarząd wystosuje pismo do wybranych osób z prośbą o 
udostępnienie pomieszczenia garażu na czas prowadzenia robót instalatorskich. 

 

ZMIANA WYSOKOŚCI ZALICZKI 
FUNDUSZU REMONTOWEGO 

Na mocy Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 6 sierpnia 2013 r. , nr 
1/VIII/2013 wprowadzona zostanie od 1 września 2013 r. nowa wysokość zaliczki 
funduszu remontowego. Obowiązującą stawką od miesiąca września 2013 r. 
będzie 0,90 zł/m2. Wprowadzenie zmiany wysokości zaliczki umożliwi 
przeprowadzenie szereg prac inwestycyjnych w Naszej Spółdzielni, w tym remont 
kładki komunikacyjnej dla pieszych, remont schodów i gazonów od ulicy 



Krakowskiej, utworzenie altany śmietnikowej oraz opracowanie koncepcji 
zagospodarowania placu zabaw. 

 
OBOWIĄZEK UISZCZANIA ODSETEK ZA 
NIETERMINOWE REGULOWANIE OPŁAT 

Zgodnie z pkt. 6.7. „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami 
mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej 
Służby Zdrowia w Poznaniu” z dnia 6 lutego 1997 r. ze zmianami od 
nieopłaconych w terminie opłat Spółdzielnia pobiera karne odsetki w wysokości 
określonej ustawą. 

Termin uiszczania opłat przypada na 15-go każdego miesiąca. 
Wobec powyższego od miesiąca września 2013 r. za nieterminowe 

uiszczanie opłat naliczane będą odsetki ustawowe. 

 
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA 

UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO – CO 
DALEJ W SPRAWIE ? 

Sprawa o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości jest nadal w toku. Na wniosek Spółdzielni z dnia  
16 maja 2013 r. pismem z dnia 19 czerwca 2013 r. Urząd Miasta Poznania 
poinformował o brakach formalnych we wniosku w odniesieniu do niektórych 
właścicieli lokali, na rzecz których, na mocy aktu notarialnego, ustanowiono 
odrębną własność lokalu. Pismem z dnia 16 lipca 2013 r. Zarząd Spółdzielni 
zwrócił się do wyszczególnionych w piśmie Urzędu Miasta Poznania z dnia  
19 czerwca 2013 r. właścicieli, aby zajęli stanowisko w sprawie przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

Jednocześnie Zarząd informuje, że wprowadzone w czerwcu 2013 roku 
zaliczki na pokrycie raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności w odniesieniu do osób posiadających spółdzielcze prawa do 
lokali zostały anulowane. W oparciu o wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 
dnia 4 grudnia 2008 r., I Aca 814/09 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej 
Służby Zdrowia w Poznaniu na mocy Uchwały z 2 lipca 2013 r., nr 2/VII/2013 
anulowała postanowienia Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 14 maja 2013 r., nr 
3/V/2013 w sprawie wprowadzenia pozycji kosztowej w elementach naliczeń pod 
nazwą „zaliczka na pierwszą ratę”.  

W celu uzyskania środków finansowych niezbędnych do pokrycia opłaty z 
tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości w odniesieniu do udziału Spółdzielni, Zarząd pismami z dnia  
5 lipca 2013 r. wystąpił do 8 banków z prośbą o przygotowanie oferty na 
zaciągnięcie kredytu bankowego na powyższy cel. Otrzymane oferty będą 
analizowane na posiedzeniach Rady Nadzorczej, a po uzyskaniu akceptacji tego 
organu Spółdzielni, poddane będą pod głosowanie Walnego Zgromadzenia 
Członków Spółdzielni. 
 

ANKIETA – PLAC ZABAW 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu zachęca 
Państwa do wypełnienia ankiety na temat postępowania w sprawie Placu Zabaw 
Dla Dzieci, który znajduje się na wzniesieniu pośrodku dziedzińca Naszej 
Spółdzielni. Aktualnie zamontowane sprzęty nie spełniają warunków 
dopuszczenia do użytkowania wynikających m.in. z ustawy – Prawo budowlane. 
Natomiast Polskie Normy, w szczególności: PN-EN 1176-2 Wyposażenie placów 
zabaw. Część 2:Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

huśtawek, PN-EN 1176-2:2001/A1 
Wyposażenie placów zabaw. Część 2: 
Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań 
huśtawek, PN-EN 1176-7 
Wyposażenie placów zabaw 
Wytyczne instalowania, sprawdzania, 
konserwacji i eksploatacji 
szczegółowo określają wymagania 
stawiane urządzeniom na placach 
zabaw i sposoby ich montażu 
zapewniające bezpieczne 
użytkowanie. 

 
 

 
Koncepcja zakłada usunięcie obecnie zamontowanych urządzeń i 

pozostawienie pustego placu, który mógłby zostać zagospodarowany w 
przyszłości lub poniesienie kosztu i montaż nowych urządzeń do zabawy dla 
dzieci. Jeden z wariantów 



przedstawionych Państwu zamieszczamy na zdjęciach a także na stronie 
internetowej Spółdzielni (www.smsz-poznan.info).  

Koszt zakupu samego sprzętu, w zależności od standardu użytych 
materiałów szacuje się w przedziale 20.000 zł – 32.000 zł. Większe zestawy 
powodują wzrost kosztów inwestycji. Kwota taka musiałaby zostać sfinansowana 
ze środków pochodzących od wpłat Członków Spółdzielni lub osób nie będących 
Członkami, a posiadających prawo do lokalu w budynku Spółdzielni, gdyż nie 
przewidziano w roku bieżącym wydatków na ten cel z funduszu remontowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Imię i nazwisko ……………………………………………….. 

 

Adres ……………………………………………………………… 

 

ANKIETA W SPRAWIE PLACU ZABAW DLA DZIECI 

 

Moim zdaniem plac zabaw dla dzieci 
powinien być: 

TAK NIE 

zagospodarowany elementami małej 
architektury – urządzenia do zabawy dla 
dzieci 

  

pozostawiony jako teren zielony – pusty 
plac 

  

 

 

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiet, które można przesyłać na adres biuro@smsz-
poznan.info lub dostarczyć do skrzynki nadawczej Spółdzielni na parterze klatki 

Strzelecka 48 do 30 sierpnia 2013 r. 
 


