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Szanowni Państwo.
Z wielkim smutkiem informuję, że dnia 5 listopada 2019 roku, w wieku 63 lat, odszedł śp. Jacek Staciwa, Przewodniczący Rady
Nadzorczej WSM „Ochota”.
Śmierć spotka w życiu każdego z nas, jednak zawsze przychodzi nieoczekiwanie.
Przez wiele lat nasze drogi splatały się ze sobą i ciągle trudno jest uwierzyć, że to już przeszłość. Wszyscy Go znaliśmy.
Jacek – człowiek wielkiego serca, myśli, obdarzający szacunkiem innych, pełen zapału do pracy społecznej i wielkich zasług dla ruchu
spółdzielczego.
Przez ponad 20 lat czynnie działał w organach naszej Spółdzielni. Najpierw w Radzie Osiedla Jadwisin, a następnie w Radzie
Nadzorczej, w której sprawował funkcje Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, czy Przewodniczącego Rady. Wszyscy zapamiętamy Go
jako rozpoczynającego każdą część Walnego Zgromadzenia WSM „Ochota” i uczestniczył w nich do samego końca, bez względu na porę
zakończenia obrad. Chciał wiedzieć co się dzieje w Spółdzielni, co myślą i mówią członkowie.
W życiu zawodowym pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej i Prezesa Zarządu
Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. Działał w Komisjach Spółdzielczości Rolniczej i Lustracji. Był
cenionym w całym środowisku spółdzielczym ekspertem w zakresie lustracji. Posiadając od wielu lat uprawnienia lustracyjne był wykładowcą
na kursach przygotowujących kandydatów na lustratorów i członkiem Komisji nadającej te uprawnienia. Godnym odnotowania jest również
działalność Śp. Jacka Staciwy w strukturach Związku Harcerstwa Polskiego. W młodszym okresie swojego życia współorganizował liczne
letnie i zimowe obozy dla dzieci i młodzieży, spływy kajakowe, obozy żeglarskie i inne, na których pełnił obowiązki wychowawcy.
„Miarą wartości człowieka ,jest rozmiar pustki, jaką po sobie zostawia. NIC jej nie zapełni. NIC”.
Wiele osób właśnie jemu zawdzięcza osiągnięcia i sukcesy.
Jacku nie łatwo jest się żegnać, to nie tak miało być…
Pamiętam wiele chwil spędzonych na rozmowach o sprawach spółdzielni jak i prywatnych. Zawsze byłeś na godzinę wcześniej przed
posiedzeniem Rady Nadzorczej, aby zapytać się „Co słychać?” - tak zwyczajnie, po ludzku.
To nie tak miało być…..
"Każdy człowiek, nawet najskromniejszy,
zostawia ślad po sobie,
jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość..."
										
Dziękuję Ci.
Życie toczy się dalej, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, czas zadumy, radości, nadziei.
W imieniu Zarządu WSM „Ochota” i wszystkich pracowników, życzę Państwu wszystkiego najlepszego, niech ten szczególny czas
będzie okazją do spędzenia miłych chwil w gronie najbliższych, w atmosferze pełnej miłości i wzajemnej życzliwości, a Nowy Rok stanie
się czasem spełnionych marzeń i nadziei.

Serdecznie dziękuję i pozdrawiam
Małgorzata Maroszek
Prezes Zarządu
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„Nie żyjemy, aby umrzeć,
ale umieramy, aby żyć wiecznie”
(Michael Buchberger)

Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Jacka Staciwy. W takich sytuacjach mnożą się pytania, na które nie ma odpowiedzi…
Od 1999 do 2003 roku, Jacek był członkiem Rady Osiedla Jadwisin. Następnie,
w latach 2003 – 2011 i 2014 -2015 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej WSM Ochota. Od 2015 r., aż do 5 listopada bieżącego roku był
Przewodniczącym Rady Nadzorczej WSM Ochota.
Te informacje, to tylko daty... One nie pokazują, jakim Człowiekiem był Jacek:
życzliwym, pogodnym, merytorycznym, obdarzającym szacunkiem innych, pełnym
zapału do pracy społecznej. Nie podnosił głosu, starał się zawsze wsłuchiwać w to, co
inni mają do powiedzenia. Nie był autokratą. Był sąsiadem, kolegą, uczciwym i dobrym Człowiekiem.
Życie tak jest skonstruowane, że przychodzi czas pożegnań. Niesprawiedliwe jest tylko
to, że na takie pożegnania nigdy nie ma odpowiedniej pory. Odejście Jacka zaskoczyło
nas wszystkich.
Żegnamy Go więc z ogromnym smutkiem i żalem, zdając sobie sprawę, że pustego
miejsca, które po sobie w nas pozostawił, nie da się zapełnić. Teraz musimy się nauczyć
mówić i myśleć o Nim w czasie przeszłym. To bardzo trudne.
Koledzy, Koleżanki z Rady Nadzorczej
i Rad Osiedli Gorlicka i Jadwisin
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Remonty, remonty i końca nie widać
Można odnieść wrażenie, że sezon remontowy
w WSM „Ochota” nie ma końca. Zdaję sobie sprawę,
że część robót oznacza uciążliwości dla mieszkańców.
Ale taki jest urok remontów. Trzeba doświadczyć trochę niedogodności, aby później móc cieszyć się odnowionym elementem mieszkania, bloku, chodników,
podwórek czy infrastruktury osiedlowej. Zdecydowana
większość naszych budynków obchodziła już, lub lada
moment będzie obchodzić, 50 urodziny.
Remonty to pieniądze i to niemałe. Od 1997 roku
w ramach opłat za lokale mieszkalne naliczany był odpis
na fundusz remontowy. Do lipca 2007 roku „szedł on do
wspólnego worka”. Zgodnie z ideą spółdzielczą wszyscy
mogli z niego korzystać, gdy taka była potrzeba. Od
sierpnia 2007 roku ustawodawca nakazał ewidencję
i rozliczanie wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości. Niby nic się
nie powinno zmienić dla członków, ale jednak jest już
inaczej.
Kierownicy Osiedli wspólnie z inspektorami nadzoru
wszystkich branż opracowali w 2019 roku, dokument
zawierający potrzeby remontowe dla każdego budynku
znajdującego się w zasobach Spółdzielni. Dokument

zawiera opis każdej nieruchomości, co już było wykonane i kiedy, co należy wykonać i za ile.
Na jego podstawie jest budowany plan wieloletni
remontów. Będzie on konsultowany z mieszkańcami
poszczególnych nieruchomości.
Pierwsze spotkania zgodnie z obietnicą złożoną na
Walnym Zgromadzeniu, miały miejsce w październiku i listopadzie, a kolejne jeszcze w grudniu br.
Tematyka spotkań wywołuje emocje. Nie można się
dziwić. Rozumiem rozgoryczenie mieszkańców, że
klatki nie są odnawiane, że świetliki ciekną, że pęka
kanalizacja w piwnicach, że balkony się sypią. To
tylko parę przykładów. Ideą spotkań jest zapoznanie
mieszkańców z potrzebami remontowymi, wysokością środków pochodzących z odpisu remontowego
jakimi w ciągu roku dysponuje nieruchomość oraz
wybór z każdego budynku w nieruchomości, przynajmniej po dwóch przedstawicieli. Zadaniem ich będzie
m. in. określenie kolejności remontów w ramach
posiadanych środków.
W grudniu odbędą się pierwsze robocze spotkania
z przedstawicielami, o ich efektach mieszkańcy danych
nieruchomości będą informowani na bieżąco.

Inwestycje w panele fotowoltaiczne?
Ostatnio coraz częściej i głośniej mówi się o drastycznych podwyżkach cen energii elektrycznej w 2020
roku, nie tylko dla przysłowiowego Kowalskiego, ale
i dla Spółdzielni mieszkaniowych. Czy inwestycje
w panele fotowoltaiczne pozwolą na zmniejszenie
negatywnych skutków podwyżek cen? Czy Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
wesprze fotowoltaikę w spółdzielniach?
NFOŚiGW do końca bieżącego roku (?) ma przedstawić
propozycję dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
zainteresowanych inwestowaniem w fotowoltaikę.
„Blokowiska to jest genialne miejsce na fotowoltaikę.
Są budynki mieszkalne z dachami, na których z powodzeniem można montować duże instalacje fotowoltaiczne. One mogą służyć do tego, żeby zaspakajać zapotrzebowanie na energię dla części wspólnej budynków
wielorodzinnych. Fotowoltaika uniezależni spółdzielnie
od wahań cen na rynku energii, zaś po spłaceniu zobowiązań kredytowych przyczyni się do realnych obniżek
na rachunkach dla spółdzielców” - powiedział na początku października br. Prezes NFOŚiGW Piotr Woźny.
Ruszył już program dla osób fizycznych „Mój prąd”.
Jest to prawdopodobnie największy w Europie program
finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób

fizycznych. Pierwszy nabór w ramach „Mojego Prądu”
trwa od 30 sierpnia br., od 21 października br. również
online.
„Widzimy ogromny potencjał rozwoju i zapotrzebowanie na fotowoltaikę w Polsce, dlatego pracujemy nad
kontynuacją programu „Mój Prąd” w formie preferencyjnych pożyczek dla spółdzielni mieszkaniowych”.
Są już spółdzielnie, które z powodzeniem instalują
panele fotowoltaiczne na dachach, balkonach, ścianach
budynków i chwalą się oszczędnościami. To nie tylko
korzyści finansowe, ale również duże korzyści dla środowiska i redukcja emisji dwutlenku węgla. Produkując
tzw. czysty prąd zużywa się mniej prądu powstającego
ze spalania węgla. Trzeba mieć świadomość, że energia
elektryczna zużywana przez nieruchomość to nie tylko
światło na klatkach i windy, ale zestawy hydroforowe,
pompy cyrkulacyjne, wentylatory i inne.
Nasza Spółdzielnia również zamierza dołączyć do tego
grona. Aktualnie Zarząd przygotowuje analizę dotyczącą możliwości ekonomiczno-technicznych instalacji
fotowoltaicznych na terenie Spółdzielni. Przygotowany
materiał zostanie przedstawiony Radzie Nadzorczej
i Radom Osiedli i mamy nadzieję, że w 2021 roku popłynie pierwszy prąd ze słońca w WSM „Ochota”.
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IV Piknik Sąsiedzki
na Rakowcu
Tradycyjnie już, w trzecią niedziele września odbył
się kolejny Piknik Sąsiedzki na Rakowcu. Całą imprezę zorganizowano dzięki ogromnemu zaangażowaniu lokalnej społeczności sąsiadów. W tym roku czekało wyjątkowo wiele atrakcji. Jak zawsze były dmuchane zabawki, warsztaty plastyczne pokazy cyrkowe
i wiele konkursów z nagrodami.
Ta edycja była wyjątkowa, gdyż podczas pikniku świętowaliśmy 10-lecie współpracującego z samorządem
Stowarzyszenia „Na Całe Życie”. Z tej okazji na scenie pojawił się ogromny tort, a wszyscy zgromadzeni odśpiewali
gromkie „Sto Lat!”.
Natomiast po raz pierwszy na naszej imprezie pojawił się Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota.
Stoisko przygotowane przez pracowników OPS-u cieszyło
się ogromnym zainteresowaniem i trzeba przyznać, było
przygotowane z dużą starannością. Dzięki funduszom
pozyskanym z Towarzystwa Sąsiedzkiego, wraz z sąsiadami zorganizowany został konkurs wiedzy historycznej, a także stoisko rekonstrukcyjne z czasów Powstania
Warszawskiego. Nagrodami głównymi były dwa bilety
ufundowane przez zaprzyjaźnioną „Fundację z Sercem”
z Lublina.
Imprezę finansowało m.st. Warszawa, Towarzystwo
Sąsiedzkie a także jak co roku WSM Ochota z panią Prezes
Małgorzatą Maroszek na czele . Wiele osób zgodnie przyznało, że był to najlepszy z dotychczasowych pikników co
utwierdza mnie w przekonaniu, że idziemy w dobrą stronę.
Serdeczne dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się
do organizacji tak cudownego wydarzenia.
C. Król

Fot. C. Król
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Nowy punkt
dla elektrośmieci

Fot. urzadochota.waw

Z dniem 23 listopada, w odpowiedzi na zastrzeżenia
Straży Miejskiej, zostało zmienione miejsce zbiórki
elektroodpadów. Funkcjonujący dotychczas przy ul.
Korotyńskiego róg Grójeckiej punkt został przeniesiony na bazarek na ul. Majewskiego (w sąsiedztwie
Zieleniaka). Elektrośmieci można przynosić w każdą
sobotę, w godzinach 10:00 – 14:00.
Pamiętajmy, żeby nie wyrzucać ich do zwykłych pojemników - grozi za to kara do 5000 zł. Podlegają oddzielnej
segregacji, ponieważ są niebezpieczne dla środowiska.
Zabronione jest trzymania elektrośmieci w domu
i samodzielne demontowanie zużytego sprzętu.
Można je pozostawić nie tylko w punkcie zbierania, ale
również skorzystać z usługi bezpłatnego odbioru dużych
elektrośmieci z domu.
Elektrośmieci zawierają liczne szkodliwe substancje, np.:
rtęć, freon, azbest, kadm czy związki bromu, które po wydostaniu się z zardzewiałej lodówki, stłuczonego kineskopu
telewizora lub rozbitych świetlówek przenikają do gleby,
wód gruntowych i powietrza. Nieodpowiednie postępowanie z elektrośmieciami w skrajnych przypadkach może
spowodować zatrucie organizmów ludzi i zwierząt substancjami trującymi zawartymi w zużytym sprzęcie.
Demontaż elektrośmieci może być dokonywany wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania, które
posiadają stosowne zezwolenia. Pod żadnym pozorem
nie należy sprzętu demontować samodzielnie, gdyż jest
to niebezpieczne i może stanowić zagrożenie dla zdrowia
człowieka.
Elektrośmieci oznaczone są poniższym symbolem, który
oznacza zakaz wyrzucania ich do śmieci.
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Rozliczenie ogrzewania
W związku z rozliczeniem kosztów ogrzewania
lokali za okres 01.10.2018 r. – 30.09.2019 r., pragniemy
przypomnieć Państwu kilka informacji dotyczących
podzielników ciepła oraz rozliczeń.
Powyższe informacje wymagają rozszerzenia.
Numer podzielnika – jest przypisany do urządzenia, pięciocyfrowy (może zaczynać się od „0”) nie ulega zmianie
przez cały okres pracy urządzenia.
Jednostki zapamiętane na koniec okresu rozliczeniowego – ilość jednostek zarejestrowana na koniec sezonu
grzewczego, odzwierciedlająca pracę grzejnika, przekazywana droga radiową, wyświetlana przez ok. 12 miesięcy
w celach kontrolnych w przypadku ew. reklamacji, jest
podstawą indywidualnego rozliczenia.
Liczba kontrolna – oprócz numeru podzielnika służy
do jego identyfikacji, zmienia się po wykonaniu przesyłu
danych drogą radiową.
Wskazania bieżące jednostek – po dokonaniu przesyłu
drogą radiową ilości jednostek zapamiętanych na koniec
sezonu grzewczego - w tym miejscu wyświetlana jest cyfra
„0” - podzielnik jest przygotowany do kolejnego sezonu

Fot. freepic.com

grzewczego, naliczanie jednostek zaczyna się od początku.
Na odwrocie rozliczenia znajdują się następujące informacje:
POZ. 1,2 ... wskazuje numery opomiarowanych pomieszczeń, poczynając od lewej strony po wejściu
do mieszkania – nr 1, następnie kolejne numery w prawą stronę. Unikamy w ten sposób
w dokumentacji nazw poszczególnych izb, co
byłoby bardzo mylące i zależne od interpretacji.
Nr EPKO – Elektroniczny Podzielnik Kosztów
Ogrzewania – numer identyczny jak na
wyświetlaczu.
WSP. OCENY – podzielnik jest umieszczony w/g ściśle określonych zasad, pośrodku
grzejnika i reaguje na ciepłotę grzejnika tylko
w tym miejscu. Nie można zaprogramować na
wyświetlaczu wielkości grzejnika, a co za tym
idzie jego wydajności cieplnej (w poprzednich podzielnikach służyły do tego celu skale).
Oczywiście mniejszy grzejnik będzie oddawał mniej ciepła, większy odpowiednio więcej. Stąd ilość zapamiętanych jednostek jest
mnożona przez współczynnik oceny, ustalony
przez firmę METRONA POLSKA na podstawie
protokołu montażu podzielnika. Obliczona
ilość jednostek może być jeszcze zmniejszona o współczynnik wskazany dla lokali niekorzystnie położonych, np. szczytowych, na
ostatnim piętrze, które zwykle zużywają więcej ciepła niż lokale środkowe. W ten sposób
otrzymujemy ostateczną ilość jednostek do
rozliczenia, różną od pierwotnego wskazania
podzielnika.
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Fundamenty, to podstawa! –
prace przy 1 Sierpnia
Inwestycja WSM Ochota przy
ul. 1 Sierpnia pnie się ku górze.
Mieszkańcy osiedla mogą obserwować toczące się na budowie
prace, rozpoczęte latem poprzez
rozbiórkę pawilonu sklepowego
i uprzątnięcie terenu, a teraz wchodzące w nowy etap.
W obecnej chwili wykonywana jest
część stanu zerowego tj. szalunki, prace
zbrojeniowe, wylana została w całości
płyta fundamentowa i wykonano ściany fundamentowe. Dodatkowo trwają
prace nad stropem nad kondygnacja -1,
na poziomie gruntu.
Pomimo zimowej aury, budowa
prowadzona jest z miesięcznym
wyprzedzeniem i wszystko wskazuje na to, że do końca roku stan
zerowy zostanie w całości zamknięty
stropem, a lada moment powstanie
żelbetowy szkielet pierwszych kondygnacji.

NOWA – ZNANA INWESTYCJA

Przypomnijmy, że „1 Sierpnia”,
to inwestycja WSM Ochota, realizowana przez spółdzielnię w systemie deweloperskim i we współpracy z Generalnym Realizatorem
Inwestycji, firmą SG Development.
Dzięki takiemu rozwiązaniu spółdzielnia zapewnia bezpieczeństwo
finansowe i komfort sobie oraz
nabywcom mieszkań.
IX kondygnacyjny budynek mieszkalny, o budowie kaskadowej, posiada 2
klatki schodowe. Na parterze znajdą
się lokale usługowe, co stanowi dodatkowe udogodnienie.
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Mieszkańcy będą mieli możliwość parkowania w garażu podziemnym, bądź na miejscach postojowych na
zew. obiektu.
Jest to wymarzone miejsce dla ludzi ceniących sobie
spokój i bliskość terenów zielonych, obiektów sportowych. Jednocześnie na uwagę zasługuje znakomita infrastruktura komunikacyjna i łatwy dostęp do sklepów.

DUŻE ZAINTERESOWANIE

Inwestycja „1 Sierpnia” ruszyła ze sprzedażą we wrześniu br. i od samego początku cieszyła się dużym zainteresowaniem. Przewidziano w niej 82 mieszkania o różnej powierzchni i wyjątkowo ergonomicznym układzie.
Obecnie sprzedanych zostało 80% wszystkich lokali
mieszkalnych, co najlepiej świadczy o jej atrakcyjności.
Dostępne są jeszcze mieszkania 2-4 pokojowe,
o powierzchni od 44,02 m2 do 67,03 m2.
Osoby zainteresowane zamieszkaniem w najnowszej
inwestycji WSM Ochota zapraszamy do kontaktu z biurem sprzedaży.
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Zmniejsz zużycie
ciepła w mieszkaniu
Poniżej przedstawiamy Państwu kilka istotnych informacji, które pozwolą zmniejszyć zużycie ciepła w mieszkaniach i zaoszczędzić pieniądze.
KOSZTY CIEPŁA
Koszty dostawy ciepła do budynku na cele centralnego ogrzewania,
określone na podstawie faktur, podlegają podziałowi na wszystkie lokale (bez wyjątku). Podzielniki ciepła zainstalowane na Państwa kaloryferach umożliwiają wskazanie udziału każdego mieszkania w ogólnym
koszcie budynku.
Koszty ciepła dzielą się na:
„Koszty podstawowe” - liczone przez 12 miesięcy na podstawie mocy
dyspozycyjnej węzła c.o., na które użytkownicy nie mają wpływu, oraz
„Koszty zmienne”, liczone tylko w sezonie grzewczym na podstawie
wskazań ciepłomierza zamontowanego w węźle cieplnym.
TERMOSTAT
Zawory grzejnikowe wyposażone są w głowice termostatyczne,
na których zaznaczone są stopnie otwarcia, zwykle od „0” do „5”.
Najnowsze głowice, montowane od 2009 roku, zgodnie z wytycznymi
Unii Europejskiej, zaczynają się od „2” w celu zapewnienia minimalnej
temperatury - +16ºC.
Ustawienie głowicy na daną cyfrę - PRACA TERMOSTATU POLEGA NA
UTRZYMANIU ŻĄDANEJ, STAŁEJ TEMPERATURY W POMIESZCZENIU,
np. 1= +10ºC, 2= +16ºC, 3= +18ºC, 4= +20ºC, 5= +23ºC.
To samo nastawienie na termostacie, w różnych warunkach będzie
odpowiadać różnym temperaturom. Mają na to wpływ: położenie
mieszkania w budynku, szczelność okien, ocieplenie ścian, stan instalacji centralnego ogrzewania, itd.
Termostat działa tak samo jak termostat w lodówce – im większy ubytek
ciepła, tym więcej musi go uzupełnić, aby utrzymać nastawioną temperaturę (w lodówkach im częściej otwiera się drzwi, tym częściej włącza się silnik).
Termostat działa też w drugą stronę – jeżeli temperatura w pomieszczeniu
jest wyższa niż nastawiona, wówczas grzejnik się wyłączy.
TERMOSTAT NIE JEST AUTOMATEM DO OSZCZĘDZANIA CIEPŁA!
CIEPŁEM GOSPODARUJE UŻYTKOWNIK. USTAWIENIE NA
NIŻSZY STOPIEŃ, NP. „3” NIE GWARANTUJE NIŻSZEGO ZUŻYCIA.
TEMPERATURA W POMIESZCZENIU NIE DECYDUJE O ZUŻYCIU
CIEPŁA. MOŻNA UTRZYMYWAĆ W MIESZKANIU np. +20ºC ( i więcej),
I PRZY MAŁYM UBYTKU CIEPŁA MIEĆ NISKIE KOSZTY.
PODZIELNIK CIEPŁA
Podzielnik rejestruje pracę grzejnika. Do indywidualnego rozliczania
kosztów ogrzewania, oprócz zaworów termostatycznych, konieczny jest
montaż na grzejnikach podzielników kosztów ogrzewania.
W roku 2012, dotychczasowe podzielniki zostały zastąpione elektronicznymi podzielnikami. Są to podzielniki najnowszej generacji,
o dużo większej dokładności. Zdecydowanie większa ilość rejestrowanych jednostek (w porównaniu z poprzednimi podzielnikami) zapew-
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nia znacznie większą dokładność podziału kosztów. Zarejestrowane
jednostki przekazywane są drogą radiową, a więc odpada uciążliwość
udostępniania mieszkań do wykonania odczytów. Tzw. „Współczynniki
oceny” zastąpiły dawne skale. Pozwalają one na rozróżnienie wielkości
grzejników, a więc ich wydajności cieplnej. Im większy grzejnik, tym
wyższy „współczynnik oceny”.
CO MA WPŁYW NA STRATY CIEPŁA:
 SZCZELNOŚĆ OKIEN – „Stare” okna należy jak najdokładniej zabezpieczyć na zimę. Również nowe okna mogą nie gwarantować szczelności. Należy okresowo sprawdzać ich stan, szczególnie uszczelek. Każdy,
nawet niewielki, ale ciągły ubytek ciepła może być przyczyną odczuwalnego wzrostu kosztów. Wskazane jest również sprawdzenie szczelności
drzwi wejściowych do mieszkania.
 SPOSÓB WIETRZENIA – Mieszkanie należy wietrzyć krótko, ale
intensywnie, poprzez pełne otwarcie skrzydła, w miarę możliwości
nawet przeciągiem. Pamiętajmy – im dłużej otwarte okno, tym następuje większy ubytek ciepła, przez co wzmaga się praca grzejnika, aby
uzupełnić stratę. Wietrząc mieszkanie lub korzystając z funkcji tzw. rozszczelniania czy mikro nawiewu używamy okna najbardziej oddalonego
od termostatu.
CZĘSTE OTWIERANIE I ZAMYKANIE ZAWORU – termostat ustawiony w pozycji „0” np. na noc lub przed wyjściem do pracy. Ubytek ciepła,
który cały czas następuje, szczególnie przez ścianę z oknem, powoduje
wychłodzenie nie tylko powietrza, ale i mebli, ścian, sufitu czy podłogi.
Pamiętajmy – aby utrzymać żądaną temperaturę w pomieszczeniu
w/w elementy muszą być odpowiednio nagrzane. Przywrócenie im
odpowiedniej temperatury wymaga intensywnej pracy grzejnika, aż do
osiągnięcia temperatury zgodnej z nastawą termostatu.
Powyższe, dotyczy również częstego zmieniania nastawy termostatów np. z „4” na „3” czy „2” i odwrotnie.
OKRESOWE ZAMYKANIE I OTWIERANIE ZAWORÓW ORAZ
CZĘSTA ZMIANA NASTAW POWODUJĄ WIĘKSZE ZUŻYCIE CIEPŁA,
A WIĘC I WZROST KOSZTÓW.
ZASŁANIANIE GŁOWICY TERMOSTATYCZNEJ I GRZEJNIKA –
Należy w miarę możliwości pozostawić głowicę odsłoniętą, ponieważ
termostat odbiera informację o temperaturze powietrza z najbliższego otoczenia. Zasłonięty czy zastawiony grzejnik będzie nagrzewał
ścianę i okno.
SUSZENIE – Położenie na kaloryferze np. jednego ręcznika nie
powoduje większego zużycia ciepła, a nawet jest wskazana z uwagi
na uzyskanie większej wilgotności. Natomiast ułożenie kilku warstw
będzie wymagało intensywniejszej pracy grzejnika, ponieważ suszenie
zabierze dużą ilość ciepła.
NIEOBECNOŚĆ W DOMU – Na czas dłuższej nieobecności w domu
można zmniejszyć nastawy o jeden lub dwa stopnie i pozostawić otwarte drzwi do poszczególnych pomieszczeń, łącznie z łazienką.
KONIEC SEZONU GRZEWCZEGO – Po zakończeniu sezonu grzewczego
wskazane jest ustawienie termostatów na najwyższą cyfrę, co zapobiegnie zapowietrzeniu grzejników przed następnym sezonem grzewczym.
Podzielnik kosztów ogrzewania wyposażony jest w ciekłokrystaliczny
wyświetlacz, który w odstępach 8 sekundowych samoczynnie zmienia
wyświetlane informacje w pętli odczytowej.

NASZE SPRAW Y

Budżet obywatelski 2020 rok – wyniki

Znane są już zwycięskie projekty mieszkańców Ochoty, którzy wzięli udział w konkursie na najciekawsze pomysły
Budżetu obywatelskiego na 2020 rok. Poniżej przedstawiamy listę tytułów z największą liczbą głosów. Zwycięzcom gratulujemy kreatywności!
Tytuł projektu

nr
ESOG

wartość
projektu

liczba głosów
oddanych
na projekt

1

Butelkomaty dla Ochoty - akcja edukacyjno-promocyjna

1120

288 728 zł

2229

2

Ratujmy ochockie aleje kasztanowe przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem

1225

7 000 zł

1744

3

Montaż latarni w nieoświetlonych alejkach Parku Szczęśliwickiego

182

101 000 zł

1743

4

Dbajmy o zieleń na Ochocie

1280

29 470 zł

1656

5

Zakup nowych zbiorów do bibliotek ochockich

468

150 000 zł

1592

6

Mural Kazimierza Deyny

939

60 000 zł

1557

7

Naturalny, przyjazny przyrodzie trawnik w parku Szczęśliwice

1110

10 000 zł

1412

8

Strefa relaksu w Parku Szczęśliwickim

1909

57 000 zł

1398

9

300 stojaków rowerowych dla Ochoty

172

120 000 zł

1389

10

Doświetlenie ciągów pieszych - Park Korotyńskiego

1369

114 000 zł

1351

11

Chronimy ptaki w parkach Ochoty - konserwacja i zawieszenie nowych skrzynek
lęgowych

1072

38 000 zł

1342

12

Dbamy o ptactwo wodne na stawach parków Ochoty - założenie tratew dla mew,
łysek i kaczek

1094

11 600 zł

1272

13

Nowe nasadzenia na Rakowcu

1386

24 000 zł

1250

14

Nasadzenia rzadko spotykanych drzew

461

25 000 zł

1237

15

Ptasi zakątek

1051

56 000 zł

1120

16

Doświetlenie ciągów pieszych na Rakowcu

2066

56 000 zł

1038

17

Wymiana (remont) chodników w parku Korotyńskiego

1353

44 000 zł

961

18

Kreatywny plac zabaw

1585

170 000 zł

956

19

Montaż latarni na Skwerze Dobrego Maharadży

399

166 000 zł

906

20

Dzieciaki na hale

1330

250 000 zł

905

21

Biblioteka czynna całą dobę - wrzutnia książek dla ochockich bibliotek

1030

31 035 zł

904

22

Remont chodnika na ulicy Szczęśliwickiej

394

548 516 zł

807

23

Zielony skwer przy Rokosowskiej

555

200 000 zł

740

24

Zieleń to życie -Stworzenie zielonego otoczenia wokół budynków: Częstochowska
11/15, 17, 19 Dorotowska 2 i Białobrzeska 36 wraz z rewitalizacją altanki śmietnikowej

426

180 000 zł

687

25

Umieszczenie tabliczek z nazwami drzew i krzewów

187

4 000 zł

613
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Remonty na osiedlach
Obecnie możemy zaobserwować finał remontu starej studni
oligoceńskiej. Prace toczą się już
wyłącznie wewnątrz pawilonu:
położono tynki, glazury, gresy na
podłogach, pomalowano pomieszczenia. Do końca roku wszelkie
czynności zostaną ukończone.
W zależności od pogody, w lutym
przyszłego roku, planowane jest
ukończenie remontu budynków przy
Al. Dwudziestolatków 3. Od strony
ul. Radarowej zdjęte zostały rusztowania, ukazując odnowioną elewację
w pełnej krasie. Trwają jeszcze prace
nad mocowaniem balkonów ze stali
kwasoodpornej i szkła hartowanego,
układanie gresów i balustrad na tarasach oraz balkonach.
Zakończyły się prace modernizacji
instalacji elektrycznej (WLZ) w budynkach przy ulicy Mołdawska 6 oraz
w Astronautów 16 A (kolonia Okęcie)

Apel!!!

W listopadzie zakończyły się prace
polegające na doposażeniu budynku
Astronautów 10 w instalację centralnej ciepłej wody W budynku przy ulicy
Okińskiego 10 wykonano w trybie
awaryjnym instalację podposadzkową.
Niedawno rozpoczęły się prace
związane z wymianą instalacji WLZ

w budynku przy ulicy Okińskiego 6.
W ramach akcji porządkowania holi
korytarzy w wieżowcach pod względem
przepisów p.poż, w 4 z 6 budynków zrealizowano wywozy zalegających gabarytów.
W ostatnich dniach uporządkowane zostały ostatnie dwa budynki
Sąchocka 1 oraz Sąchocka 3.

Fot. Sąchocka 1

Wyjątkowa Wystawa – dr. Dróżdż
We wrześniu na Rakowcu zaprezentowana została niesamowita wystawa.
Na placu zabaw przy ulicy Mołdawskiej pojawiły się portrety wyjątkowej
osoby, jaką był Patron jednego ze skwerów na naszym osiedlu - dr Tadeusz
Dróżdż. Autorami wszystkich prac były dzieci, a arcydzieła powstawały podczas pierwszego Dnia Dziecka na Rakowcu. Trwająca 2 tygodnie wystawa cieszyła się dużą popularnością, była bardzo chętnie i licznie odwiedzana przez
Mieszkańców. Gratulujemy i bardzo dziękujemy młodym artystom, którzy
swój talent przelali na papier.

C.Król

WSM Ochota apeluje do mieszkańców o właściwe korzystanie z komór
zsypowych.
Od jakiegoś czasu z przykrością
odnotowujemy permanentne ich
zapychanie. Niestety lokatorzy bardzo
często do komór zsypowych wrzucają przedmioty o dużych gabarytach.
Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie
zmuszeni będziemy zamknąć zsypy
na stałe.
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Jak dobrze ubezpieczyć mieszkanie
Twoje mieszkanie powinno być
dla Ciebie najbezpieczniejszym
miejscem na świecie, dlatego
warto je ubezpieczyć, aby zapewnić sobie ochronę przed najczęstszymi szkodami i maksymalny
komfort. Na rynku dostępne jest
wiele ofert, dlatego podpowiadamy na co warto zwrócić uwagę,
aby wybrać najlepszą opcję
w najkorzystniejszej cenie.
Decyduje o tym przede wszystkim
wartość nieruchomości, jej metraż
i lokalizacja, ale także zakres ochrony, suma gwarancyjna i czas trwania
umowy. Przy wyborze polisy nie opłaca się kierować wyłącznie ceną, gdyż
w sytuacji zaistnienia nieszczęśliwego zdarzenia może okazać się, że
przysługujące nam odszkodowanie
nie jest zadawalające. Jeżeli zakres
ochrony będzie niewystarczający,
w razie szkody całkowitej (np. pożaru) odszkodowanie nie pokryje strat
w całości. Nie warto też przepłacać,
bo nawet jeśli suma ubezpieczenia
przewyższa wartość nieruchomości,
ubezpieczyciel wypłaci maksymalnie tyle, ile warte było mieszkanie na

rynku lokalnym. Sposobem na obniżenie kosztów może być wykupienie ubezpieczenia na dłuższy okres,
np. dwa, trzy lata. Ubezpieczyciele
zazwyczaj oferują zniżki za opłacanie
składek z góry.
Zasadność wykupowania niektórych z dodatkowych opcji polisy wynika z lokalizacji mieszkania
w budynku. Kondygnacja budynku
ma znaczenie chociażby w przypadku zalania (zniszczenia wywołane
wodą należą do najczęściej zgłaszanych szkód ubezpieczeniowych).
Mieszkaniom na ostatnim piętrze
niestraszna powódź, ale muszą się
liczyć z ryzykiem wystąpienia szkody w przypadku obfitego deszczu
lub topniejących śniegów. Lokalom
położonym na środkowych piętrach
wystarczy, z dodatkowych opcji, OC
w życiu prywatnym, czyli ochrona na
wypadek zalania sąsiada lub wyrządzenia mu innej szkody.
Aby ubezpieczenie spełniło swoją
funkcję, warto przeanalizować zestaw
dostępnych rozszerzeń i wybrać takie,
które ochronią nie tylko samo mieszkanie (ściany i elementy stałe) ale rów-

nież znajdujące się w nim ruchomości
(meble, sprzęt AGD), a nawet lokatorów. Do najpopularniejszych należą:
- przywołane już wcześniej, OC
w życiu prywatnym – zabezpieczenie
finansowe na wypadek spowodowania szkody na mieniu należącym do
sąsiada;
- ubezpieczenie ruchomości domowych (mebli i pozostałych elementów
wyposażenia) od ognia i innych zdarzeń losowych;
- kradzież z włamaniem – możliwość
odzyskania równowartości za skradzione przedmioty;
- rabunek – rozbój poza miejscem
ubezpieczenia (np. ulica) i kradzież
bagażu, torebki, dokumentów, gotówki, okularów.
Istnieje też bardzo szeroka gama
usług assistence, dzięki którym
można rozwiązać wiele niespodziewanych problemów dnia codziennego.
Ubezpieczyciele oferują serwis sprzętu RTV i AGD oraz pomoc hydraulika,
ślusarza lub szklarza zazwyczaj w systemie 7/24. Assistance może gwarantować również inne, mniej oczywiste
wygody – np. opiekę nad domowym
zwierzęciem, w sytuacji, gdy na skutek
wypadku właściciel trafi do szpitala.

Andrzejki
w „Chemiku”
W piątek 29 listopada 2019r.
w Domu Pomocy Społecznej
„Chemik” przy ulicy Korotyńskiego
10 odbyła się, zgodnie z wieloletnią tradycją, zabawa Andrzejkowa.
W tym dniu zagościły u nas czarownice i wróżki, był też zlot magicznych
nietoperzy i pająków, a z okien zaglądały tajemnicze, czarne koty. Dla każdego
z Mieszkańców, dużą atrakcją były specjalnie z tej okazji przygotowane konkursy i kalambury, podczas których można
było wygrać andrzejkową nagrodę – niespodziankę oraz wspólne śpiewanie starych biesiadnych szlagierów.
Uczciliśmy już Andrzejki, a teraz
czas na gorące przygotowania do

Fot. DPS Chemik

świąt Bożego Narodzenia oraz zabawy Sylwestrowej. Jest to okres bardzo

pracowity, ale też wyczekiwany i dający
wiele radości. DA Fot. https://pixabay.com/
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Nowe zabytki
na mapie Ochoty

Ochota to dzielnica, która oferuje wiele atrakcji
i ciekawych miejsc miłośnikom spacerów oraz pasjonatom lokalnej historii. Zaledwie parę miesięcy temu
– dokładnie 18 października 2019 r., Prezydent Miasta
wpisał do Gminnej Ewidencji Zabytków dwa nowe
obiekty na Ochocie: Skwer Alfonsa Grotowskiego
oraz Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (Pole
Mokotowskie).
Skwer Alfonsa Grotowskiego został wydzielony z części pl.
Starynkiewicza w 1936 roku, na 50-lecie warszawskich wodociągów. Dzień otwarcia upamiętnia głaz pamiątkowy, który
wydobyto podczas prac kanalizacyjnych w latach 30-tych.
Znajduje się na nim inskrypcja dot. inż. Grotowskiego (18331922) - współtwórcy warszawskich wodociągów i kanalizacji, który w 1874 roku współdecydował o powierzeniu
Williamowi Lindleyowi projektu i budowy systemu wodociągów i kanalizacji dla stolicy, a w późniejszych latach osobiście kierował jego budową. Drugi z najmłodszych zabytków
Ochoty, to doskonale wszystkim znane Pole Mokotowskie.
Wbrew swojej nazwie, aż 71% tego kompleksu parkowego leży na terenie naszej dzielnicy. Park został stworzony
w latach 70-tych wg projektu inż. Stanisława Bolka, na terenie dawnego lotniska mokotowskiego. W maju 1935 odbyły
się tu główne uroczystości pogrzebowe Józefa Piłsudskiego,
dlatego oficjalnie park nosi imię Marszałka.
Dzięki wpisowi do rejestru zabytków, oba tereny zielone
zyskały ochronę konserwatorską m.in. dzięki konieczności
uzgadniania z konserwatorem zabytków prac wymagających pozwolenia na budowę.

Fot. K.Kopczyńska
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Stare kamienice na Ochocie
FILTROWA 60/62 Dom Dochodowy Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. Kamienica u zbiegu
Filtrowej i Asnyka powstała w latach 1936-1938 dla
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, według projektu
Wacława Ryttela. Składa się z trójczłonowego gmachu
zamykającego wielki dziedziniec.
Człon frontowy zaakcentowany jest „zaokrąglonym” narożnikiem od strony ulicy Asnyka. Budynek ma nie tylko ciekawą architekturę, ale również niezwykle bogatą wojenną
historię. Podczas wojny, swoją siedzibę miało tu dzielnicowe
biuro okupacyjnego Arbeitsmat-u najmującego się głównie egzekwowaniem narzuconego Polakom przymusu pracy
oraz dostarczaniem pracowników na roboty przymusowe do
Niemiec. W budynku działała również, otworzona jeszcze
przed wojną, kawiarnia Fuchsa. Do rodziny Fuchsów należała pierwsza warszawska fabryka cukierków i czekolady.
“Dom Handlowo - Przemysłowy Franciszek Fuchs i Spółka”
stanowił w latach 30-tych największą konkurencję dobrze
rozpoznawalnej współcześnie marki Wedel. Podczas okupacji kawiarnia była popularnym miejscem spotkań warszawiaków, w tym osób ze świata polityki. 15.05.1943 aresztowano tu czołowych działaczy Stronnictwa Narodowego
- Stefana Sacha i Lucjana Rościszewskiego, którzy trafili na
Pawiak, a następnie zostali rozstrzelani w masowej egzekucji
w dniu 29 maja tego roku, przeprowadzonej w ruinach Getta
Warszawskiego. Lokatorkami kamienicy przy Filtrowej 62 były
również siostry Halina, Irena i Anna Goldmanówny nauczycielki, które w mieszkaniu 42 na III piętrze zorganizowały
tajne gimnazjum. Dzięki ich zaangażowaniu, uczniowie mieli
szansę kontynuować przerwaną przez wojnę naukę w polskiej
szkole. Ich patriotyczną działalność upamiętnia pamiątkowa
tablica wmurowana w elewacje kamienicy.
W czasie Powstania Warszawskiego kamienica bardzo
ucierpiała – bomba lotnicza zawaliła jej zaokrąglony narożnik
od strony ul. Filtrowej. Kamienice odbudowano już w 1946
roku, jednak ślady po kulach są widoczne po dziś dzień.

Fot. https://fotografiawarszawy.com
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Działki, kładki … i co dalej?
Jakiś czas temu głośno było
o remoncie kładki nad torami,
mieszczącej się przy Parku Marka
Kotańskiego. W tej chwili rozstrzygają się również losy ciągnących się
wzdłuż ogródków działkowych.
Kilkakrotnie na posiedzeniach
Komisji Przestrzennej radni pochylali się nad tymi sprawami. Jak
zapewne wszyscy wiedzą wersji
odbudowy, czy przyszłości kładki
było już mnóstwo, podobnie jak
planów związanych z działkami. A
jak jest teraz ? Obecnie Wydział
Nieruchomości naszego ratusza
zbiera informacje dotyczące użytkowników lub osób chętnych zostać
użytkownikami działki. Kiedy ta
procedura zostanie zakończona
nowi najemcy podpiszą umowę
dzierżawy i będą posiadali prawo
użytkowania działki. Najbardziej
zaniedbane
działki
zostaną
Klub osiedlowy „JEDYNKA”
prowadzi szeroki wachlarz zajęć.
Zaprasza dzieci i dorosłych na
bezpłatne zajęcia klubowe i płatne zajęcia specjalistyczne.
Największą popularnością cieszą się zajęcia plastyczne, w których biorą udział zarówno dzieci jak i dorośli. Poprzez zabawy
plastyczne dzieci poznają różne
techniki plastyczne i rozwijają
wyobraźnię. Dorośli – osoby pracujące i seniorzy, uczą się podstaw
rysunku i malarstwa. Prowadzone
są też konsultacje plastyczne dla
plastyków amatorów. Powstałe na
zajęciach prace eksponowane są
w korytarzu, a w holu klubu organizowane są okazjonalne wystawy
plastyczne.
AKTYWNI SENIORZY - to szeroka oferta adresowana do starszego
pokolenia naszych mieszkańców:
• Zajęcia komputerowe codziennie w godz. Od 9.00 do

posprzątane, co pozwoli na uporządkowanie całego terenu.
Niestety, będzie to stan tymczasowy. Kładki nie będzie, podobnie
jak trasy N-S na odcinku ochockim.
A wszystko to przez rządowy projekt „Kolej +”, który zakłada budowę nowego połączenia na odcinku
Warszawa Zachodnia - Piaseczno
z odnogą do Konstancina . Co to
oznacza dla okolicznych mieszkańców? Właśnie w tym projekcie PKP
zakłada budowę dwóch nowych
torów i poszerzenie wykopu kolei
radomskiej. W praktyce oznacza to
likwidację działek . Jak się można
domyślać, kładka oczywiście nie
powstanie. Teren od lat zarezerwowany pod trasę N-S kolejarze
przejmą na mocy specustawy. Tak
właśnie wygląda obecnie najbardziej realny scenariusz dla naszej
okolicy. 
C.Król
16.00 oferujemy Seniorom dostęp
do komputera i Internetu połączony z możliwością nauki podstaw
obsługi komputera, indywidualnymi konsultacjami i pomocą.
• Senior Cafe – przyjazne miejsce,
które umożliwia sąsiedzkie spotkania w miłej atmosferze.
• Kino seniorów – w każdą środę,
o godzinie 13.00 organizujemy
seanse komedii oraz nastrojowych
i romantycznych filmów, w których
głównymi bohaterami są oczywiFot. K.Kopczyńska
ście seniorzy.
• Moja wyprawa to nowa propozycja cyklicznych spotkań dla
seniorów, na których będziemy
się dzielić wrażeniami z naszych
podróży.
• Aktywne seniorki spotykają się
w klubie już od kilkunastu lat.
Zajęcia ruchowo-taneczne zintegrowały starsze mieszkanki osiedla i są doskonałym sposobem nie
tylko na poprawianie sprawności

Dyżury
radnego

Radny Cezary Król zaprasza
Mieszkańców na swoje dyżury, które odbywają się w wybrane
czwartki w budynku administracji
osiedla Gorlicka, w sali na piętrze.
Dokładne informacje o terminach
znajdą Państwo na swoich tablicach
ogłoszeń.

ruchowej i utrzymanie dobrej
kondycji, ale i sposobnością do
miłych kontaktów sąsiedzkich.
Z myślą o seniorach organizowane są również okazjonalne imprezy. Ostatnio nasi seniorzy bawili
się na Wieczorze andrzejkowym.
W zależności od aktualnego zapotrzebowania, prowadzone są różnorodne formy płatnych zajęć specjalistycznych dla dzieci, np. nauka
Fot. C. Król
gry na pianinie czy na gitarze.
Dla
dorosłych prowadzone są odpłatne zajęcia PILATES i DANCE FIT.
Swoje miejsce znalazły u nas również przyszłe matki, dla których
prowadzona jest Szkoła Rodzenia.
W klubie odbywają się też okazjonalne spotkania grup lokatorskich czy spotkania rady osiedla.
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Być, albo nie być
Lustracja
….członkiem spółdzielni
Mieszkając w zasobach spółdzielni mieszkaniowej
nie musimy do niej należeć (być jej członkiem), choć
warto. Zmiana przepisów prawa z 2017 roku spowodowała duże zmiany w sprawach członkostwa. Według
nowych uregulowań zróżnicowana została w tym
zakresie sytuacja osób posiadających lokale o statusie spółdzielczym (spółdzielcze lokatorskie prawo do
lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu) i właścicieli lokali wyodrębnionych
na własność. Ci pierwsi zostali obowiązkowo wcieleni do spółdzielni i stali się członkami z mocy prawa,
niezależnie od woli i bez obowiązku składania deklaracji. Natomiast posiadacze lokali wyodrębnionych
mogą, ale nie muszą zostać członkami spółdzielni.
W ich przypadku wymagane jest wypełnienie deklaracji przystąpienia do spółdzielni - na przykład wtedy,
gdy kupią lokal na rynku. W świetle obecnych przepisów
jeśli zdecydują się wstąpić w szeregi spółdzielców, nie
muszą opłacać wpisowego i udziałów. W WSM „Ochota”
245 osób (wg stanu na dzień 31 października 2019 r.)
posiadających prawo własności lokali nie jest członkami spółdzielni. Jakie to niesie ze sobą konsekwencje?
Przede wszystkim czynne i bierne prawa wyborcze. Nie
mogą oni kandydować do Rady Nadzorczej czy Rady
Osiedla, ani wybierać osób ubiegających się o wybór
do tych organów, czy współdecydować na Walnym
Zgromadzeniu Członków. Nie będąc członkiem spółdzielni nie ma możliwości kontroli organów spółdzielni
takich jak Zarząd, czy Rada Nadzorcza i sposobu, w jaki
te organy zarządzają mieniem spółdzielni. Właściciel,
ale nie członek, ma jednak prawo zażądać od spółdzielni kalkulacji wysokości opłat. Są i korzyści materialne
płynące z członkostwa. Mówi o tym art. 5 ust. 2 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie z którym
pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją
i utrzymaniem nieruchomości, w zakresie obciążającym
członków oraz na prowadzenie działalności społecznej,
czy kulturalnej. WSM „Ochota” co roku wypracowuje
nadwyżkę bilansową. Jej główne źródło to wynajem
lokali użytkowych, ale i od 2 lat inwestycje mieszkaniowe. Środki te, decyzją Walnego Zgromadzenia są dzielone pomiędzy członków.
Osoby, które mieszkają w tej samej nieruchomości,
ale nie są członkami, z tego nie korzystają Członek spółdzielni płaci mniej za mieszkanie niż właściciel lokalu,
który nie jest członkiem.
Może warto się zastanowić?
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W dniach 4.11.2019 r. - 02.12.2019r. na podstawie
umowy zawartej w dniu 24 kwietnia 2018r. pomiędzy
Spółdzielnią, a Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni
Mieszkaniowych RP w Warszawie została przeprowadzona lustracja problemowa – działalności inwestycyjnej
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OCHOTA”.
Audytor przeanalizował działania inwestycyjne
Spółdzielni za rok 2018. Obowiązek przeprowadzenia
lustracji reguluje Ustawa z dnia 16 września 1982 r.
- Prawo spółdzielcze Zgodnie z Ustawą każda spółdzielnia ma obowiązek przynajmniej raz na trzy lata
poddać się lustracji. W przypadku, gdy spółdzielnia
mieszkaniowa jest w trakcie budowania budynków
mieszkalnych i rozliczania kosztów budowy tych budynków, lustrację przeprowadza się corocznie. Z czynności lustracyjnych lustrator sporządza protokół, który
składa Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółdzielni. Na
podstawie protokołu przeprowadzający lustrację związek rewizyjny lub Krajowa Rada Spółdzielcza opracowuje wnioski polustracyjne, przekazywane władzom
spółdzielni. Lustracje przeprowadza związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, w przypadku
WSM „Ochota” jest to Związek Rewizyjny Spółdzielni
Mieszkaniowych RP.
Pojęcie lustracji pochodzi od łacińskiego lustrare
(oczyszczać). Lustracja ma zatem oczyścić spółdzielnię
z różnego rodzaju wypaczeń i nieprawidłowości. Jest to
rodzaj audytu, którego celem zgodnie z prawem spółdzielczym jest:
 sprawdzenie, czy w spółdzielni przestrzegane są
przepisy prawa i postanowienia statutu, uchwał i regulaminów organów statutowych oraz zawartych umów,
 zbadanie przestrzegania przez spółdzielnię prowadzenia przez nią działalności w interesie ogółu członków,
 kontrola gospodarności, celowości i rzetelności
realizacji przez spółdzielnię jej celów ekonomicznych,
socjalnych oraz kulturalnych,
 wskazywanie członkom na nieprawidłowości
w działalności organów spółdzielni,
 udzielanie organizacyjnej i instruktażowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości oraz
w usprawnieniu dalszej działalności spółdzielni.
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Problem w rozmiarze XXL
W ostatnim numerze przypominaliśmy o konieczności usuwania dużych przedmiotów, m.in.
starych mebli, z klatek schodowych, w celu zapewnienia ich
drożności na wypadek ewakuacji
w sytuacjach zagrożeń.
Chcąc pomoc Mieszkańcom
w pozbywaniu się odpadów wielkogabarytowych, spółdzielnia organizuje co miesiąc specjalny kontener przeznaczony na tego typu
przedmioty. Aktualny harmonogram wywozu wywieszony jest na
wszystkich klatkach schodowych
w naszych budynkach. Niestety,
wywóz dużych odpadów nieustanne napotyka na trudności zarówno
ze strony Mieszkańców, jak i firmy
wywozowej.

WŁAŚCIWA SEGREGACJA
ODPADÓW
Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się stare meble, wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki,
pufy), dywany, wykładziny, materace, wózki dziecięce oraz zabawki
dużych rozmiarów. Mieszkańcom
zdarza się jednak nagminnie wyrzucać do kontenerów na duże gabaryty śmieci nie należące do tej
kategorii odpadów, np. gruz,
stare panele, glazurę, ramy
okienne i wszelkiego
rodzaju części sanitarne, takie jak wanny,
umywalki
czy
muszle toaletowe.
Przypominamy,
że jeśli przeprowadza się
remont mieszkania, nie wolno
wrzucać odpadów
poremontowych
do kontenerów na
odpady komunalne. Należy je samodzielnie dostarczyć do

jednego z Punktów Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych
działających na terenie naszego
miasta lub wynająć we własnym
zakresie specjalny kontener na tego
typu śmieci. Zgodę na umieszczenie
kontenera na terenie osiedla udziela
Dział Techniczny Spółdzielni.

TERMINY WYSTAWIANIA
GABARYTÓW
Drugi poważny problem to nieprzestrzeganie terminów wystawiania gabarytów przed budynki.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpady wielkogabarytowe
należy pozostawić luzem w wyznaczonym miejscach ich gromadzenia
na okres nie dłuższy niż 24 godziny. Jeśli zostają one wyniesione
w innym terminie, zalegają przed
śmietnikiem aż do kolejnego terminu wywozu. Wszystkim nam powinno zależeć na unikaniu tego
typu sytuacji, ponieważ
zwały odpadów nie
tylko szpecą naszą okolicę, ale stwarzają również
realne zagrożenie i utrudniają przemieszczanie.

Zdarza się niekiedy, że gabaryty zalegają na osiedlu nie z winy
Mieszkańców, ale firmy wywozowej,
która mimo uzgodnionego harmonogramu, dokonuje wywozu przed
ustalonym terminem. W takich
sytuacjach, Spółdzielnia interweniuje w Urzędzie Dzielnicy oraz
składa stosowną reklamację w firmie wywozowej, wzywając ją jednocześnie do usuniecie odpadów
w dodatkowym terminie.
Podsumowując, apelujemy
do Mieszkańców o przestrzeganie zasad wywozu odpadów
wielkogabarytowych, gdyż leży
do w naszym wspólnym interesie. Chodzi nie tylko o estetykę
i bezpieczeństwo, ale przede
wszystkim o nasze portfele,
gdyż błędna segregacja odpadów skutkować będzie zwiększeniem opłat za wywóz nieczystości.
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Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w 2019 r.
- WŁASNOŚĆ GRUNTU w Warszawie z dużym opóźnieniem!!!
Przekształcanie użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych budynkami mieszkalnymi trwa już
prawie rok, a wydawanie zaświadczeń o przekształceniu wydłuża się bardziej niż przewidywano. Swoje
opóźnienia w realizacji ustawy władze Warszawy
tłumaczą olbrzymią liczbą nieruchomości podlegających przekształceniu i koniecznością przeprowadzenie szeregu czynności sprawdzających, czy dana nieruchomość spełniła wszystkie wynikające z ustawy
wymagania niezbędne do przekształcenia.
Na wstępie w kilku słowach przypomnimy Państwu
podstawowe zasady dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.
Jakie grunty podlegają uwłaszczeniu?
Uwłaszczeniem zostaną objęte tylko grunty zabudowane na cele mieszkaniowe.
Na przekształcanej nieruchomości mogą znajdować
się budynki gospodarcze, garaże i inne obiekty budowlane lub urządzenia budowlane umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych, o ile łączna powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych nie przekracza 30% powierzchni
użytkowej wszystkich budynków położonych na tym
gruncie.
Dokument potwierdzający przekształcenie
Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków
stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntu, które w Warszawie wydaje prezydenta
miasta (lub osoba przez prezy¬denta upoważniona).
W zaświadczeniu potwierdza się przekształcenie oraz
umieszcza 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 - nie później niż w terminie 12 miesięcy od
dnia przekształcenia albo
na wniosek właściciela - w terminie 4 miesięcy od
dnia otrzymania wniosku, albo
na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony
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potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu
- w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
WSM „Ochota” w dniach 01 i 02 kwietnia br. złożyła
wnioski o wydanie zaświadczeń w przyspieszonym
trybie.
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, 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 po wejściu w życie przepisów ustawy zaczęły
pojawiać się problemy związane z jej realizacją. Ustawa
była bowiem niedoprecyzowana, co pozostawiało wykonawcom (samorządom) duże pole do niekorzystnych
dla mieszkańców interpretacji przepisów. Nie stanowi tajemnicy fakt, iż przekształcenie gruntów miejskich w prawo własności przekłada się na drastyczne
zmniejszenie dochodów samorządów, w tym Miasta st.
Warszawy.
Wprowadzone przez ustawodawcę kolejne nowelizacje ustawy usprawniły procedurę i wprowadziły szereg
korzystnych dla lokatorów zmian ułatwiających uzyskanie prawa własności nieruchomości. W szczególności:

ułatwiono przekształcenie nieruchomości zabudowanych obiektami niemieszkalnymi
Uwłaszczeniem zostaną objęte grunty zabudowane
na cele mieszkaniowe.
Na przekształcanej nieruchomości mogą również
znajdować się budynki gospodarcze, garaże i inne obiekty budowlane lub urządzenia budowlane o ile łączna
powierzchnia użytkowa tych budynków niemieszkalnych i urządzeń nie przekracza 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków położonych na tym gruncie.

N A S Z E S P R AW Y
wprowadzono uproszczony tryb dokonania podziału nieruchomości, w przypadkach gdy taki podział
będzie niezbędny do przekształcenia
Jeśli na nieruchomości gruntowej znajdują się
budynki mieszkalne i niemieszkalne, np. pawilon handlowy nie spełniające powyższego warunku (powierzchnia niemieszkalna przekracza 30%
powierzchni użytkowej) to przekształcenie następuje dopiero po geodezyjnym oddzieleniu budynku
mieszkalnego od niemieszkalnego i założeniu księgi
wieczystej dla gruntu z budynkiem mieszkalnym.
Nowelizacja umożliwia użytkownikowi wieczystemu,
złożenie wniosków o założenie nowej księgi wieczystej lub wyłączenie działki gruntu bez zgody właściciela gruntu. Wniosek ten może złożyć również
zarząd spółdzielni mieszkaniowej, zarząd wspólnoty
mieszkaniowej lub zarządca, któremu powierzono
zarząd nieruchomością.
wprowadzono możliwość uzyskania 98% bonifikaty przy przekształceniu nieruchomości zabudowanej garażami i stanowiskami postojowymi
ułatwiono przekształcenie nieruchomości przez
cudzoziemca
Ustawa wyłącza obowiązek uzyskiwania przez cudzoziemców zgody na nabycie udziału w prawie własności
nieruchomości wspólnej, które powstaje w wyniku przekształcenia.
doprecyzowano trybu udzielania pomocy publicznej
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 lat. W ten sposób przedsiębiorca uniknie bardzo wysokich dopłat do wartości
rynkowej nieruchomości.

Właściwy organ udziela, bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99% osobom, w stosunku do których
orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, członkom rodzin wielodzietnych,
inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom
oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego,
świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które
powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub
w czasie porodu.
O 99-proc. bonifikatę należy zawnioskować. Jeśli komuś
przysługuje kilka bonifikat, to nie są one sumowane.

Szanowni Państwo, na zakończenie pragniemy przypomnieć, iż WSM „Ochota”
w opisywanym wyżej postępowaniu reprezentuje mieszkańców posiadających spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawa
do lokali. To Spółdzielnia otrzyma zaświadczenie o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności, a następnie
zgłosi zamiar wniesienia opłaty przekształceniowej jednorazowo wraz z wnioskiem
o przyznanie właściwej bonifikaty. W dalszej kolejności, po otrzymaniu z Urzędu
Dzielnicy pisma z informacją o wysokości
opłaty przekształceniowej Spółdzielnia ureguluje tę opłatę, a następnie powiadomi
mieszkańców posiadających spółdzielcze
prawa do lokali o zakończeniu procedury
przekształceniowej. Przekaże również rozliczenie wniesionych w opłatach czynszowych
w 2019 r. zaliczek na poczet opłaty rocznej
z tytułu użytkowania wieczystego.

Poniżej udostępniamy Państwu link do
strony internetowej Miasta st. Warszawy, na
której możecie Państwo sprawdzić czy użytkowanie wieczyste Państwa nieruchomość
uległo przekształceniu w prawo własności.
Na stronie znajduje się również instrukujednolicono wysokość bonifikat z tytułu prze- cja postępowania w przypadku otrzymania
zaświadczenia o przekształceniu jak również
kształcenia użytkowania wieczystego
Wprowadzano zasadę, iż bonifikata za przekształce- pouczenie, co zrobić w przypadku nie otrzynie użytkowania wieczystego we własność na gruntach mania tego dokumentu.
Skarbu Państwa nie będzie niższa niż zaproponowana przez lokalny samorząd. W związku z powyższym
w Warszawie obowiązuje 98% bonifikata zarówno dla
gruntów gminnych jak i państwowych.
zapewniono korzystniejsze bonifikaty w opłacie
przekształceniowej osobom w trudnej sytuacji
życiowej

Uspokajamy, iż według Urzędu m. st.
Warszawy mieszkańcy zachowują prawo do
bonifikaty, bez względu na datę otrzymania
zaświadczenia o przekształceniu.
http://www.um.warszawa.pl/przeksztalcenia/
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NASZE OSIEDLA
POSTĘPOWANIA W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA
WIECZYSTEGO GRUNTU W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
Etapy postępowania - stan na 18 listopada 2019 r.
L.p

Nieruchomość

Oznaczenie
nieruchomości

Data
złożenia
wniosku

Uwagi

1.

Astronautów 3

36/6 z obrębu 2-04-07

02.04.2019

Brak zaświadczenia

2.

Astronautów 4

25/9 z obrębu 2-04-07

02.04.2019

Grunt przekształcony
- postępowanie
zakończone

3.

Astronautów 6

25/8 z obrębu 2-04-07

02.04.2019

Brak zaświadczenia

4.

Astronautów 8

25/7 z obrębu 2-04-07

02.04.2019

Brak zaświadczenia

5.

Astronautów 10

16/9 z obrębu 2-04-07

02.04.2019

Brak zaświadczenia

6.

Astronautów 12

16/6 z obrębu 2-04-07

02.04.2019

Brak zaświadczenia

7.

Astronautów 14

16/5 z obrębu 2-04-07

02.04.2019

Brak zaświadczenia

8.

Astronautów 16

16/2 z obrębu 2-04-07

02.04.2019

Brak zaświadczenia

9.

Astronautów 16A

16/3 z obrębu 2-04-07

02.04.2019

Brak zaświadczenia

10. Tańskiego 3

25/4 z obrębu 2-04-07

02.04.2019

Brak zaświadczenia

11. Tańskiego 5

25/3 z obrębu 2-04-07

02.04.2019

Grunt przekształcony
- postępowanie
zakończone

12. Tańskiego 7

25/2 z obrębu 2-04-07

02.04.2019

Brak zaświadczenia

13. Zarankiewicza 6A

25/5 z obrębu 2-04-07

02.04.2019

Brak zaświadczenia

14. Zarankiewicza 7

16/7 z obrębu 2-04-07

02.04.2019

Brak zaświadczenia

15. Zarankiewicza 9

16/4 z obrębu 2-04-07

02.04.2019

Brak zaświadczenia

16. Hynka 3

17/4 z obrębu 2-04-07

02.04.2019

Grunt przekształcony

17. Hynka 5

17/3 z obrębu 2-04-07

02.04.2019

Grunt przekształcony

18. Hynka 7

17/2 z obrębu 2-04-07

02.04.2019

Grunt przekształcony

19. Hynka 9

17/1 z obrębu 2-04-07

02.04.2019

Grunt przekształcony

36/9 z obrębu 2-04-07

02.04.2019

Grunt przekształcony

21. Komitetu Obrony Robotników 36

36/10 z obrębu 2-04-07

02.04.2019

Grunt przekształcony

22. Komitetu Obrony Robotników 38

36/11 z obrębu 2-04-07

02.04.2019

Grunt przekształcony

23. Komitetu Obrony Robotników 40

33/2 z obrębu 2-04-07

02.04.2019

Grunt przekształcony

24. Żwirki i Wigury 3

17/8 z obrębu 2-04-07

02.04.2019

Grunt przekształcony

25. Żwirki i Wigury 5

17/6 z obrębu 2-04-07

02.04.2019

Grunt przekształcony

1 Sierpnia 45, 47, 47A, 49, 49A, 49B; XX26. latków 10, 12, 14, 16, 15; Radarowa 2A, 4,
4A; Strubiczów 4, 4A, 6

4/3 z obrębu 2-04-02

02.04.2019

Grunt przekształcony

20.

Żwirki i Wigury 1A, 1B, Komitetu Obrony
Robotników 34B
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27. XX-latków 18, 1 Sierpnia 53, Strubiczów 8

4/1 z obrębu 2-04-02

02.04.2019

Grunt przekształcony

1 Sierpnia 35/XX-latków 2A; 1 Sierpnia 37/
28. XX-latków 4; 1 Sierpnia 39/XX-latków 4A;
1 Sierpnia 41/XX-latków 6

2/2 z obrębu 2-04-04

02.04.2019

Grunt przekształcony

29. 1 Sierpnia 31/Sulmierzycka 6

29/2 z obrębu 2-04-04

02.04.2019

Grunt przekształcony

30. XX-latków 1, 1A; Sulmierzycka 3

9 z obrębu 2-04-04

02.04.2019

Grunt przekształcony

31. Leżajska 3; Sulmierzycka 4

62 z obrębu 2-04-04

02.04.2019

Brak zaświadczenia

32. 1 Sierpnia 33, al.. Dwudziestolatków 2

5 z obrębu 2-04-04

02.04.2019

Grunt przekształcony

33. Al.. Dwudziestolatków 20

3/2 z obrębu 2-04-02

02.04.2019

Brak zaświadczenia

34. Lechicka 4

11/3 z obrębu 2-04-04

02.04.2019

Brak zaświadczenia

35. Lechicka 6, 8

11/2 z obrębu 2-04-04

02.04.2019

Brak zaświadczenia

36. Al. Krakowska 268,270,272; Strubiczów 1, 3, 5 3/3 z obrębu 2-04-02

02.04.2019

Grunt przekształcony

37. Sabały 10/12

9 z obrębu 2-04-03

02.04.2019

Brak zaświadczenia

38. XX-latków 3

8/1, 8/2 z obrębu 2-04-04

02.04.2019

Brak zaświadczenia

39. XX-latków 3

11/1 z obrębu 2-04-04

02.04.2019

Brak zaświadczenia

40. Mołdawska 4, 6/Gorlicka 4A, 6

12/5 z obrębu 2-03-23

01.04.2019

Brak zaświadczenia

41. Baleya 7; Jankowska 3, 5, 7; Gorlicka 2, 4

12/6 z obrębu 2-03-23

01.04.2019

Brak zaświadczenia

42. Gorlicka 9, 11, 13, 15, 15A, 15B

40/2 z obrębu 2-03-22

01.04.2019

Brak zaświadczenia

43. Baleya 1, 3A; Żwirki i Wigury 33

17/5 oraz 45/1 z obrębu 01.04.2019
2-03-23

Grunt przekształcony

44. Baleya 4, 6, 8, 10, 12, 14

5/10 z obrębu 2-03-23

01.04.2019

Grunt przekształcony

45. Okińskiego 4, 6, 8, 10; Sąchocka 2

10/2 z obrębu 2-03-22

01.04.2019

Brak zaświadczenia

46. Okińskiego 1, 3; Gorlicka 10

39 z obrębu 2-03-22

01.04.2019

Brak zaświadczenia

47. Racławicka 127, 129, 131, 133

65 z obrębu 2-03-23

01.04.2019

Brak zaświadczenia

48. Sąchocka 1, 3

40/1 z obrębu 2-03-22

01.04.2019

Brak zaświadczenia

49. Dickensa 29

3/6 z obrębu 2-03-13

01.04.2019

Grunt przekształcony

50. Dickensa 31A, 31B

3/4 z obrębu 2-03-13

01.04.2019

Brak zaświadczenia

51. Korotyńskiego 40

31 z obrębu 2-03-13

01.04.2019

Brak zaświadczenia

52. Geodetów 4, 6, 8

36,37,40,59,60
z obrębu 2-03-13

01.04.2019

Brak zaświadczenia

53. Opaczewska 22, 24

34 z obrębu 2-03-07

01.04.2019

Grunt przekształcony

54. Bitwy Warszawskiej 1920r. 1

8 z obrębu 2-03-08

01.04.2019

Brak zaświadczenia

55. Dunajecka 1A

25 z obrębu 2-03-08

01.04.2019

Brak zaświadczenia

56. Grójecka 80/102

9 z obrębu 2-03-08

01.04.2019

Brak zaświadczenia

57. Grójecka 81/87

31 z obrębu 2-02-08

01.04.2019

Brak zaświadczenia

58. Mołdawska 5

10/3 oraz 10/4 z obrębu 07.06.2019
2-03-22

Grunt przekształcony
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Zachowek. Część I
Zachowek jest instytucją prawa spadkowego,
która podobnie jak np. wydziedziczenie, rozumiana jest potocznie w sposób zupełnie odmienny
niż uregulowany przez przepisy prawa. Widać tą
rozbieżność praktycznie zawsze przy rozmowach
z przyszłymi spadkodawcami, dlatego warto wyjaśnić, o co tak naprawdę chodzi z tym zachowkiem.
Istotą zachowku jest przede wszystkim ustawowe ograniczenie, całkowicie swobodnego dysponowania przez
spadkodawcę majątkiem na wypadek śmierci. To ograniczenie ma na celu ochronę osób najbliższych spadkodawcy. Chroni ono nie tylko przed sytuacjami, w których
spadkodawca chciałby przekazać cały majątek na rzecz
osób trzecich, z pominięciem najbliższej rodziny, ale także
przed sytuacjami, w których spadkodawca chciałby rozdysponować majątek wyłącznie na rzecz niektórych osób
z najbliższej rodziny, np. tylko na rzecz jednego z dziecka. Zachowek ma zatem na celu zapewnienie w miarę
sprawiedliwego rozdziału majątku spadkowego względem
najbliższej rodziny.
Na samym wstępie, aby dalsze wywody były lepiej zrozumiałe, trzeba wskazać, że zachowek to nic innego, jak
wartość części spadku, którą uprawniony winien otrzymać
bądź w postaci darowizny od spadkodawcy, bądź w postaci
powołania do spadku, bądź w postaci zapisu testamentowego. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu
zachowku w wyżej wymienionych postaciach, przysługuje
mu roszczenie względem spadkobierców zarówno ustawowych, jak i testamentowych, o zapłatę sumy pieniężnej
potrzebnej na pokrycie przysługującego im zachowku.
Kto zatem jest uprawniony do zachowku? Otóż ustawodawca wskazał, że uprawnionymi do zachowku są: zstępni

(dzieci, wnukowie, prawnukowie), małżonek oraz rodzice
spadkodawcy. Wszyscy inni, nie wymienieni w tej grupie, np. rodzeństwo spadkodawcy, nie są uprawnieni do
zachowku. Należy pamiętać, że jeżeli mówimy o dzieciach
uprawnionych do zachowku, to mowa tu nie tylko o dzieciach urodzonych z małżeństwa, ale też o dzieciach pozamałżeńskich. Uprawnione do zachowku są także osoby
przysposobione w sposób tzw. „pełny”, które dziedziczą
po przysposabiającym, jak jego dzieci. Nigdy jednak nie
jest tak, żeby małżonek, zstępni i rodzice spadkodawcy,
mogli otrzymać razem zachowek w przypadku śmierci
spadkodawcy. Wiąże się to z tym, że osoby uprawnione do
zachowku, to osoby dziedziczące z ustawy w różnych grupach spadkowych, w których osoby uprawnione z wyższej
grupy, wypierają osoby z niższej grupy dziedziczenia. Jeżeli
zatem w chwili śmierci spadkodawca pozostawił zstępnych, małżonka i swoich rodziców, to prawo do zachowku
miałyby wyłącznie dzieci i małżonek, ale nie rodzice spadkodawcy. Jeżeli spadkodawca ma zstępnych, ale nie ma
małżonka, prawo do zachowku mają wyłącznie dzieci.
Jeżeli w chwili śmierci spadkodawca nie ma zstępnych,
ale ma małżonka, to wtedy uprawnionymi do zachowku
jest małżonek samodzielnie lub wraz z rodzicami spadkodawcy, jeżeli żyli oni w chwili śmierci spadkodawcy. Innymi
słowy, rodzice spadkodawcy mają prawo do zachowku
jedynie w dwóch sytuacjach: kiedy spadkodawca nie ma
zstępnych albo gdy jednocześnie w chwili śmierci nie ma
małżonka i zstępnych. W przypadku posiadania przez
spadkodawcę dzieci w chwili śmierci, wyłączają one z praw
do zachowku dalszych zstępnych (wnuków i prawnuków),
jeżeli zaś jedno z dzieci nie przeżyje spadkodawcy, w jego
miejsce wchodzą dalsi, najbliżsi zstępni.
Znajdowanie się w gronie osób uprawnionych do
zachowku nie zawsze gwarantuje, że uprawniony takie
prawo zachowa. Przede wszystkim spadkodawca może
w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i swoich

Fot. https://pixabay.com/
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rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony
do zachowku:
1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie
w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
Za takie zachowanie może być uznane uczynienie sobie
z przestępczego trybu życia (kradzieży, oszustwa) stałego
źródła dochodu, jak również za takie zachowanie mogą
być uznane inne zachowania, o charakterze niemoralnym,
nie koniecznie przestępczym, jak np.: nadużywanie alkoholu lub środków odurzających, uchylanie się od pracy,
zaniedbywanie rodziny powodujące jej trwały niedostatek,
2) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Kiedy
mowa o tej przesłance wydziedziczenia
w orzecznictwie i literaturze na pierwsze miejsce wysuwa się nie wypełnianie przez spadkobiercę obowiązków alimentacyjnych względem spadkodawcy, ale także
niewierność względem drugiego
z małżonków,
3) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych
mu osób umyślnego przestępstwa
przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności
albo rażącej obrazy czci. W tym przypadku, w odróżnieniu od dwóch pozostałych przesłanek wydziedziczenia, może chodzić
o czynność jednorazową. Działanie takie nie musi mieć
charakteru uporczywego, trwałego.
Jeżeli osobą wydziedziczoną był zstępny spadkodawcy,
uprawnienia do zachowku przechodzi na zstępnych osoby
wydziedziczonej.
Pamiętać również należy, że spadkodawca nie może
wydziedziczyć spadkobiercy, jeżeli mu przebaczył. Przez
przebaczenie należy rozumieć takie zachowanie spadkodawcy, z którego wynika, że puszcza on w niepamięć
doznane krzywdy i nie czuje już urazy względem spadkobiercy.
Oprócz osób wydziedziczonych, drugą grupą osób,
które nie mają prawa do zachowku, pomimo, że znajdują
się w kręgu osób uprawnionych do zachowku, to „osoby
które nie byłyby powołane do spadku”. Wśród takich osób
wymienia się:
1/ osobę, która odrzuciła spadek. Oświadczenie
o odrzuceniu spadku może być złożone w sądzie lub
przed notariuszem w ciągu sześciu miesięcy od dnia,
w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego
powołania, czyli najczęściej dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o śmierci spadkodawcy (dzień otwarcia spadku) lub dnia, w którym spadkobierca dowiedział
się o treści testamentu. Osobę odrzucającą spadek traktuje się tak, jak gdyby nie dożyła otwarcia spadku. Jeżeli
osobą odrzucającą spadek był zstępny spadkodawcy,

uprawnienia do zachowku przechodzi na zstępnych
osoby odrzucającej spadek,
2/ spadkobiercę, którego sąd uzna za niegodnego dziedziczenia. Osobą niegodną dziedziczenia jest osoba, która:
a/ dopuściła się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy,
b/ podstępem lub groźbą nakłoniła spadkodawcę do
sporządzenia lub odwołania testamentu, albo w taki
sam sposób przeszkodziła mu w dokonaniu jednej
z tych czynności,
c/umyślnie ukryła lub zniszczyła testament spadkodawcy, podrobiła lub przerobiła jego testament
albo świadomie skorzystała z testamentu przez inną osobę podrobionego lub
przerobionego.
Jeżeli osobą uznaną za niegodną dziedziczenia był zstępny
spadkodawcy, uprawnienia do
zachowku przechodzi na najbliższych zstępnych osoby niegodnej.
3/ osobę, która zrzekła się
dziedziczenia. Zgodnie z przepisami prawa spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym
spadkodawcą zrzec się dziedziczenia
po nim. Umowa taka powinna być zawarta
w formie aktu notarialnego. W praktyce najczęściej jest tak, że osoba która zrzekła się dziedziczenia otrzymuje znaczną korzyść majątkową. Zrzeczenie się
dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego
się, chyba że umówiono się inaczej. Zrzekający się oraz jego
zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia,
zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli
otwarcia spadku.
4/ małżonka, co do którego spadkodawca wystąpił za
życia z uzasadnionym powództwem o orzeczenie rozwodu lub separacji. Wyłączenie małżonka od dziedziczenia
następuje na mocy orzeczenia sądu. Wyłączenia może
żądać każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych
powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem.
Termin do wytoczenia powództwa wynosi sześć miesięcy
od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, nie więcej jednak niż jeden rok od otwarcia
spadku.
W powyższym wywodzie wskazałem krąg osób, które
są uprawnione do zachowku i sytuację wyłączające
takie uprawnienie. W kolejnym artykule postaram się
Państwu m. in. wyjaśnić, jakiej wysokości zachowek
każdy z uprawnionych może żądać oraz sposób obliczania jego wysokości.
Koniec części I
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