
      

       Gostyń, dnia 20.12.2018r.         

               G o s t y ń s k a 

     Spółdzielnia Mieszkaniowa 

    63-800 Gostyń ul. Wł.Łokietka 2 

         tel.  572 03 87   572 17 18 

NIP 696-000-71-74   Regon 000488562 

 

Z a w i a d o m i e n i e ! 

 

                                                                      Szanowni użytkownicy lokali 

 

 Zarząd Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że Rada 

Nadzorcza podjęła w dniu 19.12.2018r. uchwałę Nr 2/XII/2018 w sprawie opłat 

za lokale mieszkalne garaże, piwnice, tereny oraz odpisów na fundusz remon-

towy. 

 W oparciu o wyżej wymienioną uchwałę z dniem 1 stycznia i 1 kwietnia 

2019r. zmianie ulegną niektóre miesięczne stawki opłat. 

 W załączeniu przekazujemy cały tekst w/w uchwały Rady Nadzorczej 

oraz zestawienie robót remontowych ujętych w planie finansowo-gospodarczym 

na 2019r.  

 

Uchwała Nr 2/XII/2018        

Rady Nadzorczej Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

z dnia 19.12.2018 roku 

 

w sprawie: opłat za lokale mieszkalne, garaże, piwnice, tereny oraz odpisów 

na fundusz remontowy. 

 

Na podstawie § 47 ust. 1 pkt 13 i § 90 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni oraz uchwały  

Nr 12/2005 Zebrania Przedstawicieli Członków z dnia 11.05.2005 r. Rada Nad-

zorcza postanawia co następuje: 

§ 1 

1. Ustala się miesięczne stawki opłat oraz odpisów na fundusz remontowy: 

1) centralne ogrzewanie – przedpłaty w wysokości ustalonej indywidual-

nie przez Zarząd, 
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2) podgrzanie wody – przedpłata – lokale mieszkalne opomiarowane 

32,00 zł/m3 wody, 

3) podatek od nieruchomości i teren: 

a) mieszkania w Gostyniu – 0,23 zł/m2 pow. użytkowej mieszkania (nie 

dotyczy odrębnej własności), 

b) mieszkania w Pudliszkach – 0,15 zł/m2 pow. użytkowej mieszkania 

(nie dotyczy odrębnej własności), 

c) garaże w Gostyniu nr 232-336 – 1,30 zł/m2 pow. użytkowej garażu 

(nie dotyczy odrębnej własności), 

d) garaże w Gostyniu nr 80-106 – 1,10 zł/m2 pow. użytkowej garażu (nie 

dotyczy odrębnej własności), 

e)  garaże w Gostyniu  nr 125-231 – 0,90zł /m2 pow. użytkowej garażu 

(nie dotyczy odrębnej własności), 

f) pozostałe garaże w Gostyniu – 0,80 zł/m2 pow. użytkowej garażu  

( nie dotyczy odrębnej własności), 

g) garaże w Pudliszkach – 0,62 zł/m2 pow. użytkowej garażu (nie doty-

czy odrębnej własności), 

h) mieszkania i garaże na zasadach odrębnej własności – 0,04 zł/m2 pow. 

użytkowej mieszkania lub garażu (opłata dotyczy nieruchomości sta-

nowiących mienie Spółdzielni), 

4) gospodarowanie odpadami komunalnymi – mieszkania –wg stawek 

opłat KZGRL,  

5) gaz ryczałtowy – przedpłata – mieszkania – 10,30 zł od osoby, 

6) energia elektryczna – garaże: 

a) w Gostyniu od nr 80 do 336 – 4,75 zł od garażu, 

b) pozostałe – 3,15 zł od garażu, 

7) oświetlenie piwnicy – 2,05 zł od piwnicy, 

8) dzierżawa gruntów: 

a) pod garaże - 1,60 zł/m2 gruntu, 

b) pozostałych: 

 do 200 m2 – 3,66 zł/m2 gruntu, 

 pow. 200 m2 – 1,20 zł/m2 gruntu, 

9) zimna woda plus ścieki: 
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a) lokale mieszkalne opomiarowane w Gostyniu – wg stawek opłat 

ZWiK  Sp. z o.o. w Gostyniu, 

b) lokale mieszkalne opomiarowane w Pudliszkach – wg stawek opłat 

MZWiK w Strzelcach Wielkich, 

c) lokale mieszkalne nieopomiarowane  – równowartość 6 m3 wody i 

ścieków na osobę, 

d) abonament za wodomierze budynkowe w Pudliszkach – 0,70 zł od 

lokalu mieszkalnego, 

10) za urządzenia gospodarstwa domowego podłączone do sieci elektrycz-

nej w piwnicy (lodówka, zamrażarka, itp.) – 25,00 zł od urządzenia, 

11) domofon 1,00 zł od urządzenia w mieszkaniu, 

12) gaz ziemny w pralniach – wg wskazań licznika po aktualnie obowiązu-

jącej cenie gazu, 

13) za jedno pranie przy taboretach elektrycznych lub gazowych – 8,00 zł, 

14) za jedną godzinę maglowania – 7,35 zł, 

15) opłata eksploatacyjna za mieszkania: 

a) ul. Wrocławska1 – 0,75 zł/m2 pow. użytkowej mieszkania, 

b) ul. Górna 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32, Willowa 3, Ko-

lejowa 16 – 0,90 zł/m2 pow. użytkowej mieszkania, 

c) ul. Mieszka I 1- 0,95 zł/m2 pow. użytkowej mieszkania, 

d) ul. Wojska Polskiego 1,2,3,4,5,6, Witosa 7 – 1,00 zł/m2 pow. użytko-

wej mieszkania, 

e) ul. Sikorskiego 2,4 – 1,05 zł/m2 pow. użytkowej mieszkania, 

f) ul. Górna1,3,5,7,9, Szkolna 2a – 1,10 zł/m2 pow. użytkowej mieszka-

nia, 

g) ul. Mostowa 7,8, os. 700-lecia 1-15,17,18, Willowa 1,2, Przemysława 

II 7, Mieszka I  22,23 – 1,15 zł/m2 pow. użytkowej mieszkania, 

h) ul. Mostowa 2,3,4,5,  Fabryczna 27 – 1,20 zł/m2 pow. użytkowej 

mieszkania, 

i) ul. Przemysława II 1,2,3,4,5,6, Łokietka 1, Fabryczna 23a i 23b – 1,25 

zł/m2 pow. użytkowej mieszkania, 

j) ul. Sikorskiego 1,3 - 1,30 zł/m2 pow. użytkowej mieszkania, 
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k) ul. Mieszka I 3,4,5,6,7,8, Fabryczna 13, Słoneczna 4a – 1,35 zł/m2 

pow. użytkowej mieszkania, 

l) ul. Górna 34,36,38,40,42 – 1,45 zł/m2 pow. użytkowej mieszkania, 

m)  ul. Szkolna 3 – 1,55 zł/m2  pow. użytkowej mieszkania. 

16) opłata eksploatacyjna za garaże: 

a) garaże nr 232 – 336 – 1,20 zł/m2 pow. użytkowej garażu, 

b) garaże nr 80 – 106 i w Pudliszkach – 1,10 zł/m2 pow. użytkowej ga-

rażu, 

c) garaże nr 125 – 231, 72-78, 79, 79a i 79b – 0,90 zł/m2 pow. użytkowej 

garażu, 

d) pozostałe garaże – 0,80 zł/m2 pow. użytkowej garażu, 

17) odpis na fundusz remontowy od 1.01.2019r.: 

a) mieszkania w budynkach bez robót kompleksowych „termo”, po spła-

cie kosztów robót „termo” oraz ul. Górna 42 – 1,70 zł/m2 pow. użyt-

kowej mieszkania, 

b) mieszkania w budynkach po robotach kompleksowych „termo” w 

okresie spłaty kosztów robót „termo” (ul.: os. 700-lecia 1,3,4,5,6,7, 

Przemysława II 4,5,6) – 1,40 zł/m2 pow. użytkowej mieszkania, 

c) mieszkania na współfinansowanie termomodernizacji w budynkach 

bez robót kompleksowych „termo” (nie dotyczy budynków po robo-

tach kompleksowych „termo” oraz innych, dla których Zarząd wyco-

fał opłatę) – 0,35 zł/m2 pow. użytkowej mieszkania, 

d) garaże: 

 garaże nr 232 – 336 – 0,90 zł/m2 pow. użytkowej garażu, 

 garaże nr 80 – 106 i w Pudliszkach – 1,00 zł/m2 pow. użytkowej 

garażu, 

 garaże nr 125 – 231, 72-78, 79, 79a, 79b – 1,20 zł/m2 pow. użyt-

kowej garażu, 

 pozostałe garaże – 1,30 zł/m2 pow. użytkowej garażu, 

18) odpis na fundusz remontowy od 1.04.2019r. :  

a) ul. Mostowa 7,8 – 2,00 zł/m2 pow. użytkowej mieszkania, 
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b) mieszkania w budynkach bez robót kompleksowych „termo”, po 

spłacie kosztów robót „termo” (bez ul. Mostowa 7,8) oraz ul. 

Górna 42 – 1,80 zł/m2 pow. użytkowej mieszkania, 

c) mieszkania w budynkach po robotach kompleksowych „termo” w 

okresie spłaty kosztów robót „termo”(os. 700-lecia 1,3,4,5,6,7, ul. 

Przemysława II 4,5,6) – 1,50 zł/m2  pow. użytkowej mieszkania, 

19) dla osób niebędących członkami Spółdzielni stawka odpisu na fundusz 

remontowy od mieszkań i garaży jest wyższa o 0,05 zł/m2 pow. użyt-

kowej lokalu, 

20) zwrot nakładów związanych z kompleksowymi robotami termomoder-

nizacyjnymi budynków: 

a) ul. Przemysława II 4 

 na termomodernizację (lokale wyodrębnione i niewyodrębnione) 

– 2,16 zł/m2 pow. użytkowej mieszkania, 

b) ul. Przemysława II 5 

 na termomodernizację (lokale wyodrębnione i niewyodrębnione) 

– 2,14 zł/m2 pow. użytkowej mieszkania, 

c) ul. Przemysława II 6 

 na termomodernizację (lokale wyodrębnione i niewyodrębnione) 

– 2,16 zł/m2 pow. użytkowej mieszkania, 

d) os. 700-lecia 3 

 na termomodernizację (lokale wyodrębnione i niewyodrębnione) 

– 2,06 zł/m2 pow. użytkowej mieszkania, 

e) os. 700-lecia 4 

 na termomodernizację (lokale wyodrębnione i niewyodrębnione) 

– 2,00 zł/m2 pow. użytkowej mieszkania, 

f)  os. 700-lecia 5 

 na termomodernizację (lokale wyodrębnione i niewyodrębnione) 

– 2,04 zł/m2 pow. użytkowej mieszkania, 

g) os. 700-lecia 1 

 na termomodernizację (lokale wyodrębnione i niewyodrębnione) 

– 2,33 zł/m2 pow. użytkowej mieszkania, 

h) os. 700-lecia 7 
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 na termomodernizację (lokale wyodrębnione i niewyodrębnione) 

– 2,33 zł/m2 pow. użytkowej mieszkania, 

i) os. 700-lecia 6 

 na termomodernizację (lokale wyodrębnione i niewyodrębnione) 

– 2,20 zł/m2 pow. użytkowej mieszkania. 

 

2. Stawki opłat podane są w wartościach brutto (zawierają podatek VAT). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 

§ 3 

Traci moc uchwała Rady Nadzorczej Nr 10/XII/2017 z dnia 20.12.2017 roku. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2019 r. z wyjątkiem stawek opłat, o któ-

rych mowa w  § 1 ust.1 pkt 15 i 18, które wejdą  w życie z dniem 1.04.2019 r. 

 

§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

                     Sekretarz   

              Rady Nadzorczej                                               Przewodniczący Rady Nadzorczej 
             (-) Dorota Kusik                                   (-) Henryk Urbaniak 

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały Nr 2 /XII/2018 

Rady Nadzorczej Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

z dnia 19.12.2018 roku. 

 

Zaproponowane przez Zarząd a uchwalone przez Radę Nadzorczą miesięczne 

stawki opłat za lokale mieszkalne, garaże, piwnice, tereny oraz odpisów na 
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fundusz remontowy wynikają bezpośrednio z założeń planu finansowo- go-

spodarczego Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2019 r. 

 

Po przeprowadzonej analizie wyników finansowych poszczególnych nieru-

chomości (przychody i koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości) za rok 

2017 i I półrocze 2018r. Zarząd uznał za konieczne podwyższenie wysokości 

miesięcznych stawek opłat eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych z dniem 

1.04.2019r. w następujących nieruchomościach: 

- ul. Mieszka I 1 z 0,75 na 0,95 zł/m2 p.u.m., 

- ul. Mostowa 2,3,4,5 z 1,00 na 1,20 zł/m2 p.u.m., 

- ul. Mostowa 7,8, os. 700-lecia 1-15,17,18 z 1,05 na 1,15 zł/m2 p.u.m., 

- ul. Sikorskiego 1,3 z 1,10 na 1,30 zł/m2 p.u.m., 

- ul. Przemysława II 1-6, Łokietka 1 z 1,15 na 1,25 zł/m2 p.u.m., 

- ul. Mieszka I 3,4,5,6,7,8, Fabryczna 13 z 1,15 na 1,35 zł/m2 p.u.m., 

- ul. Górna 34,36,38,40,42 z 1,25 na 1,45 zł/m2 p.u.m., 

- ul. Szkolna 3 z 1,45 na 1,55 zł/m2 p.u.m. 

 

Opłaty za wodę i ścieki wynikają bezpośrednio z cen obowiązujących w ZWiK 

sp. z o.o. w Gostyniu oraz w MZWiK w Strzelcach Wielkich. 

 

Dnia 31.12.2018r. upłynie 10 letni okres spłaty kosztów przeprowadzonych 

robót termomodernizacyjnych dla budynków zlokalizowanych w Gostyniu 

przy ul. Wrocławska 1, Willowa 1,2, Mostowa 7,8 i os. 700-lecia 2.  W 

związku z tym stawka odpisu na fundusz remontowy dla użytkowników lokali 

mieszkalnych  w/w budynków wynosić będzie od 1.01.2019r. 1,70 zł/m2 pow. 

użytkowej mieszkania, ponieważ obniżona stawka obowiązywała tylko w 

okresie spłaty kosztów ww. robót. Mając na uwadze potrzebę prowadzenia 

kosztownych robót remontowych w najbliższych latach (remont balkonów, 

wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, przebudowa kanalizacji ściekowej 

na os. 700-lecia itp. prace) z dniem 1.04.2019r. wzrośnie stawka odpisu na 

fundusz remontowy w następujący sposób: 

- ul. Mostowa 7,8 – 2,00 zł/m2  pow. użytkowej mieszkania, 
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- budynki bez robót kompleksowych „termo”, po spłacie kosztów „termo” 

(oprócz Mostowa 7,8) oraz   ul.Górna 42 - 1,80 zł/m2  pow. użytkowej miesz-

kania, 

- budynki w okresie spłaty kosztów robót „termo” – 1,50 zł/m2  pow. użytko-

wej mieszkania. 

Wszystkie inne, obowiązujące stawki opłat w 2019r. pozostają w dotychcza-

sowej, niezmienionej wysokości. 

 

Mając na uwadze treść niniejszego uzasadnienia podjęcie uchwały Rady Nad-

zorczej w sprawie stawek opłat za lokale mieszkalne, garaże, piwnice, tereny 

oraz odpisu na fundusz remontowy jest zdaniem Zarządu zasadne. 

 

 
             Z-ca Prezesa Zarządu                                                            Prezes Zarządu 

        (-) mgr inż. Ryszard Wasik                                          (-) mgr inż. Saturnin Wasielewski 

 

 

 

 

Zestawienie robót remontowych ujętych w planie 2019r. 

I. Roboty malarskie: 

1. Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą oświetlenia w Pudlisz-

kach: 

ul. Fabryczna 23a – 2 klatki 

ul. Fabryczna 23b – 2 klatki 

ul. Fabryczna 27 – 2 klatki 

ul. Szkolna 3   – 2 klatki  

ul. Słoneczna 4a – 2 klatki 

2. Malowanie elewacji budynków garażowych ul. Górna od nr 303-319.  

3. Malowanie urządzeń zabawowych, ławek, płocików, trzepaków, pia-

skownic, bramek, płotów, piwnic, znaków poziomych itp. 
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II. Roboty dekarskie: 

1. Bieżąca naprawa połaci dachowych, rynien, opierzeń, rur spustowych itp. 

– naprawa konieczna wg zgłoszeń. 

2. Przełożenie dachówki + wymiana opierzenia ul. Sikorskiego 2. 

 

III. Roboty instalacyjne: 

1. Wymiana wodomierzy i zaworów odcinających: 

Gostyń: 

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2,4 

ul. Kolejowa 16,  

ul. Wrocławska 1,  

ul. Górna 32,34,36,38,40,42 

Pudliszki: 

ul. Szkolna 2a,3 

ul. Słoneczna 4a 

ul. Fabryczna 13 

ul. Fabryczna 23a,b 

ul. Fabryczna 27 

2. Wymiana poziomów i montaż zaworów na pionach instalacji z.w. w bu-

dynkach przewidzianych do wymiany wodomierzy. 

3. Wymiana pionów instalacji wodno-kanalizacyjnych:  

ul. Mieszka I 3,4,5 

ul. Wojska Polskiego 2,4,6 

os.700-lecia 11 

ul. Sikorskiego 3 – dokończenie (4 piony) 

4. Przegląd instalacji gazowej w budynkach wraz z usunięciem nieszczelno-

ści, całe zasoby Spółdzielni. 

5. Kontrola przewodów kominowych – całe zasoby Spółdzielni. 

6. Bieżąca naprawa sieci wodno-kanalizacyjnej. 

7. Konserwacja samozamykaczy i zamków w drzwiach. 
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IV. Roboty murarskie: 

1. Naprawa posadzek na balkonach z malowaniem płyt elewacyjnych: 

ul. Górna 14 – cały budynek 

ul. Górna 18 – cały budynek 

ul. Górna 26 – cały budynek  

ul. Przemysława II 2 – cały budynek (wymiana płyt elewacyjnych)  

ul. Mostowa 2 – cały budynek 

ul. Mostowa 5 – dokończenie 

2. Pobudowanie wiatrołapów: 

ul. Wojska Polskiego 1,6  

3. Remont podestów przed wejściami do budynków ul. Górna 20/17,18 oraz   

Górna 22/17,18. 

4. Remont schodów i podestów przed wejściami do budynku ul. Wł. Ło-

kietka 1.  

5. Położenie płytek na schodach klatek schodowych ul Szkolna 2a w Pu-

dliszkach. 

6. Naprawa posadzek balkonowych (naprawa konieczna wg zgłoszeń – wy-

kaz po przeglądzie wiosennym). 

 

V. Roboty stolarskie: 

1. Naprawa urządzeń zabawowych , ławek itp. 

2. Regulacja i naprawa stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach 

wspólnego użytku. 

 

VI. Roboty elektryczne: 

1. Montaż nowych lamp LED przy wejściach do budynków i wiatrołapach 

os. 700lecia 14 

ul. Mostowa 3 

2. Badanie kontrolne instalacji elektrycznej w pomieszczeniach ogólnodo-

stępnych. 
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3. Naprawa i konserwacja instalacji domofonowej. 

 

VII. Remonty ciągów pieszo-jezdnych: 

1. Remont wiosenny (cząstkowy) dróg, całe zasoby Spółdzielni. 

2. Bieżąca naprawa ciągów pieszo-jezdnych. 

 

VIII. Montaż urządzeń zabawowych: 

1. Wymiana piaskownicy: 

ul. Przemysława II 3.  

2. Montaż nowych urządzeń zabawowych: 

Gostyń  -  os.700lecia 11, Wojska Polskiego 5, Górna 38-42,  

Pudliszki  -  ul. Fabryczna 23a,b  Szkolna 2a-3. 

 

IX. Roboty remontowe z funduszu „termo”: 

1. Wymiana drzwi wejściowych (zewnętrznych) do budynków, wymiana 

bocznych okienek w wiatrołapach, w razie konieczności remont posadzek 

oraz wymiana domofonów: 

os. 700-lecia 14  

ul. Mostowa 3 

2. Wymiana okien w pomieszczeniach piwnicznych: 

ul. Mostowa 5 

ul. Górna 4,5,22 

Pudliszki, ul. Fabryczna 13 

 

X. Roboty remontowe w ciepłownictwie: 

1. Remont wymiennikowni i rozdzielaczy 

- roboty: murarskie, malarskie, elektryczne, instalacyjne. 

2. Kotłownia Willowa: 

- remont nawierzchni betonowej placu. 

3. Wymiana poziomów wraz z zaworami odcinającymi pion na cyrkulacji 

ciepłej wody: Gostyń ul. Górna - 32, 34, 36, 38, 40, Pudliszki ul. Fa-

bryczna - 13, 23a, 23b, 27 . 
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4. Kotłownia Sikorskiego: 

- remont elewacji. 

 

XI. Roboty inwestycyjne: 

1. Budowa budynku gospodarczego:  kotłownia  ul. Górna.  

XII. Zakupy inwestycyjne: 

1. Kosiarka samojezdna. 

2. Komputery - 4 szt. 

 
          Zestawienie sporządził:                                                      Prezes Zarządu 

           (-) Regina Sawicka                                              (-) mgr inż. Saturnin Wasielewski 

 

  

 

 

Informacje dodatkowe: 

1. Nowe naliczenia opłat eksploatacyjnych Spółdzielnia dostarczy Pań-

stwu około 20 stycznia 2019r. 

 

2. Awarie należy zgłaszać pod nr telefonów: 

                             65 572 03 87 

                             65 572 03 05 

 nr komórkowy  609 794 935 

 

3. Przypominamy o obowiązku segregowania odpadów komunalnych. 

 

 

                                                                                     Z a r z ą d 


