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Szanowni Państwo
Na Nowy Rok 2019 życzę Państwu zdrowia i wszelkiej pomyślności, a także spokoju i więcej uśmiechu w kontaktach
z innymi ludźmi, w tym również z pracownikami Spółdzielni.
Początek roku to jednocześnie czas podsumowań, ale i planów na przyszłość. Pozwolę więc sobie na krótkie podsumowanie. W 2018 roku działalność WSM „Ochota” przebiegła „prawie” zgodnie z planem. Sytuacja gospodarcza była bardzo dobra, wywiązywaliśmy się terminowo ze wszystkich zobowiązań. Kończymy z dużym sukcesem inwestycję przy
ul. Mołdawskiej, rozpoczynamy nową przy ul. 1 Sierpnia, przebudowujemy budynek po studni oligoceńskiej przy
Al. Dwudziestolatków. Spotykaliśmy się z członkami na Walnym Zgromadzeniu, z mieszkańcami nieruchomości na spotkaniach dedykowanych konkretnym tematom dotyczącym np. wymiany wind, remontów tarasów, parkowania na osiedlach.
W tym miejscu odniosę się do wyrazu „prawie”. Otóż nie udało nam się wykonać części remontów zaplanowanych na
miniony rok. Nie wynikało to z ignorancji potrzeb danej nieruchomości, ale z braku uzgodnień projektów, uzyskania
wszystkich zgód, czy braku firm, które chciałyby wykonać prace.
Nowy Rok, to nowe wyzwania, wiele niewiadomych i obaw. Nie wiemy jak będzie przebiegała w praktyce realizacja
ustawy przekształcającej wieczyste użytkowanie w prawo własności. Warunki przekształcenia dla lokali mieszkalnych są
korzystne (98% bonifikaty), ale dla mienia Spółdzielni (np. lokale użytkowe) niestety już nie. Tu grożą nam wielomilionowe dopłaty.
Z nowym rokiem weszły również nowe przepisy o segregacji odpadów. W ciągu roku będziemy więc zmuszeni
do zamykania zsypów i wyznaczania miejsc dla nowych pojemników.
Cały czas pracujemy nad poprawą standardów obsługi mieszkańców przez naszych pracowników. Osobiście przywiązuję do tego dużą wagę. Chcę, aby Spółdzielnia była przyjazna i otwarta dla mieszkańców, a mieszkańców proszę
o cierpliwość, wyrozumiałość, szacunek równoznaczny po prostu z życzliwością. Język nienawiści osacza nas z wielu stron.
Zbyt często padają słowa, które ranią równie mocno, jak przemoc fizyczna.
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Czujka – ratuje życie
Jak co roku, gdy zbliżają się pierwsze mrozy, Państwowa Straż takich jak: bóle i zawroty głowy, duszPożarna rusza z kampanią ostrzegawczą „Czujka na straży ność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być
Twojego bezpieczeństwa!”.
Okres grzewczy w domach i mieszkaniach diametralnie zwiększa ryzyko
powstania pożaru i zatrucia tlenkiem
węgla, potocznie nazywanym czadem.
Z roku na rok liczba ofiar tego gazu
wzrasta. W poprzednim sezonie grzewczym poszkodowanych przez zatrucie
zostało ponad 2 600 osób, a kilkadziesiąt osób zmarło.
Niezwykle niebezpieczny, silnie
trujący tlenek węgla to „cichy zabójca”- bezwonny, bezbarwny, pozbawiony smaku. Jest lżejszy od powietrza
i łatwo się z nim miesza. Źródłem jego
emisji są urządzenia grzewcze opalane gazem, drewnem, węglem, olejem
opałowym.
Przyczyn zatrucia czadem może
być kilka, a najbardziej powszechne z nich to niedrożna wentylacja.
Pomimo obowiązkowych, okresowych przeglądów kominów grzewczych i wentylacji, mieszkańcy często
ich nie wykonują, z braku czasu, bądź
kosztów. Znane są wszystkim metody zalepiania kratek wentylacyjnych,

czy zaklejania okien „przed mrozem”.
To wszystko sprzyja gromadzeniu się
czadu i doprowadzić może do śmiertelnego wypadku.
Dwutlenek węgla może powstać
także podczas pożaru, w wyniku np.
zasłaniania grzejników materiałami,
niewłaściwego korzystania z urządzeń grzewczych, kuchenek, piecyków
gazowych.
W jaki sposób można zabezpieczyć
się przed zatruciem?
Należy pamiętać o dokonywaniu
obowiązkowych przeglądów i napraw.
Często wietrzyć pomieszczenia i nie
zaklejać kratek wentylacyjnych.
Urządzeń grzewczych używać zgodnie
z instrukcją.
Można też, zgodnie z zaleceniami
Państwowej Straży Pożarnej zainstalować w mieszkaniach i domach czujki tlenku węgla. Jest to niewielki koszt,
a osobom starszym strażacy gotowi są
pomóc w zamontowaniu danej czujki
lub wymianie w nich baterii.
Nie wolno bagatelizować objawów

NOWY TELEFON!
W razie nagłych przypadków dotyczących czystości,
bardzo prosimy o korzystanie z nowego numeru telefonu:

Jadwisin – 605 835 216
Okęcie – 603 330 059
Gorlicka – 605 443 944
Po godzinach pracy administracji.
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sygnałem zatrucia tlenkiem węgla.
Od zastosowania powyższych rad
może zależeć zdrowie i życie Twoje
i Twoich bliskich!
Więcej na temat akcji „Czujka na
straży Twojego bezpieczeństwa!”:
http://warszawa-straz.pl/index.php/
aktualnosci/6145-kampania-spoleczna-czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa
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Remonty
na osiedlu Gorlicka
Mimo zimowej aury, trwają dalsze prace remontowe balkonów w blokach, przy ul. Gorlickiej 9. Zamontowane zostaną nowe barierki stalowe oraz szklane wypełnienie, a płyty
po oczyszczeniu zyskają świeże otynkowanie i pokrycie.
Planowane na koniec roku zakończenie prac uzależnione
jest od pogody. W sąsiednim budynku, przy ul. Gorlicka 13
zakończyły się prace nad remontem elewacji ścian szczytowych i gruntowną modernizacją balkonów.
Termomodernizacja w zakresie docieplania ścian zew.
i stropów, remont ścian szczytowych odbywa się również
przy ul. Okińskiego 8. Działania mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w obiekcie
budowlanym.Do połowy grudnia przewidywane jest zakończenie prac wymiany instalacji c.o. w budynku przy ul. Hynka
3. W wyniku zmniejszy się zużycie ciepła niezbędnego do
ogrzania budynku, co może mieć przełożenie na mniejsze
rachunki za ogrzewanie. Ku ogromnej radości najmłodszych
i przy współpracy mieszkańców, na skwerze dr. Dróżdża ul. Mołdawska 4, zabłysła przepiękna choinka. Dzięki
doprowadzeniu przez spółdzielnię instalacji elektrycznej
możliwe stało się podłączenia lampek choinkowych, przez
co dekoracja wprowadza magiczny, świąteczny nastrój.

Tężnia – przerwa zimowa
Administracja Osiedla Jadwisin informuje
o zamknięciu tężni solankowej na okres zimowy.
Ponownie uruchomienie nastąpi na przełomie
marca/kwietnia 2019 roku.

we współpracy z

SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ PORADY
ARCHITEKTA WNĘTRZ
REKLAMA
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W listopadzie, wzdłuż ul. 1 Sierpnia i Al. Krakowskiej
pojawiły się nowe ławki. Jest to efekt akcji Zarządu Zieleni
m.st. Warszawy, wraz z mieszkańcami, którzy wybierali
ich lokalizacje. Na przestrzeni miesiąca, od 9 listopada, do
1 grudnia odbył się szereg spotkań i konsultacji społecznych. W ich wyniku nowe przyuliczne ławki pojawiły się
już na ulicach Pragi-Północ, a w najbliższym szasie zamontowane zostanie kolejnych 130 sztuk. Na pytanie o ich
nietypową lokalizację, Karolina Gałecka, rzeczniczka ZDM
odpowiada:
„Ławki na tych arteriach mają przede wszystkim być miejscem odpoczynku dla osób z ograniczoną mobilnością, czy osób
starszych. Są ustawiane przy każdej inwestycji rowerowej.
– Tak aby Warszawa stawała się miastem przyjaznym dla
wszystkich.”
Latem 2018 roku warszawiacy mogli zagłosować na
nowy mebel. Do wyboru mieli czterech finalistów – prototypy zaprezentował Zarząd Zieleni. Ustawił je przed swoją
siedzibą przy ul. Hożej 13a i zachęcał mieszkańców do
testowania. O końcowym wyborze zadecydowały: wygląd,
wygoda i funkcjonalność. W efekcie zastosowane zostały

Fot. Karolina Kopczyńska

Nowe ławki dotarły także na Jadwisin!

3 modele: bez oparcia, z oparciem i z podłokietnikami.
Według planu, do 2020 roku w mieście ma pojawić się
ponad 1000 nowych elementów tej małej architektury. Część
z nich zamontowano w ramach zwycięskiego projektu budżetu partycypacyjnego, część zostanie postawiona w lokalizacjach wskazanych przez działaczy i radnych m.st. Warszawy.
Aktualne informacje znajdują się na stronie:
www.zzw.waw.pl

Fot. Karolina Kopczyńska

Inwestycja wielkimi krokami zbliża się do końca. Dla
obserwatorów budowy naszej inwestycji, zainteresowanych rozwojem prac na Mołdawskiej 5, postęp jest widoczny „gołym okiem”.
Najbardziej widowiskowe, prace elewacyjne dobiegają
końca, ukazując finalny efekt projektu. Boczną ścianę (od
bazarku) ozdabia gotowy już mural. Wielkoformatowa
grafika przedstawia historyczną zabudowę dzielnicy,
łącząc nowoczesność z pamięcią o przeszłości.
Zakończony został montaż stolarki okiennej, trwają prace
związane z mocowaniem balustrad i okładzin systemowych.
Wewnątrz przystąpiono do robót wykończeniowych,
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Fot. Os. Młodych

Mołdawska 5

które wymagają szczególnej precyzacji i są istotne z punktu widzenia przyszłych użytkowników. Mają one duże
wpłyną na funkcjonalność i estetykę obiektu. Prace idą
pełna parą na wszystkich frontach, roboty okładzinowe,
malarskie, montaż grzejników (budynek jest już grzany),
montaż stolarki wewnętrznej oraz wind.
Na zewnątrz kontynuowane są prace związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą. Teren przygotowany jest m.in. pod chodniki i ogrodzenie. W późniejszym czasie zrobione zostaną nasadzenia i najbliższa
zieleń.
Następna w kolejności jest cała procedura odbiorowa
przez państwowe służby, a potem pozostaje już tylko
najbardziej oczekiwany przez przyszłych mieszkańców
etap przekazywania lokali – przysłowiowych kluczy ich
Właścicielom.

NASZE SPRAW Y

Ochota po wyborach – nowi Sąsiedzka Choinka –
Radni dla naszych osiedli
Sąsiedzkie Mikołajki
Wyborcza frekwencja dla całej Ochoty wyniosła
64,72%, a w 3 okręgu dzielnicy - 63,99% co oznacza, że w wyborach głosowało 22711 uprawnionych wyborców.
Z 8 zarejestrowanych komitetów wystartowało łącznie
67 kandydatów, ale tylko 8 otrzymało zaufanie mieszkańców i mandat.
Pierwsze miejsce w okręgu, z wynikiem 4 mandatów (na
10 wystawionych kandydatów), czyli 33,91% głosów ważnych
otrzymała KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Drugą pozycję zajęło KW Prawo i Sprawiedliwość,
z otrzymanymi 2 mandatami na 7 startujących kandydatów, co daje 21,49% ważnych głosów.
Na kolejnych miejscach uplasowali się KWW Ochocianie
i KWW Ochocka Wspólnota Samorządowa. Oba komitety
wystawiły po 10 kandydatów i otrzymały po 1 mandacie.
Komitety, które nie weszły:
KWW Jana Śpiewaka – Wygra Warszawa (9 kandydatów)
KKW SLD Lewica Razem (8 kandydatów)
KWW Bezpartyjni Samorządowcy (7 kandydatów)
KWW Kukiz’15 (6 kandydatów)
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska:
1. ALEKSANDROWICZ Cecylia Barbara – 1878 głosów
2. CWYL Tomasz – 1040 głosów
3. KRASNODĘBSKI Piotr – 899 głosów
4. FAZAN Tomasz Michał – 289 głosów

W niedzielę 2 grudnia - Mieszkańcy Rakowca zebrali się
na Skwerze Słonecznym im. dr Tadeusza Drozdza. Przybyli
na zaproszenie Pani Prezes WSM Ochota Małgorzaty
Maroszek i Radnego Cezarego Króla, by uczestniczyć
w pierwszych w historii Sąsiedzkich Mikołajkach.
Wspólne ubieranie choinki było główną atrakcją spotkania, a przepiękne ozdoby na świąteczne drzewko,
które wykonały dzieci z przedszkoli Rakowca, wzbudzały
ogromny zachwyt. Niektóre dekoracje przynieśli także
Mieszkańcy, chcąc przyłączyć się do akcji.
Jednak największą niespodzianką był wyjątkowy gość
– Św. Mikołaj, który przyniósł drobne upominki dla każdego bardziej, lub mniej grzecznego dziecka.
Tuż po godzinie 16, gdyż już zapadł zmrok, wokół
drzewka zgromadził się sąsiedzki tłum i rozpoczęto odliczanie. Pierwsza w historii ubrana przez Mieszkańców
choinka rozbłysła magią kolorowych światełek, nadając
otoczeniu świąteczny czar.
W czasie uroczystości śpiewana była kolęda i piosenka
o Mikołaju.
Dało się wyczuć radosna atmosferę i magię wspólnego
świętowania, a na twarzach zgromadzonych malowała
się zaduma, radość i wzruszenie. Także nadzieja, że za
rok sąsiedzka choinka również zabłyśnie.

KW Prawo i Sprawiedliwość:
1. KASPRZYK Jan Józef - 1891 głosów
2. ŻUK Małgorzata Julia – 462 głosy
KWW Ochocianie:
1. ZALEWSKI Daniel Stanisław – 483 głosy
KWW Ochocka Wspólnota Samorządowa:
1. KRÓL Cezary Jarosław – 791 głosy

okręg

uprawnionych

kart
wydanych

głosów
oddanych

liczba
głosów
ważnych

frekwencja

Nr 1

18 874

12 276

12 46

11 966

97,71 %

Nr 2

21 798

14 294

14 231

13 981

98,24 %

Nr 3

22 640

14 629

14 487

14 123

97,49 %



Fot. Karolina Kopczyńska

Wyniki głosowania we wszystkich okręgach dzielnicy

Źródło: https://wybory2018.pkw.gov.pl
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Czystość i porządek – zmiany w regulaminie od 1 stycznia 2019 r.
Po Nowym Roku wejdzie w życie nowoprzyjęta uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz zagospodarowania tych odpadów w Warszawie.
Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi wynikają z rozporządzenia Ministra Środowiska.
W najbliższych miesiącach planujemy przeprowadzenie
kampanii informacyjnej, tak, aby mieszkańcy mieli pełną
wiedzę na temat nowych zasad segregacji, które zaczną
obowiązywać od początku przyszłego roku – mówi Michał
Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy
Od Nowego Roku na każdej nieruchomości, śmieci
będą podlegały segregacji do 5 pojemników:
- papier
- szkło
- metale i tworzywa sztuczne
- bio (czyli odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów
pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy)
- odpady zmieszane (pozostałe po wysegregowaniu
frakcji)
Dodatkowo należy selektywnie zbierać odpady zielone
i wielkogabarytowe, których zbiórka uregulowana jest
regulaminem.
Co istotne, rozporządzenie wprowadza ujednolicenie
kolorystyki pojemników i worków przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych.
- dla pojemników przeznaczonych na papier – kolor
niebieski i napis „Papier”;
- dla pojemników przeznaczonych na metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – kolor
żółty i napis „Metale i tworzywa sztuczne”;
- dla pojemników przeznaczonych na opakowania
szklane – kolor zielony i napis „Szkło”;
- dla pojemników na bioodpady – kolor brązowy
i napis „Bio”
- dla pojemników na bioodpady dla gastronomii
i targowisk – kolor brązowy i napis „Bio-gastronomia/
targowisko”;
- dla pojemników na odpady zielone – kolor szary,
napis „Odpady zielone”;
- dla pojemników przeznaczonych na odpady zmieszane – kolor czarny, napis „Odpady zmieszane”;
- dla pojemników przeznaczonych na odpady wielkogabarytowe – dowolny kolor i „Odpady wielkogabarytowe”
Zmienia się również częstotliwość odbioru śmieci.
Podział uwzględnia rodzaj zabudowy i zamieszkania nieruchomości. Inne zasady obowiązywać będą zabudowę
jednorodzinną, wielolokalową, niezamieszkałą.
W zabudowie wielolokalowej:
- papier – co 2 tygodnie
- metale i tworzywa sztuczne – co dwa tygodnie
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- szkło – co cztery tygodnie
-odpady wielkogabarytowe – co cztery tygodnie
- BIO – co tydzień
-odpady zielone – co tydzień (od marca do listopada)
-odpady zmieszane – dwa razy w tygodniu
Z roku na rok zwiększa się samoświadomość mieszkańców stolicy dotycząca recyklingu i segregacji śmieci.
Konsultacje społeczne, które odbyły się jesienią zeszłego
roku, w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy cieszyły się
dużym zainteresowaniem. W ich wyniku wprowadzono
wiele zmian, mających na celu poprawę jakości życia
mieszkańców.
Utworzone zostały punkty stacjonarne i mobilne do
przyjmowania od mieszkańców odpadów, które nie mogą
być normalnie składowane, niebezpiecznych odpadów tj.
baterie, akumulatory, opakowania po środkach chemicznych. Także punkty zbierania przeterminowanych leków,
urządzeń elektrycznych itp.
Władze Warszawy organizują liczne spotkania i eventy
ekologiczne, mające podnosić świadomość dzieci, młodzieży i dorosłych w temacie prawidłowego zarządzania
odpadami. Od 2006 r. realizowane są Warszawskie dni
Recyklingu, od 2017 r. Eko Piknik, dodatkowo poruszający
temat marnowania żywności. Na bieżąco prowadzone są
kampanie społeczne, w szkołach i przedszkolach.
Na stronie www.czysta.um.warszawa.pl można znaleźć więcej informacji na temat nowej ustawy, harmonogramy i terminy imprez, a pod numerem 19115 zgłosić
nieprawidłowości odbioru odpadów.
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Opłaty za lokale mieszkalne, krótkie przypomnienie
Opłata eksploatacyjna pokrywa koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz mienia
spółdzielni.Od 2008 roku, po zmianie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, opłaty eksploatacyjne są
zróżnicowane dla nieruchomości. Każda nieruchomość (jedno lub wielobudynkowa) ma prowadzone odrębne
rozliczenie.
Po zakończeniu roku bilansowego zestawiane są koszty
i przychody w nieruchomościach i wyliczany jest wynik.
NI
KO
(opłat

P
(p

W
W

Wg art.6 Ustawy o spółdzielniach wynik za dany rok jest
rozliczany w następnym roku i zwiększy koszty roku 2019
(jeżeli był niedoborem) lub przychody roku 2019 (jeżeli był nadwyżką). Zróżnicowanie stawek opłaty eksploatacyjnej wynika
więc z wydatków ponoszonych w budynku lub nieruchomości.
W zasobach naszej spółdzielni stawki opłaty eksploatacji podstawowej (zawierającej wynik nieruchomości) są od
1,00 zł/m2 do 2,57 zł/m2 za miesiąc.

Opłata z tytułu odpisu na Fundusz Remontowy
Nieruchomości jest również zróżnicowana, uzależniona
od potrzeb remontowych budynków. Każda nieruchomość
ma ewidencjonowane wpływy i wydatki „swojego” funduszu remontowego.
Stawka z tyt. odpisu na Fundusz Remontowy jest 0,50zł/m2
do 3,50zł /m2.
Najwyższą stawkę 3,00-3,50zł/m2 mają nieruchomości,
w których były wykonane prace termomodernizacyjne
(docieplenia) z wykorzystaniem pożyczek z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, lub
kredytu z premią termomodernizacyjną, budynki w których wymieniono dźwigi, albo zaplanowane są duże
remonty wymagające większych środków.
Struktura opłat: na przykładzie lokalu 36m2 z 2 mieszkającymi osobami, w 4-piętrowym budynku, bez windy,
domofonu, opłaty za antenę.

Ewa Adamiak, Gł. Księgowa

Lokal spółdzielczy

Lokal-odrębna własność

Eksploatacja podstawowa

54,00

10%

54,00

10%

Utrzymanie czystości

25,20

5%

25,20

5%

Konserwacje
i przeglądy

7,20

1%

7,20

1%

Energia elektryczna
cz.wspólnych

5,40

1%

5,40

1%

Utrzymanie terenów
zielonych

5,04

1%

5,04

1%

Odpis na fundusz
remontowy

90,00

17%

90,00

17%

Media

345,24

65%

345,24

65%

co

131,00

25%

131,00

25%

cw

52,20

10%

52,20

10%

zw

137,64

26%

137,64

26%

opłata stała cw

5,40

1%

5,40

1%

wywóz nieczystości

19,00

4%

19,00

4%

RAZEM

532,08

100%

532,08

100%

Podatek od nieruchomości

3,51

Opłata za wiecz. użytkowanie

29,16

Razem do zapłaty

564,75

532,08
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Remonty na osiedlu Jadwisin
Obecnie trwa remont tarasów budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego przy ul. Sabały 18. Prace polegają na pełnej
wymianie warstw izolacyjnych, wyrównawczych i nawierzchniowych, a także barierek tarasowych, wraz z wymianą donic
i obróbek blacharskich.

mentu izolacji ściany fundamentowej budynku wielorodzinnego przy al. Dwudziestolatków 20.
Wykonane zostały także remonty komór zsypowych na
parterze, polegające na ociepleniu ścian i stropu w budynkach przy ul. Korotyńskiego 48 i 19A.

Dla upiększenia wspólnej przestrzeni, WSM Ochota rozpoczęła na jesieni remont podwórek pomiędzy budynkami
przy ul. 1 Sierpnia 35, 37, a Al. Dwudziestolatków 2a/4. Jest to
pierwszy etap polegający na zagospodarowaniu terenu, w tym
wykonaniu nowych chodników, elementów małej architektury,
nasadzeń, uporządkowania i odświeżenia ich formy.
Z drobniejszych prac remontowych wykonany został
remont węzła centralnego ogrzewania w budynkach przy ul.
Grójeckiej 80/102, Dunajeckiej 1A oraz ul. Dobosza 2. Prace
polegały na odświeżeniu ścian i zabezpieczeniu posadzek.
W listopadzie bieżącego roku zakończyliśmy remont frag-

96 rocznica wyboru Gabriela Narutowicza,
pierwszego Prezydenta II RP
Rok 2018 obfitował w historyczne
uroczystości i rocznice. Po hucznie
obchodzonym w całym kraju 100leciu odzyskania przez Polskę niepodległości, przyszedł czas na 96 rocznicę
wyboru pierwszego Prezydenta II RP
– Gabriela Narutowicza.
Niespodziewanie wybranie, przybyłego z zagranicy polityka, na głowę państwa, wywołało zamieszanie i liczne
protesty wśród przeciwników politycznych. Zaledwie tydzień po głosowaniu,
w czasie uroczystego otwarcia wystawy
w Galerii Zachęta, dokonano na nim brutalnego zamachu. Skutkiem tego było
pogłębienie się podziałów politycznych

i społecznych w kraju, zapanował chaos.
Politycy jeszcze długo nie potrafili dojść
do porozumienia i kompromisu, planując odwet i organizując na nowo rząd.
10 grudnia, na Placu Narutowicza,
przy pomniku pierwszego prezydenta,
odbyło się uroczyste złożenie kwiatów.
Przybyli przedstawiciele władz dzielnicy
Ochota - Naczelnik Wydziału Kultury p. Kinga Wiśniewska oraz zastępcy
burmistrza - p. Maria Środoń i p. Ewa
Kacprzak-Szymańska, która wygłosiła okolicznościowe przemówienie,
przedstawiciele lokalnych organizacji i stowarzyszeń. Również przedstawiciele Warszawskiej Spółdzielni
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Mieszkaniowej Ochota złożyli przy
pomniku kwiaty, oddając cześć tragicznie zmarłemu politykowi.
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Czary mary, wosku lanie, co ma stać się,
niech się stanie….

Fot. DPS „Chemik”

Pomocy Społecznej dla Dzielnicy
Ochota i Dziennego Domu Pobytu
„Z Ochotą” oraz Domu Pomocy
Społecznej „Chemik”. Przygotowania do
świętowania Andrzejek trwały tygodnie.
Poprzedzone zostały spotkaniami integracyjnymi Podopiecznych powyższych
Placówek z okazji Dnia Seniora oraz
Święta Niepodległości 11 listopada.
Była to udana współpraca, która
zaowocowała fantastyczną, wspólną

Fot. DPS „Chemik”

I tak właśnie było 28 listopada
2018r. w Domu Pomocy Społecznej
„Chemik” przy ulicy Korotyńskiego
10 w Warszawie. W tym dniu zawitały dobre wróżki, czarne koty,
wiszące na gałęziach nietoperze,
a z kąta sali, z uplecionej pieczołowicie i po mistrzowsku pajęczyny
zerkał duży pająk.
Impreza andrzejkowa została zorganizowana przy współudziale Ośrodka

zabawą andrzejkową, a w przyszłości
zapewne kolejnymi miłymi spotkaniami.
Mieszkańcy z DPS „Chemik” wraz
z Seniorami z Dziennego Domu Pobytu
bawili się wyśmienicie!
Główną atrakcją był koncert Pana
Andrzeja Rybińskiego, który nie spodziewał się tak gorącego powitania.
Artysta zaprezentował swoje najlepsze przeboje, niektóre w nowych aranżacjach oraz wiele nowych utworów,
nieznanych dotąd widowni. W koncert wlał całe swe wielkie, artystyczne serce. Dowcipne komentarze oraz
historie z życia prywatnego i artystycznego opowiadane pomiędzy
śpiewanymi utworami utwierdziły
wszystkich w przekonaniu, iż jest to
człowiek kochający życie i ludzi, a praca
sceniczna jaką wykonuje daje mu
wiele radości, którą dzieli się z innymi.
Akompaniament syna Artysty – Pana
Kacpra Rybińskiego – wzbudził wśród
słuchaczy pełen aplauz.
Atmosfera koncertu była wspaniała,
a na koniec Seniorzy, Pracownicy oraz
wszyscy zaproszeni Goście gromkimi
brawami podziękowali Artyście i złożyli
mu najserdeczniejsze życzenia imieninowe, okraszone osobistą twórczością plastyczną i poetycką autorstwa
Seniorów z DDP „Z Ochotą”.
Po koncercie nadszedł magiczny
czas wróżb i zaglądania w przyszłość,
w specjalnie przygotowanej „Sali czarów”. Królowały tam dwie Wróżki (na co
dzień urzędujące w DDP „Z Ochotą”),
które z czarodziejskich kart, wosku oraz
magicznych kości przepowiadały same
dobre wieści dla każdego z odważnych
ochotników, a szklana kula obdarowywała przybyszów przepowiedniami
andrzejkowymi.
Wspólnej zabawie, tańcom i radosnemu śpiewaniu nie było końca…
Andrzejki w DPS „Chemik” były czasem „wielkiej magii”, tańca i cudownej
atmosfery, spędzonym w przyjaznym
i życzliwym sobie na wzajem gronie.
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INFORMACJA NA TEMAT PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI
W dniu 5 października br. weszła w życie ustawa z dnia
20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.
Poniżej przedstawiamy wyjaśnienie podstawowych
kwestii związanych z przekształceniem.

JAKIE GRUNTY PODLEGAJĄ UWŁASZCZENIU

Uwłaszczeniem zostaną objęte tylko grunty zabudowane na cele mieszkaniowe. W przypadku budynków
wielolokalowych przekształceniu podlegają te, w których
co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne. Na przekształcanej nieruchomości mogą znajdować sie budynki gospodarcze, garaże i inne obiekty
budowlane lub urządzenia budowlane umożliwiające
prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Z powyższego wynika, iż na własność nie przekształcą się nieruchomości:
• niezabudowane;
• zabudowane wyłącznie budynkiem o charakterze
niemieszkalnym (pawilonem usługowym, kioskiem,
garażami itp.);
• zabudowane budynkiem mieszkalnym i budynkiem
o charakterze niemieszkalnym (pawilonem usługowym,
kioskiem, garażami itp). W takim przypadku przekształcenie następuje dopiero po geodezyjnym oddzieleniu
budynku mieszkalnego od niemieszkalnego i założeniu
księgi wieczystej dla gruntu z budynkiem mieszkalnym.
Przekształcenie dotyczy jedynie gruntów i nie ma wpływu na stan prawny mieszkań!

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY
PRZEKSZTAŁCENIE

Podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów
i budynków stanowić będzie zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
gruntu w prawo własności gruntu, które w Warszawie
wydaje prezydent miasta
(lub osoba przez prezydenta upoważniona).
W zaświadczeniu potwierdza się przekształcenie oraz
informuje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, jej wysokości i terminach a także o możliwości jednorazowego wniesienia tej opłaty.
Właściwy organ, wydaje zaświadczenie:
• z urzędu (bezpłatnie) - nie później niż w terminie 12
miesięcy od dnia przekształcenia
• na wniosek właściciela (opłata skarbowa 50 zł.) - w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, albo
• na wniosek właściciela lokalu (opłata skarbowa 50
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zł.) uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu
uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności
lokalu - w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
Organ przekazuje to zaświadczenie do właściwego sądu
wieczysto-księgowego, który z urzędu wpisuje prawo własności gruntu i ujawni roszczenia o opłatę w księdze wieczystej.

OPŁATA ZA PRZEKSZTAŁCENIE

Przekształcenie następuje z mocy prawa z dniem
01.01.2019 r. i jest odpłatne.
Według nowych przepisów, zamiast obecnych opłat za
użytkowanie wieczyste, właściciele gruntów będą płacić
opłatę przekształceniową. Ustawa przewiduje, że wysokość opłaty za przekształcenie wnoszona będzie przez
okres 20 lat w kwocie równej opłacie rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego, obowiązującej w dniu przekształcenia, tj. w dniu 1 stycznia 2019 r.
W przypadku wniesienia opłat jednorazowo za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu
Państwa, osobom fizycznym lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości
60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie
wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie.
Jednocześnie ustalono, że samorządy (miasta i gminy)
mogą udzielać bonifikat z tytułu jednorazowej opłaty za
przekształcenie.
Rada m. st. Warszawy skorzystała z tej możliwości
i uchwaliła bardzo korzystną 98% bonifikatę przy jednorazowym wniesieniu wszystkich opłat przekształceniowych. Niestety ww. bonifikata nie obejmie lokali użytkowych, które znajdują się w budynkach mieszkalnych
podlegających przekształceniu.

PRZEKSZTAŁCENIE A NIEDOZWOLONA POMOC
PUBLICZNA (POMOC DE MINIMIS)

Według Komisji Europejskiej nabycie gruntu na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. w stosunku do stanowiących własność Spółdzielni lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zostało potraktowane
jako udzielenie Spółdzielni jako przedsiębiorcy pomocy
publicznej (pomoc de minimis). Z ustawy wynika bowiem,
iż opłata przekształceniowa jest wnoszona przez okres
20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Oznacza to, że
nowy właściciel gruntu zapłaci za prawo własności 20%
wartości rynkowej gruntu. Użytkownik wieczysty uzyska
więc własność gruntu, ponosząc preferencyjną opłatę.
W przypadku przekroczenie limitów tej pomocy (w chwili
obecnej to 200 000 euro) stosuje się dopłatę do wyso-
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kości wartości rynkowej nieruchomości określonej na
dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty ustalana jest
z urzędu w drodze decyzji. Powyższe, niekorzystne dla
przedsiębiorców (w tym spółdzielni mieszkaniowych)
interpretacje spowodowały, iż w dniu 6 grudnia 2018 r.
Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na
cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w której
częściowo podjęto próbę rozwiązania tego problemu.
Przedsiębiorca (spółdzielnia mieszkaniowa) w sytuacji
gdy z przeprowadzonej analizy wynikać będzie, iż przekształcenie gruntu za 20 rocznych opłat przekształceniowych i skorzystanie z 98% bonifikaty spowoduje
przekroczenia pomocy de minimis może w terminie 3
miesięcy od dnia przekształcenia złożyć właściwemu
organowi oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty
przekształceniowej przez 99, 50 albo 33 lata w zależności
INFORMACJA O PRZEKSZTAŁCENIU GRUNTÓW
Z UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NA WŁASNOŚĆ
WSM „Ochota” informuje:
1) Osoby, którym przysługuje odrębna własność
lokalu mogą:
- poczekać na wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie – zaświadczenie zostanie
wydane do 31.12.2019 r.
-  wystąpić do Urzędu Dzielnicy Ochota i Włochy
o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, wymagana opłata skarbowa 50 zł
płatna przy złożeniu wniosku;
2) Osoby, którym przysługuje odrębna własność,
we wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie (wymienionym
w punkcie 1) mogą złożyć wniosek o zapłatę
jednorazową opłaty przekształceniowej z bonifikatą – każdy lokal podejmuje decyzje indywidualnie i na własne ryzyko;
3) W zakresie spółdzielczych praw do lokali ww.
decyzje podejmuje Spółdzielnia. Osoby , którym
przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, nie
podejmują żadnych działań i nie składają żadnych wniosków w zakresie przekształcenia.
Szczegółowe informacje i wnioski udzielane
są w Urzędzie Dzielnicy Ochota lub Włochy oraz
dostępne są na stronie internetowej:
http://www.miir.gov.pl/strony/zadania/gospodarka-nieruchomosciami/przeksztalcenie/
Informacje dotyczące pomocy de minimis dostępne są na stronie internetowej:
https://uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq3563

czy dotychczasowa stawka opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosiła odpowiednio 1%, 2%, czy
też 3%. W ten sposób Spółdzielnia uniknie bardzo wysokich dopłat do wartości rynkowej nieruchomości. Warto
dodać, iż właściciel gruntu (spółdzielnia) w każdym czasie, może złożyć nowe oświadczenie o zmianie sposobu
wnoszenia opłaty z uwzględnieniem dotychczas wniesionych opłat, w szczególności może zgłosić właściwemu
organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia
w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa)
i skorzystać z przyznanej przez Miasto st. Warszawa 98%
-owej bonifikaty.

WPŁYW USTAWY NA POSTĘPOWANIA
W SPRAWACH AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH
Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem
przekształcenia, będą się toczyć nadal na podstawie przepisów dotychczasowych i nie mają żadnego wpływu na
przekształcenia.
W takim przypadku ostateczna wysokość opłaty przekształceniowej zostanie ustalona po zakończeniu tych
postępowań. Urząd zawiadomi wówczas na piśmie właściciela o dopłacie do wniesionej opłaty lub zwróci właścicielowi nadwyżkę wniesionej opłaty jednorazowej.

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE
PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA
WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI
WSZCZĘTE PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE
USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2018 R.

Postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem
31 grudnia 2018 r. zostaną umorzone jeżeli użytkownik
wieczysty lub współużytkownicy wieczyści, których suma
udziałów wynosi co najmniej połowę nie złożą do dnia
31 marca 2019 r. Organowi oświadczenia o prowadzeniu
postępowania w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
W sytuacji gdy postępowanie prowadzone na podstawie
ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. nie zakończy się do dnia 31
grudnia 2021 r wydaniem decyzji o przekształceniu przekształcenie następuje z dniem 01 stycznia 2022 r. zgodnie
z zasadami określonymi w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r.
W odniesieniu do terenów zarządzanych przez
Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową „Ochota” do
końca 2018 r. Urzędy Dzielnic: Włochy i Ochota wszczęły 38 postępowań (na 63 złożone wnioski) dotyczących
przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Niestety żadne postępowanie nie
zostało zakończone decyzją o przekształceniu. Procedura
przekształceniowa według poprzednich przepisów jest
bardzo sformalizowana i długotrwała i patrząc na stan
realizacji złożonych do Urzędu wniosków o przekształcenie nie ma realnych szans na ich pozytywne zakończenie
przed dniem 31.12.2021 r.
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Miejsce ekstreMALnie pozytywne!
MAL został utworzony pod koniec ubiegłego roku. Jego powstanie
poprzedziły konsultacje społeczne.

Fot. MAL

Celem działania MAL jest animacja społeczności dzielnicy poprzez
zapewnienie przestrzeni i wsparcia osobowego do realizacji różnych
aktywności oraz pomysłów mieszkańców, aby doprowadzić do wielopokoleniowej integracji sąsiadów.
Działamy w oparciu o otwartość,
zaufanie i wzajemność- kluczowe
wartości MAL.
MAL Daje możliwość nawiązywania sąsiedzkich relacji w przyjaznej
atmosferze. Chcemy, aby mieszkańcy
byli współgospodarzami I brali czynny udział w tworzeniu tego miejsca
poprzez dzielenie się umiejętnościami i doświadczeniami.
Ludzie: Koordynatorzy w MAL oferują pomoc organizacyjną i wsparcie
podczas wydarzeń i zajęć cyklicznych.
Miejsce: MAL Grójecka 109 mieści się na ok. 300 m kwadratowych
w pawilonie usytuowanym na Placu
pod Skrzydłami, na rogu skrzyżowania ulic Grójeckiej i Dickensa.
Mamy 5 sal różnej wielkości, kuchnię i przestrzeń przed budynkiem
udostępnioną na rzecz ogrodu społecznościowego. Nasze sale to:
OptyMALni – największa sala, w której odbywają i mogą odbywać się spo-

tkania w większym gronie, warsztaty
oraz śpiew (gitara, harmonia, dyskoteka, szkolenie komisji wyborczych),
zajęcia taneczne czy projekcje filmu
(system nagłośnieniowy, rzutnik)
MALusińscy – salka zaadoptowana na potrzeby dzieci i ich rodziców.
Swoje miejsce znalazły u nas mamy
i ojcowie z małymi dziećmi, mile I kreatywnie spędzając czas.
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DuMALi – to salon naszego domu,
można tutaj posiedzieć w ciszy, spotkać się z sąsiadem, popracować na
laptopie. Tu spotyka się również klub
czytelnika i prowadzone są zajęcia
z dziewiarstwa czy koralików.
NieforMALni – ta sala pozwala na
naprawdę wiele ze względu na swoje
położenie. Mianowicie znajduje się na
przeciwko reszty sal daje tym szansę
zajęciom wymagającym skupienia,
ale i pozwala na głośniejsze aktywności: mindfulnes, kobiecy krąg, również
taniec, szycie na maszynach czy warsztaty w których można się ubrudzić.
MiniMALni – mała salka, w której można zorganizować spotkania
w dwie/trzy osoby po wcześniejszym
zgłoszeniu takiej potrzeby.
SzaMALi – serce naszego domu,
śniadania, warsztaty kulinarne, miejsce spotkań przy kawie i herbacie
Ogród – ogród społecznościowy
wolontariuszek z Klubu Ogrodnika,
który aranżuje zielony zakątek przy
MAL. Sale możemy połączyć na całej
długości dzięki systemowi ruchomych
ścian.
To miejsce dla ludzi w każdym
wieku, którzy maja chęć rozwijać
swoje zainteresowania i pasje oraz
próbować nowych rzeczy zupełnie
nieodpłatnie.

Fot. MAL

OCHOTA NA EDUKAC JĘ
Szanowna Redakcjo
Byłem już wcześniej zobligowany przez Redakcję WSM Ochota i niniejszym
tekstem wypełniam wcześniejsze zobowiązanie o przekazaniu informacji dotyczącej środowisk kombatanckich naszej dzielnicy. A przecież Dzielnica Ochota ze
swoim podejściem do środowiska, jest wyjątkowa.
Tytuł gazety „Ochota na przyszłość” brzmi jak hasło obligujące nas do planowania myślenia perspektywicznego… A ja , droga Redakcjo w zakresie mojej pracy
i działań (często wykraczających poza jej służbowe umowne ramy), jestem zanurzony w przeszłości naszej Dzielnicy i rozwiązuję problemy codzienne.
Realizowany w ramach zlecenia przez Zarząd Dzielnicy Ochota Program
„Szacunek i Pomoc” spowodował, że Ochota jest jedyną wśród dzielnic warszawskich, która nie „od święta” ale na co dzień może udzielać wsparcia środowiskom kombatanckim. Co ciekawe, istnieje zgodność w działaniu włodarzy
dzielnicy i tzw. opcje polityczne absolutnie nie wpływają na zaangażowanie personalne burmistrzów, naczelników wydziałów, czy radnych dzielnicy w pomoc
dla Kombatantów.
Pojęcie „nasi bohaterowie” nie jest pustym sloganem i oprócz materialnych świadczeń są przykłady honorowania zasłużonych dla naszej wolności, widoczne
na każdym kroku. Co miesięczne spotkania organizacji kombatanckich wizytowane są przez przedstawicieli Urzędu Dzielnicy i prośby o pomoc współdziałanie
w ten sposób szybko idą do realizacji. Wydarzenia – rocznice historyczne, miejsca upamiętniające walki i mordy wojenne są uroczyście czczone. Szersze zjawisko
to udział i współorganizacja wydarzeń para naukowych np. konferencja „Sybiracy w walce o wolną i suwerenną Polskę”. Święta dzielnicowe nigdy nie pomijają
zaproszenia Kombatantów. Wyjątkowe są inicjatywy oddolne organizowane przez patriotycznie nastawionych mieszkańców, przykładem rocznicowe manifestacje „Patriotycznego Rakowca”- również z udziałem kombatantów.
Dwa tegoroczne wydarzenia wyjątkowo medialne i ważkie dla pamięci historycznej Urzędu Dzielnicy niezwykle poruszyły środowiska kombatanckie.
Są to: Ochocka Parada 100-lecia Odzyskania Niepodległości i uroczysta Sesja Rady Dzielnicy Warszawa Ochota (w liceum im. Słowackiego). Podczas Parady kombatanci byli uczestnikami i honorowymi odbiorcami przemarszu mieszkańców, młodzieży, grup rekonstrukcji i edukacji historycznej. Sesja Rady Dzielnicy Ochota,
podsumowująca 4-letnią kadencję połączona była wręczeniem kombatantom medali „Za Zasługi dla Dzielnicy Ochota”.
Mam jakiś żal, iż w innych dzielnicach Warszawy nie funkcjonuje podobny program opiekuńczy. Sam zaproszony byłem do Urzędu Miasta st. Warszawy i miałem okazję zaprezentować w obecności innych przedstawicieli dzielnic nasze działania na rzecz Kombatantów. Padła po spotkaniu sugestia Wydziału Komunikacji
Społecznej U M Warszawy przekazania materiałów, doświadczeń ( co uczyniłem), gdyż w ocenie obecnych istnieje potrzeba spopularyzowania ochockiego projektu. Minął ponad rok, gdzieś inicjatywa zaginęła. Żal. A efektem takiej sytuacji jest przybywanie na spotkania do naszych organizacji kombatanckich zasłużonych
z innych dzielnic. Witamy ich serdecznie - ale brak odpowiedników mojej funkcji bardzo utrudnia mi interwencje na terenie miasta.
Mógłbym długo wymieniać przykłady ochockiej współpracy ze strony szkół, przedszkoli, drużyn harcerskich, „Strzelca”, wolontariatów, historycznych grup
rekonstrukcyjnych, jednostek handlowych, kościoła, domów kultury, itp. Cała książka!
Dzięki empatii i zrozumieniu roli i znaczenia tego naszego środowiska zasłużonych dla Polski możemy spłacać im historyczny dług. Zarówno żyjącym i tym co
polegli w walce, obozach i odeszli z racji wieku.
Korzystając z proweniencji gazety „Ochota na Przyszłość” , serdeczne podziękowania składam WSM Ochota, za gościnność Domu Kultury „Rakowiec” na ul.
Wiślickiej. To prawdziwa serdeczna i rzeczowa pomoc dla organizacji kombatanckich tam się spotykających. Niskie ukłony.
Dla wiedzy czytelników wymienię organizacje mające siedzibę na terenie dzielnicy; Klub Byłych więźniów Politycznych Obozów koncentracyjnych Mauthausen
– Gusen, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów politycznych, Środowisko
Żołnierzy Armii Krajowej IV Obwodu Ochota Okręg Warszawa, Związek
Sybiraków- Koło Warszawa Ochota, Ursus, Włochy, Związek Byłych Więźniów politycznych Obozów Koncentracyjnych Dachau – Natzweiler – Flossenburg i Związek
Żołnierzy II Armii WP koło nr 6.
Mam nadzieje, że czas pozwoli mi informować częściej na Waszych łamach o konkretnych wydarzeniach.
Mariusz Twardowski
Koordynator projektu
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Dzielnica Ochota
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy

| 15

OCHOTA NA EDUKAC JĘ

W Przedszkolu na Baleya 5 jest wesoło
Rok szkolny rozkręcił się na dobre! Nowo przybyłe dzieci przyzwyczaiły się do naszego przedszkola, do sal, nauczycielek i co najważniejsze do rytmu dnia. Dzięki temu spędzają tu czas z radością, chętnie bawią się z kolegami, oglądają przedstawienia, słuchają koncertów muzyki poważnej - poznają nowe instrumenty, uczestniczą w życiu naszej małej społeczności lokalnej.
Minęły dopiero cztery miesiące,
a już tyle się wydarzyło! Wszystkie
przedszkolaki były na wycieczce
w Bibliotece Publicznej przy ul. Baleya,
gdzie pani Agnieszka zapoznała dzieci z pracą biblioteki i bogatym księgozbiorem. Na koniec wzięły udział
w zajęciach plastycznych i wykonały
zakładki do książek.
Centrum Nauki Kopernik odwiedziły 4 grupy i aktywnie uczestniczyły
tam w różnych zajęciach.
Niezwykle ważnym dla przedszkola wydarzeniem było goszczenie pani
Barbary Ciemskiej – autorki serii książeczek edukacyjnych dla dzieci, poruszających ważne i niełatwe tematy
bezpieczeństwa, dobrego wychowania. Jej publikacje zawierają wskazówki jak dziecko powinno się zachowywać w różnych sytuacjach i ten temat
również został poruszany z najmłodszymi w czasie spotkania.
9 listopada o godzinie 11.11, z okazji
100-lecia odzyskania Niepodległości
przez Polskę, wraz ze wszystkimi
przedszkolakami i rodzicami wzięliśmy udział we wspólnym odśpiewaniu hymnu narodowego. Byliśmy
dumni, że możemy uczestniczyć
w tym podniosłym wydarzeniu i przekazać naszym małym podopiecznym
pierwsze patriotyczne nauki.
Odwiedziła nas także pani policjantka, która opowiadała o pełnionym przez
siebie zawodzie, przypomniała nam
również o najważniejszych zasadach
bezpieczeństwa. Starsze przedszkolaki
jeżdżą do Teatru Guliwer na spektakl
i lekcje teatralne, a także uczestniczą w różnego rodzaju wydarzeniach
organizowanych przez Okęcką Salę
Widowiskową, przy ul. 1 Sierpnia 36.
Wszystkie te działania podejmujemy kultywując tradycję naszego

Fot. przedszkole

przedszkola, którą jest kształtowanie otwartej i twórczej postawy przyczyniającej się do wszechstronnego
rozwoju dziecka oraz tytuł partnerskiego przedszkola zobowiązującego
do edukacji na najwyższym poziomie,
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będący gwarancją jakości.
W najbliższym czasie, przed nami
jeszcze wiele ciekawych spotkań,
wycieczek i zajęć.
Pozdrawiamy Dzieci dyrekcja i pracownicy.

Fot. przedszkole

OCHOTA NA HISTORIĘ

Rozpal lotniczy płomień

Fot. Karolina Kopczyńska

Przy Alei Armii Ludowej, zagłębiony w zieleni Pól Mokotowskich
znajduje się monumentalny Pomnik Poległym Lotnikom. Symbol bohaterskiej i męczeńskiej walki poległych w latach 1939-1945
wojskowych, którzy gotowi byli poświęcić się dla walki o wolność.

Wszystkich Świętych, w którym to dniu
obchodzimy Święto Zmarłych, kiedy
w miejscach pamięci narodowej na ulicach i placach miasta płonęły już znicze
i leżały kwiaty, stwierdziliśmy, że otoczenie monumentu poświęconego poległym
lotnikom, usytuowanego we wnętrzu
Pola Mokotowskiego, tonęło w ciemności. Od tego momentu, corocznie, byliśmy tam obecni w nielicznym składzie
kilku osób, pozostawiając palące się znicze pamięci.- wspomina w swoim apelu
płk pil. Kazimierz Pogorzelski Prezes
Stowarzyszenia Lotników Polskich.
To nie wystarczyło. Winni jeste-

Fot. Karolina Kopczyńska

Niewiele osób wie, że lokalizacja
pomnika nie jest przypadkowa. To
właśnie w rejonach dzisiejszych Pól
Mokotowskich znajdowało się pierwsze warszawskie lotnisko. To stąd młodzi piloci podrywali swoje maszyny, by
w powietrznej walce przeciwstawić się
wrogom.
Jedną z jego części stanowi ciągnący
się mur, gdzie wyryte zostały symbole
formacji lotniczych z września 1939 r.,
imiona i nazwiska poległych lotników.
Miejsce wzruszające i zmuszające do
refleksji, a jednak…
- Przed kilku laty w przeddzień

śmy tym ludziom pamięć i cześć.
Warszawska, społeczna akcja pod
hasłem „Rozpal lotniczy płomień”
i z zachętą: „Podaruj lotnikom wieczorny spacer na Pole Mokotowskie”
ruszyła w 2015 roku, kiedy inicjatorom działań – płk pil. dr Zbigniewowi
Wdowczykowi i płk pil. Kazimierzowi
Pogorzelskiemu, udało się zainteresować problematyką organizacje lotnicze, urzędy, szkoły i instytucje, a przede
wszystkim mieszkańców Warszawy.
Zarząd miasta uruchomił iluminację pomnika, przybyły różne delegacje, a ludzie chętnie rozpowszechniają
informację o corocznym spotkaniu.
31.10.2018 r. o godzinie 17:00, pomimo zimnej aury, pod pomnikiem
spotkała się grupa byłych lotników
polskich, krewnych poległych w walkach, przyjaciół i entuzjastów lotnictwa. Zabłysły znicze i oddano hołd
tym, którzy zginęli podczas II Wojny
Światowej, a także tym, którzy przeżyli jej trudy i rozjechali się po Świecie
w poszukiwaniu spokoju i szczęścia. Ożyły wspomnienia i emocje.
Zaprezentowano także wstępne plany
utworzenia nowego pomnika.
Stowarzyszenie Lotników Polskich
tj. organizatorzy akcji „Rozpal lotniczy płomień” mają nadzieje, że co
raz szersze grono zainteresowanych
będzie zbierało się co roku na Polach
Mokotowskich, a w czas upamiętnienia zmarłych, pomnik nie zniknie
w szarościach parku, lecz rozjaśni się
światłem zniczy i lampek.
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Gwiazdka kombatantów

27 listopada, w Sali Archiwum Akt Nowych odbyło
się ostatnie w tym roku, co miesięczne spotkanie
Środowiska Żołnierzy AK IV Obwód Warszawa Ochota.
Zaproszeni goście i wspaniali młodzi ludzie z organizacji harcerskich , którzy zgłosili swą pomoc w roznoszeniu
paczek świątecznych dla kombatantów z Ochoty.

Oprócz harcerzy, rekonstrukcyjna „Grupa Edukacyjno
– Historyczna „Szare Szeregi” kierowana przez Pana
Zbigniewa Rowińskiego, organizacja ‘STRZELEC” i wolontariusze z org. ”Paczka dla Bohatera”, jak co roku wsparli
akcje pomocowe dla naszych świadków historii i Seniorów
z naszej dzielnicy.

Rakowiec dla Niepodległej
14 października, na boisku przy
ul. Sąchockiej 2 odbył się piknik
historyczny nawiązujący do tematyki Powstania Warszawskiego.
Inicjatorem wydarzenia była samodzielna grupa nieformalna mieszkańców Warszawy: Ania i Przemek
Przybysz z córkami Alą i Olą, Cezary
Król oraz Zbigniew i Kacper Rowińscy.
W organizację wydarzenia włączyła się również lokalna społeczność dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe
np. poprzez wspólne dekorowanie
podwórka przez mieszkańców Osiedla
Rakowiec.
Dużym zainteresowaniem cieszyły
się rekonstrukcje życia Powstańczej
Warszawy, w tym walki oddziałów
powstańczych, pomoc sanitariuszek,
harcerskiej poczty polowej, pomoc
zasypanym w gruzach.
Spotkanie poprowadzili Zbigniew
i Kacper Rowińscy przy udziale rodziców
wraz z dziećmi (lokalną społecznością).
Podczas lekcji uczestnicy poznali takie
zagadnienia, jak: harcerskie bataliony Armii Krajowej: „Zośka" i „Parasol",

harcerki-sanitariuszki w Powstaniu
Warszawskim, harcerskie oddziały w walczącej Warszawie, harcerska
Pocztę Polową, Zawiszacy, harcerki
w powstańczej służbie, czy znak Polski
Walczącej.
Rozstawione zostały stoiska tematyczne, gdzie odbywały warsztaty
i zajęcia plastyczne np. szycie kotylionów.
O godzinie 15:00, w Sali udostępnionej przez WSM Ochota, odbyła
się projekcja filmu pt.: „Miasto 44”
w reżyserii Jana Komasy.
Nadzór nad merytoryczną treścią
Pikniku sprawował pan Zbigniew
Rowiński – prezes stowarzyszenia
Grupa Historyczno – Edukacyjna
Szare Szeregi wraz z synem Kacprem
Rowińskim. Gościem honorowym był
kombatant, uczestnik walk Powstania
Warszawskiego Zbigniew Daab ps.
„Kapiszon”
Pan Grzegorz Wysocki - z-ca Burmistrza
Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy objął
patronatem wydarzenie „Rakowiec dla
Niepodległej”.
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Organizacja wydarzenia możliwa
była dzięki wsparciu finansowemu
udzielonemu przez Fundację Hereditas
w ramach realizacji zadania publicznego pn.: „100 działań na 100-lecie
niepodległości” oraz Pomorskiemu
Stowarzyszeniu Aktywności Terenowej
PSAT w ramach programu Pro
Defensione Pro Historia. Projekt dofinansowany został ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Fot. C. Król

NASZA BIBLIOTEKA

Fantastyka na Baleya
W Bibliotece „Przy Baleya” posiadamy dział fantastyki w którym
chyba każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Książki zabawne
i z przymrużeniem oka, czy też horrory Lovecrafta. Książki epatujące fantastyką do bólu, ale i takie w których wątki fantastyczne
są jedynie niuansami. Uważasz, że fantastyka nie jest dla Ciebie?
Być może po prostu nie poznałeś/poznałaś jednego z jej nurtów
w który wsiąkniesz i w którym bez pamięci się zakochasz.
Jedna z naszych propozycji, to
„Gambit” Michała Cholewy, będący
pierwszą częścią cyklu „Algorytm
wojny”.
W przyszłości oddalonej o blisko 200 lat ludzkość podnosi się po
hekatombie, którą uczyniły jej sztuczne inteligencje, poddane działaniu
wirusa. W kosmosie skolonizowanym
przez te stulecia, kilkanaście procent
ocalałej populacji skupia się w trzech
pozostałych mocarstwach międzygalaktycznych biorących swój rodowód z Ziemi: Unii Europejskiej, USA
i Chinach. Cóż może uczynić ludzkość
bezlitośnie wykrwawiona i ledwo
unikająca zagłady? To proste... Czyni
dokładnie to co potrafi najlepiej:
rzuca się sobie do gardeł o panowanie nad resztkami cywilizacji. Wojna
trwa, a jednocześnie ludzkość wciąż
żyje w strachu nie wiedząc, czy zagrożenie ze strony sztucznych inteligencji
minęło na pewno bezpowrotnie.
„Gambit” to fenomenalna opowieść
o losach Marcina Wierzbowskiego,
żołnierza regimentu kolonialnego
UE, rzuconego w wir wojny. Opowieść
o losach jego przyjaciół, członków
oddziału, ale również wielu innych
fantastycznie zarysowanych i przedstawionych bohaterów. Choć ta książka jest debiutem Michała Cholewy,
to widać w niej fenomenalny talent
pisarza do kreowania i przedstawiania postaci, zarówno tych dla fabuły
ważnych, co pobocznych, stanowiących tło drugiego lub trzeciego planu.
Czasem można odnieść wrażenie, że
jednym z głównych bohaterów tego
cyklu jest jednak… wojna. Te wszystkie śmierci, które mają miejsce na

kartach powieści, czasem beznadziejnie
niepotrzebne, tylko akcentują to w jakich
realiach akcja się dzieje. Pokazuje się
bezlitosna twarz wojny, jest ona niczym
wywołany demon, który nie ma litości ani
sumienia. Przez licznie zarysowane tragedie wojna w tej książce to nie jest zwykłe tło dla fabuły, ona agresywnie atakuje
na każdym kroku, pokazuje czym kończą
się ambicje i wybranie drogi konfliktu, za
pomocą karabinów i pocisków termonuklearnych okrętów kosmicznych.
W książce tej można znaleźć wszystko. Sceny batalistyczne klasyczne,
oraz upiorny ‘taniec’ bitewny okrętów
w przestrzeni kosmicznej. Pięknie
zarysowane relacje międzyludzkie,
oraz walkę o człowieczeństwo i opór
przed dehumanizowaniem się przez
wojnę. Czyny szlachetne i potworne,
jednocześnie w tonie wielu odcieni
szarości, a nie czerni zła i bieli dobra.
Michał Cholewa w swym debiucie
pisarskim udowadnia coś jeszcze: ma
niesamowity talent do oddziaływania
na emocje nawet bardzo dojrzałego
czytelnika. 

Polecamy!

Kamienica
Rostkowskiego

Szukając ciekawych i zarazem pięknych obiektów na Ochocie, nie sposób przegapić zabytkową kamienicę
Stanisława Rostkowskiego przy Alejach
Jerozolimskich 99. To budynek wzniesiony około 1911 roku, według projektu
szkockiego architekta Artura Gurney’a.
Kamienica jest jedną z 4 budynków
w Warszawie, zaprojektowanych przez
tego architekta (do dziś zachowały się
kamienice przy ul. Lwowskiej 15 i 17).
Sześciopiętrowy budynek, wybudowany w duchu wczesnego modernizmu,
otrzymał typowe elementy dekoracji
posecesyjnej. Frontowa część została
wzniesiona na rzucie podkowy i jest
otwarta podwórzem do ulicy. Taki układ
czyni ją charakterystyczną i niezwykle
ważną dla architektury warszawskiej,
a także stanowi ewenement na skalę
Europy(!). Drugie podwórze kamienicy
otrzymało typowy, zamknięty układ.
Po pożarze, który wybuchł na dachu
budynku w 1940 roku, przebudowano
najwyższe 6 piętro, dlatego obecnie
odbiega ono stylistycznie od pozostałej
części kamienicy. Nowa forma dachu nie
harmonizuje z historyczną bryłą, ponadto nie zrekonstruowano frontowych
szczytów i urokliwych, dzwonowatych
daszków zwieńczonych latarniami.
Powstał projekt odtworzenia historycznego gabarytu budynku, na podstawie zachowanych zdjęć z 1938 roku.
Termin realizacji na razie nie znany
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NASZA BIBLIOTEKA

Biblioteka z ochotą na wolontariat

Historia wolontariatu w bibliotekach funkcjonujących na terenie dzielnicy Ochota sięga roku 2008
i rozpoczęła się od udziału pracowników w dorocznym Święcie Wolontariusza „Wolontariat z Ochotą”. Dodatkowym czynnikiem, który zmotywował bibliotekarzy do działania był udział w szkoleniu
„Wolontariat w Kulturze”, które miało na celu promować ideę pomocy wśród instytucji kultury.

Od tamtych wydarzeń minęło już 10 lat. 3 grudnia wolontariusze z Biblioteki "Przy Baleya" brali
udział w jubileuszowym XV Dzielnicowym Święcie
Wolontariusza "Wolontariat z Ochotą". Podczas uroczystości otrzymali podziękowania za pracę, poświęcony czas i serce. Doceniono również współpracę mieszkańców, aktywnych sąsiadów działających w Klubie
Inicjatyw Sąsiedzkich.
Przy tej okazji warto wspomnieć, iż dotychczasowe
doświadczenie, podnoszenie kwalifikacji i ciągły rozwój wolontariatu przynoszą efekty. Od ubiegłego roku
rozwinęła się współpraca z młodymi wolontariuszami.
Młodzież zdobywa nowe doświadczenie oraz wiedzę,
natomiast biblioteka otrzymuje wsparcie w cyklicznych warsztatach lub podczas wydarzeń kulturalnych.
Wspólne działania z aktywistami wzbogacają ofertę
biblioteki, otwierają ją na lokalną społeczność, a także
przynoszą dużo satysfakcji. Ponadto współpraca jest
inspiracją i podpowiedzią jak dostosować program placówki do młodych odbiorców. Pomocnicy mogą mieć
realny wpływ na tematy warsztatów dostosowany do ich
wieku lub zainteresowań.
Osoba prowadząca działania np. cykliczne zajęcia dla
rówieśników, ma możliwość przekonać się, że biblioteka to miejsce przyjazne, w którym warto spędzić
swój wolny czas. Przyjść z grupą znajomych i zrealizować swoje pomysły. Kreatywne zajęcia to sposób na
nudę, integrację, pobudzenie potencjału twórczego. To
impuls do działań długofalowych lub cyklicznych tj. Noc
Bibliotek, czy Sąsiedzka Gwiazdka. Ważne, aby pomysły
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młodzieży trafiały w gusta ich rówieśników czyli młodzi
dla młodych. Biblioteka dla dzieci i młodzieży powinna
być otwarta na ich głos i biblioteka „Przy Baleya" właśnie
taka chce być.

O C H OTA N A Z D ROW I E

Jak wzmocnić siły witalne? Naturalnie!
Wielkimi krokami nadeszła Zima. Dla
większości z nas to ciągłe borykanie się
z katarem, przewlekłym zmęczeniem,
łamaniem w kościach, zaburzeniami snu
– słowem, nieustanna troska o to, żeby
nas nie zawiało, żeby się nie przemoczyć,
albo nie przemarznąć. No i bieganie do
apteki po coraz to nowsze i oczywiście
skuteczniejsze zestawy herbatek, tabletek, syropów i innych suplementów, żeby
jakoś przetrwać tą zimę…
I choć prawdą jest, że istnieją w ciągu
roku takie okresy, kiedy wzrasta liczba
zachorowań na grypę, anginę i inne
choroby, które wiele osób pakują do
łóżka, nie wszyscy musimy wpisywać się
w ten kalendarz. Powodem większości
sezonowych dolegliwości jest spadek
odporności.
W połowie nasza odporność uwarunkowana jest genetycznie, ale druga
połowa jest całkowicie zależna od naszego sposobu życia. Dlatego o odporność
należy dbać i budować ją cały rok!
Jak? Są trzy główne filary, na których
opiera się odporność każdego z nas:

ZRÓWNOWAŻONA DIETA

Odżywianie jest kluczem do ochrony przed wirusami i innymi chorobami
oraz najważniejszym czynnikiem przyczyniającym się do sprawnego działania
mechanizmów obronnych organizmu.
Jedzenie powinno być racjonalne, jak
tylko to możliwe, w relacji ilościowej
i jakościowej. Ważne jest, aby w naszym
menu nie brakowało warzyw i owoców, które dostarczają organizmowi
cenne składniki odżywcze, jak witaminy i minerały. Do tego białka zwierzęce (mięso, ryby, jaja, mleko) i roślinne
(groch, fasola, ziarna gryki i owsa).
I dużo wody, która nie tylko nawadnia
organizm, ale także pomaga oczyścić go
z toksyn.

lubi, ma chęci i możliwości, dodatkowe
wizyty 2 razy w tygodniu na basenie lub
siłowni także dobrze wpłyną na ogólną
wydolność organizmu.

ZDROWY SEN

Ogromną rolę w zachowaniu zdrowia odgrywa sen, bowiem podczas snu
organizm intensywnie się regeneruje.
Należy wobec tego zadbać, aby nasz
nocny odpoczynek był możliwie spokojny i odpowiednio długi (choć długość snu jest indywidualna dla każdego). Należy zwrócić uwagę na dobór
materaca, czystość pościeli, odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza. Wszystko to może wpływać na
jakość snu.
A kiedy chmury przesłonią już niebo,
słupek na termometrze sięgał będzie
ledwo kilkunastu, albo nawet kilku stopni, wszyscy wokół zaczną kichać i pokasływać, nie wahajmy się sięgnąć po rozgrzewające herbatki z miodem i cytryną
lub sokiem z malin. Pijmy też regularnie domowej roboty syropy z czosnku
i cebuli, albo imbirowe. Takie mikstury
doskonale wpływają na odporność!
Syrop z cebuli
• 3-4 cebule obierz, pokrój w cienkie
plastry i układaj w słoiku, pokrywając
kolejne warstwy miodem

• zakręć słoik i odstaw na kilka godzin
w ciepłe miejsce, aż cebula puści sok
• przelej sok przez gazę do szklanego
naczynia
• możesz dodać 2-3 ząbki obranego
i posiekanego czosnku, jeśli lubisz
Tak przygotowany syrop z cebuli
można przechowywać w chłodnym miejscu do dwóch tygodni. Jeśli domownicy
nie lubią intensywnego aromatu i smaku
cebuli, lepiej użyć cebuli czerwonej. Jej
smak jest łagodniejszy i chętniej tolerowany np. przez dzieci.
Syrop imbirowy
• 300-450 g miodu wlej do szklanego
naczynia
• korzeń imbiru obierz cienko ze skórki
i zetrzyj na tarce i dodaj do miodu
• cytrynę wyszoruj i sparz wrzątkiem,
następnie pokrój na cienkie plasterki
(zostaw skórkę, ale usuń pestki!) i dodaj
do mikstury
• 2 laski cynamonu zetrzyj na tarce
i dosyp do naczynia
• dodaj szczyptę pieprzu cayenne
Wymieszaj dokładnie wszystkie składniki i odstaw w ciepłe, ciemne miejsce.
Wystarczy 1 łyżeczka dziennie jednego, albo drugiego syropu, aby wzmocnić
odporność. Ważna jest jednak systematyczność. I… oby do wiosny!

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Wystarczy codzienna dawka ruchu, jak
spacery czy jazda na rowerze, ale koniecznie na świeżym powietrzu. Zwłaszcza
teraz, w okresie jesiennym, a potem
zimowym, warto się hartować! Jeśli ktoś

Fot. freepic.com
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Przekształcenie spółdzielczych praw do lokali w odrębną własność
Zagadnienie przekształcania spółdzielczych praw do lokali w odrębną własność dotyka, w większym lub
w mniejszym stopniu, każdej spółdzielni mieszkaniowej. Zamiarem tego artykułu nie będzie rozstrzyganie
kwestii spornych lub omawiania sytuacji wyjątkowych. Chciałbym jedynie pokrótce omówić co to jest przekształcenie i jakie warunki muszą być spełnione - po stronie spółdzielni oraz po stronie posiadaczy praw spółdzielczych - aby mogło dojść do przekształcenia.

Fot. freepic.com

Przekształcenie, o którym powyżej, to nic innego,
jak zamiana prawa słabszego na prawo mocniejsze.
W odrębną własność lokalu może zostać przekształcone
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Owo
uzyskanie mocniejszego prawa jest szczególnie widoczne
w przypadku przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego, które
jest
niezbywalne
(nie można go sprzedać, ani darować),
nie podlega dziedziczeniu (nie mogą go
nabyć spadkobiercy),
nie podlega egzekucji (nie można z tego
prawa
prowadzić
postępowania egzekucyjnego), nie może
zostać ujawnione
w księdze wieczystej (nie można dla
niego założyć księgi
wieczystej), ani nie
może zostać obciążone ograniczonym
prawem rzeczowym
(nie można na nim
ustanowić ani hipoteki, ani służebności), ani tym bardziej
dożywocia. W przypadku ustanowienia odrębnej własności lokalu powyższe ograniczenia przestają obowiązywać.
Jeżeli zaś chodzi o spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu to również należy pamiętać, o tym, że spółdzielcy
przysługuje jedynie ograniczone prawo rzeczowe, a nie
pełna własność lokalu. Z doświadczenia wiem, że klienci
stojący przed wyborem chętniej kupują lokale stanowiące odrębną własność, niż spółdzielcze własnościowe
prawo do lokali. Wydaje się, że również banki udzielające
kredytów na zakup lokali, bardziej przychylnie patrzą na
lokale stanowiące odrębną własność, co niewątpliwie
wpływa na szerszy krąg klientów i ceny.
Jeżeli spółdzielca zamierza dokonać przekształcenia
spółdzielczego prawa lokatorskiego w odrębną własność
konieczne jest dokonanie przez spółdzielcę:
1/ spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań
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spółdzielni związanych z budową, tj. wniesienia wkładu mieszkaniowego, w tym w szczególności spłaty odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz
z odsetkami, a jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy
uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu
w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez spółdzielnię
do budżetu państwa;
2) spłaty zadłużenia z tytułu kosztów
związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości
w częściach przypadających na ten lokal,
spłaty zadłużenia
z tytułu eksploatacji
i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni zgodnie ze
statutem.
Można zatem bardzo ogólnie stwierdzić, że spółdzielca
musi pokryć przypadające na jego lokal
koszty budowy oraz
nie mieć zaległości
bieżących związanych z codzienną eksploatacją lokalu
i nieruchomości.
Podobnie jest w przypadku osoby, której przysługuje
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Taka osoba
musi:
1) dokonać spłaty przypadających na ten lokal części
zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym
w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami;
2) dokonać spłaty zadłużenia z tytułu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ten lokal oraz spłaty zadłużenia
z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni zgodnie ze statutem.
Jeżeli zatem osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu dokonała spłat, o których

Fot. WSM Ochota
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mowa powyżej i nie zalega z opisanymi opłatami, to na
pisemny wniosek takiej osoby spółdzielnia zobowiązana
jest zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu, pod
pewnymi jednak warunkami. Przede wszystkim :
1) spółdzielnia musi mieć uregulowane prawo do gruntu,
na którym stoi budynek, w którym lokale mają być
przekształcane oraz spółdzielni musi przysługiwać prawo własności albo prawo użytkowania wieczystego tego gruntu;
2) spółdzielnia musi dokonać czynności geodezyjnych i wieczystoksięgowych
w celu przygotowania nieruchomości do
przyszłych przekształceń, w wyniku których
- co do zasady - mają powstać nieruchomości jednobudynkowe, tzn. jeden budynek ma
być posadowiony na jednej nieruchomości objętej
jedną księgą wieczystą;
3) zarząd spółdzielni mieszkaniowej musi podjąć uchwałę w sprawie określenia odrębnej własności lokali, która to
uchwała powinna określać m. in. rodzaj, położenie oraz
powierzchnie lokali i pomieszczeń przynależnych, wielkość
udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z każdym
lokalem stanowiącym odrębność własność.
Jeżeli zatem powyższe warunki są spełnione, można
zawrzeć w formie aktu notarialnego umowę o ustanowieniu odrębnej własności lokalu i jego przeniesieniu
na nabywcę. Taksa za sporządzenie umowy wynosi 1/4

minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa
w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę.
W wyniku zawartej umowy powstanie odrębna własność
lokalu, dla którego zostanie założona odrębna księga wieczysta, a prawo to będzie zbywalne, dziedziczone,
będzie podlegać egzekucji i będzie można je
obciążyć ograniczonymi prawami rzeczowymi
oraz dożywociem, w odróżnieniu do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
W tym miejscu warto również powiedzieć
o tym, że w zakresie roszczenia o przydział
spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu - które to prawo nie może być obecnie
ustanowione - uległo przekształceniu w roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu.
Również w stosunku do tych roszczeń, na warunkach opisanych powyżej, można zawrzeć umowę o ustanowieniu odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności
I to na tyle, jeżeli chodzi o przedstawienie w pigułce kwestii przekształcenia spółdzielczych praw do lokali w odrębną
własność. W razie potrzeby, myślę, że w Państwa spółdzielni mieszkaniowej pracownicy spółdzielni wyjaśnią Państwu
wszystkie wątpliwości i odpowiedzą na wszelkie pytania
związane z tym zagadnieniem.
Paweł Kita
Kancelaria Notarialna Paweł Kita, Agnieszka Szałachowska
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