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Szanowni Państwo,

Przygotowaliśmy kolejną, osiemnastą edycję „Głosu PSML-W”. Prze-
kazujemy w nim informacje, które uznaliśmy za istotne do podzielenia się 
z Państwem. 

Zmiany przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
9 września 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017r.o zmia-

nie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U nr 1596 z 2017r). Szcze-
gółowo o zmianach informowaliśmy w ubiegłorocznym „Głosie PSMLW”. 
Uregulowania związane z innym podejściem ustawowym do członkostwa, 
w Spółdzielni zostały wykonane w IV kwartale 2017r. 

W/w ustawa nakładała jednoroczny okres na dostosowanie Statutu Spół-
dzielni do zmieniających się przepisów prawa. Walne Zgromadzenie Spół-
dzielni w dniu 12 czerwca 2018 r. dokonało stosownych zmian w Statucie 
PSMLW. 

Konsekwencja tych zmian było dostosowanie istniejących regulaminów 
do zmienionych przepisów prawa i nowych uregulowań statutowych. W dru-
giej połowie 2018 roku zostały opracowane, a następnie uchwalone przez 
Radę Nadzorczą nowe treści istniejących regulaminów.

Statut PSML-W w brzmieniu obowiązującym od 10.08.2018roku i więk-
szość regulaminów są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.
psmlw.pl .

Przekształcenie użytkowania wieczystego z mocy prawa na własność
Spółdzielnia ma to już za sobą. Grunty w użytkowaniu wieczystym 

pod 201 budynkami mieszkalnymi Spółdzielnia nabyła w latach 2004-2006 

na własność z 99% bonifikatą w związku z Uchwałą Rady Miasta Płocka  
z 25 maja 2004 roku. Również w latach 2009-2012, Spółdzielnia nabyła na 
własność grunty pod 50 zespołami garaży wolnostojących i 1 garażem wie-
lopoziomowym.

Zamierzenia remontowe 
Po zakończeniu programu termomodernizacji budynków obecnie w bie-

żącym oraz w latach następnych skupimy się na poprawie estetyki i wyglądu 
budynków, w szczególności klatek schodowych i piwnic, wymianie instala-
cji elektrycznej na klatkach schodowych wraz z wymianą ich oświetlenia na 
energooszczędne.

Będzie to proces rozłożony w czasie i uzależniony od stanu środków fi-
nansowych na funduszu remontowym danej nieruchomości. O wykonanych 
remontach w 2018r. oraz o planowanych remontach w roku 2019 informuje-
my wewnątrz numeru.

Zbliża się okres sprawozdawczo-wyborczy w Spółdzielni. Tradycyjne jak 
co roku w miesiącu maju i czerwcu będziemy przedstawiać na Zebraniach 
Osiedli i Walnym Zgromadzeniu sprawozdania z naszych działań oraz tego-
roczne zamierzenia. 

W roku 2019 upływają 3-letnie kadencje Rady Nadzorczej i Rad Osiedlo-
wych. Zebrania Osiedli wybiorą nowe Rady Osiedli i kandydatów do Rady 
Nadzorczej, natomiast Walne Zgromadzenie wybierze nową Radę Nadzorczą 
z grona kandydatów do Rady wybranych na Zebraniach Osiedlowych. 

O terminach zebrań będziemy informować na tablicach ogłoszeń oraz na 
stronie internetowej Spółdzielni. Więcej informacji zamieszczamy na drugiej 
stronie niniejszego wydania.

Z treścią sprawozdania Zarządu Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lo-
katorsko – Własnościowej w Płocku z działalności w roku 2018 oraz sprawoz-
dania Rady Nadzorczej można zapoznać się już teraz na stronie internetowej 
www.psmlw.pl 

 
Zmienia się Płock dla naszych mieszkańców

Lata 2018 i 2019 były i będą okresem wielu pozytywnych zmian w oto-
czeniu naszych budynków dzięki inwestycjom prowadzonym przez Miasto 
Płock. Więcej informacji o tym co zrobiono w 2018r i planach w roku 2019 
znajduje się na 3-ciej stronie w wywiadzie z Zastępcą Prezydenta Miasta 
Płocka ds. Inwestycji i Rozwoju Jackiem Terbusem.

Wszystkim członkom i mieszkańcom zasobów 
PSMLW życzę radosnych i spokojnych Świąt Wielka-
nocnych, aby upłynęły w radosnej i wiosennej atmosfe-
rze w kręgu przyjaznych osób, przynosząc wytchnienie 
od trosk zycia codziennego i nadzieję na lepsze jutro.

Z poważaniem
Jan RĄCZKOWSKI

Prezes Zarządu
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Konsekwencją ustawy sejmowej z dnia 20.07.2017 roku o zmianie 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania 
cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze ( Dz. U. poz. 1596) była zmia-
na statutu. 

Nałożony na spółdzielnie obowiązek dokonania zmian swoich statu-
tów stosownie do ustawy i zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego 
tych zmian w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie w/w usta-
wy został przez naszą Spółdzielnię wykonany. Przypominamy, że projekt 
zmian Statutu został przygotowany przez Zarząd oraz pozytywnie zaopi-
niowany przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 22/2018 z dnia 17.04.2018 
roku. 

Zmiany wynikały wprost z przepisów ustawy, były wprowadzone dla 
sprecyzowania, uściślenia czy poszerzenia regulacji w zakresie pośrednio 
związanych ze zmianami w ustawie albo wynikające z potrzeb dotychcza-
sowej praktyki. 

Zachowując tryb przewidziany w ustawie Walne Zgromadzenie Spół-
dzielni w dniu 12 czerwca 2018 roku pojęło Uchwałę Nr 14/2018 w spra-
wie uchwalenia zmian Statutu PSML-W, a Uchwałą Nr 15/2018 przyję-
ło jednolity tekst Statutu PSML-W uwzględniający zmiany dokonane 
Uchwałą nr 14/2018. 

Walne Zgromadzenie Spółdzielni w dniu 12 czerwca 2018 roku 
Uchwałą Nr 16/2018 uchwaliło „Regulamin Rady Nadzorczej Płockiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Płocku”. 

Zarząd wypełnił i przesłał do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 
09.07.2018 roku wniosek o zmianę danych w KRS Nr 0000199116 w za-
kresie uchwalonej zmiany Statutu. W dniu 10.08.2018 roku Sąd Rejonowy 
dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowe-
go Rejestru Sądowego postanowił wpisać zmiany statutu wymienione 
w Uchwale Nr 14/2018. 

Z powodu obowiązku dostosowania regulaminów wewnętrznych do 
przepisów ustawowych oraz do nowej treści Statutu PSML-W w 2018 
roku zostały opracowane, a następnie uchwalone przez Radę Nadzorczą 
n/w regulaminy:
• Regulamin postępowania w sprawach członkostwa oraz ustanawiania 

praw do lokali i zamiany mieszkań w Płockiej Spółdzielni Mieszka-
niowej Lokatorsko-Własnościowej ”

• „Regulamin przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej wła-
sności lokali PSML-W”

• ,,Regulamin Rad Osiedli PSML-W”

BYŁO PRACOWICIE • ,,Regulamin obrad Zebrania Osiedla Płockiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej Lokatorsko-Własnościowej w Płocku”

• ,,Regulamin gospodarki finansowej Płockiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej Lokatorsko-Własnościowej w Płocku”

• ,,Regulamin funduszu remontowego w Płockiej Spółdzielni Mieszka-
niowej Lokatorsko-Własnościowej w Płocku” 

• ,,Regulamin rozliczania kosztów budowy, ustalania wysokości wkła-
dów oraz rozliczeń z tytułu ich zwrotu w Płockiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Płocku”

• „Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania oraz ustala-
nia opłat za korzystanie z lokali w Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko-Własnościowej w Płocku”.

W styczniu 2019 roku został uchwalony „ Regulamin porządku domo-
wego i używania lokali w Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko 

– Własnościowej w Płocku”.
Statut PSML-W w brzmieniu obowiązującym od 10.08.2018 roku 

i większość regulaminów są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni 
www.psmlw.pl .

Opracowała J.S.

W 2018 roku nowe brzmienie otrzymał Regulamin obrad Zebrania 
Osiedla PSML-W. Kompetencje i formalny przebieg określone zarów-
no w Statucie PSML-W jak i w regulaminie obrad Zebrania Osiedla  
PSML-W będą regulowały, przypadające na 2019 rok, wybory Rad Osie-
dli w składzie po 12 członków każda Rada Osiedla, na okres 3 lat.

 
Ponadto Zebrania Osiedli dokonają wyboru kandydatów na członków 

Rady Nadzorczej w liczbie nie większej niż sześć, z zastrzeżeniem art. 82 
ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, 
natomiast Walne Zgromadzenie PSML-W, zgodnie z kompetencjami, do-
kona wyboru 15 osobowego składu Rady Nadzorczej spośród 30 kandy-
datów wybranych przez Zebrania Osiedli tj. dokona wyboru po 3 spośród 
kandydatów zgłoszonych przez każde Zebranie Osiedla. 

Do nowych Rad Osiedli mogą kandydować jedynie ci członkowie, któ-
rzy będą obecni na Zebraniu Osiedla i będą spełniać wymogi określone 
w § 104 Statutu. Natomiast kandydaci do wyboru Rady Nadzorczej muszą 
spełniać wymogi z § 86 ust. 4 Statutu i każdy z kandydatów musi oświad-
czyć brak przeszkód do kandydowania wymienionych w art. 56 i 57 Prawa 

Wybory i nowe kadencje Rad Osiedli i Rady Nadzorczej 
spółdzielczego. 

O czasie, miejscu i porządku obrad poszczególnych Zebrań Osiedli 
Zarząd zawiadomi członków, poprzez wywieszenie ogłoszeń w klatkach 
schodowych budynków zlokalizowanych na terenie działania osiedla oraz 
na stronie internetowej Spółdzielni w terminie statutowym. 

Zawiadomienie o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgro-
madzenia oraz o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów 
uchwał objętych porządkiem obrad nastąpi poprzez wywieszenie ogło-
szeń w klatkach schodowych budynków, ogłoszenie w miejscowej prasie 
oraz na stronie internetowej Spółdzielni z zachowaniem terminu określo-
nego w § 78 ust. 1 Statutu. 

Już dziś zapraszamy wszystkich członków naszej Spółdzielni na obrady 
Zebrań Osiedli, które Zarząd planuje zwołać w maju 2019 roku oraz Wal-
nego Zgromadzenia.

Przez osobiste przybycie i uczestniczenie w Zebraniach i w Walnym 
Zgromadzeniu możemy bezpośrednio wpłynąć na to kogo zgłosimy, a na-
stępnie wybierzemy w skład w/w organów Spółdzielni.

Opracowała J.S.

ELEKTRONICZNE  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa uprzej-
mie informuje, że istnieje możliwość uzyskania informacji o indywidu-
alnym stanie konta z tytułu opłat za używanie lokalu za pośrednictwem 
internetowej usługi o nazwie „E-KartaLokalu”. 

W celu uzyskania dostępu do serwisu tj. loginu i hasła prosimy o zgła-
szanie się osób posiadających tytuły prawne do lokali z dokumentem 
stwierdzającym tożsamość do Administracji Osiedli właściwych dla da-
nych lokali. 

Dokumenty pomocne w uzyskaniu dostępu do usługi E-KartaLokalu :
• Regulamin usługi 
• Formularz zgłoszeniowy o dostęp do usługi 
• Formularz o zablokowanie dostępu do usługi 
można pobrać na naszej stronie internetowej www.psmlw.pl
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Zmieniamy Płock dla naszych mieszkańców

Rok 2018 to dla mieszkańców Płocka wiele nowych inwestycji od-
danych do użytkowania, jak Pan Zastępca Prezydenta Miasta Płocka 
odpowiedzialny za inwestycje ocenia to co się wydarzyło w Płocku.

Kluczowym elementem ubiegłego roku było niewątpliwie oddanie 
trzech największych inwestycji obwodnicy, ulicy Łukasiewicza i ulic na 
Kostrogaju. Dzięki tym inwestycjom poprawiliśmy komfort podróżo-
wania po Płocku np. jadący z Podolszyc do Orlenu i przejezdni nie mu-
szą już jechać przez Chopina, Aleje czy tzw. Wielką Płytę, a mieszkańcy 
tych osiedli w znacznej większości członkowie PSML-W mają mniejszy 
ruch samochodowy. Wspólnie z Prezydentem Andrzejem Nowakowskim 
zwracamy uwagę jak dobrać działania w obszarze inwestycji miejskich, 
aby mieszkańcy odczuli komfort tych zmian. W ubiegłym roku w Płocku 
pojawiło się np. 25 autobusów hybrydowych, które wykorzystują silniki 
elektryczne, spełniają restrykcyjne normy emisji spalin EURO6, a w środ-
ku pasażer może doładować swój telefon. Zakończone już są właściwie 
prace na płockim nabrzeżu, gdzie udało się przebudować starą zniszczoną 
nawierzchnię na nowoczesne przyjazne miejsce do spędzania czasu przez 
całe rodziny, a płoccy wodniacy mają możliwość rozwijania swoich pasji 
związanych z żeglowaniem.

Mieszkańcy w rozmowach z PSML-W na terenie osiedli wskazywali 
również, że Płock się zazielenił, a szczególnie na Wielkiej Płycie i Ty-
siąclecia.

To prawda udało nam się wspólnie z Prezesem PSML-W Janem Rącz-
kowskim uzgodnić, że przebudowując Aleję Roguckiego idziemy szeroko, 
tak aby jak największy obszar mógł być pokryty nową roślinnością, a przy-
pomnę że zasadziliśmy tam 165.000 roślin. Dla wygody mieszkańców 
powstała również toaleta, malowniczo ukryta, a wybudowane kaskady 
wodne są atrakcją tego miejsca. Udało się również po drugiej stronie Ty-
siąclecia przebudować stare betonowe boisko przy ul. Hermana na zielone 
miejsce spotkań i rekreacji również dla najmłodszych. Tu udało się też 
wspólnie ze spółdzielnią i mieszkańcami wygospodarować część miejsc 
postojowych dla samochodów. W tym roku będziemy jeszcze wraz z Wo-
dociągami przebudowywać aleję Nowaka tak, żeby można było cieszyć 
się uporządkowaną przestrzenią w rejonie Spółdzielczego Domu Kultury.

A czy na innych osiedlach PSML-W możemy w tym roku liczyć na 

ciekawe aranżacje przestrzeni?
Miasto nieustannie podejmuje działania w obszarach osiedli miej-

skich. W tym roku planujemy unowocześnić plac zabaw dla dzieci przy 
ulicy Chopina 16 na Osiedlu Kochanowskiego, a także zrealizować wygra-
ny projekt z Budżetu Obywatelskiego przy Chopina 59 na osiedlu Dwor-
cowa polegający na wykonaniu wielofunkcyjnego terenu zabaw i rekre-
acji. Muszę przyznać, że mamy już wstępną wizualizację tego terenu i jest 
to naprawdę atrakcyjna przestrzeń, z której mieszkańcy będą zadowoleni. 
Planujemy tu atrakcyjną przestrzeń wypoczynkową, a dla młodzieży stre-
fę „work out” i okólną ścieżkę asfaltową np. dla rolkarzy. Dla młodszych 
dzieci atrakcyjny plac zabaw przygotowuje PSML-W. Na osiedlu Dworco-
wa będzie również doposażony plac zabaw przy ulicy Otolińskiej 5, który 
spółdzielnia przekazała kilka lat temu miastu.

Ulice na terenie osiedli to ważne dla mieszkańców przestrzenie, 
z których codziennie korzystają – to też zmienia się w Płocku.

Tak, przypomnę, że w zeszłym roku wykonaliśmy ulicę osiedlową łą-
czącą Dworcową z Otolińską, która jest bardzo ważna, bo obsługuje dużo 
terenów osiedlowych i ruch związany ze Szkołą Podstawową Nr 21. To 
była jedna z tych ulic, gdzie po ulewach nie dało się przejść ani przejechać 
z uwagi na brak kanalizacji deszczowej – teraz mieszkańcy mają kom-
fortową drogę z bezpiecznymi wyniesionymi wyspami przejazdowymi, 
a PSML-W w ramach swoich zadań przebudowała miejsca postojowe dla 
samochodów. W tym roku kluczowe zadania do realizacji to przebudowa 
ulicy Tysiąclecia, która również po intensywnych opadach deszczu była 
nieprzejezdna. Zwracam się do mieszkańców o wyrozumiałość w trakcie 
budowy, bo będziemy przebudowywać drogę wraz z konieczną infrastruk-
turą, a to wiąże się z utrudnionym dojazdem i parkowaniem samocho-
dów. Korzystną zmianą jest też duża zatoka postojowa wykonana w Alei 
Kobylińskiego przy tzw. Marynarzu”. W ramach codziennych podróży po 
mieście każdy mieszkaniec może korzystać z sieci dróg rowerowych. To 
najwygodniejszych środek transportu po mieście. W zeszłym roku została 
oddana do użytkowania droga rowerowa R1 w alejach, a także droga ro-
werowa w ulicach Mickiewicza i Tysiąclecia. W tym roku przebudujemy 
również aleję Kilińskiego, gdzie będą do dyspozycji mieszkańców nowe 
chodniki i droga rowerowa.

W ubiegłym roku hitem wśród mieszkańców były rowery miejskie, 
jak będzie w tym roku z wypożyczalniami prowadzonymi przez Next-
bike?

Uruchamiając sieć dróg rowerowych mogliśmy zdecydować się na 
utworzenie miejskiej wypożyczalni rowerów. Faktycznie 145 tysięcy wy-
pożyczeń robi wrażenie – Płocczanie pokochali jazdę na rowerach. Ubie-
głoroczna umowa w tym roku również obowiązuje. Wszystkie stacje będą 
uruchomione 1 kwietnia, a dodatkowo będą 3 nowe: w Borowiczkach na 
rogu Harcerska/Miedziana, na osiedlu Wyszogrodzka przy ul. Górnej, 
a także na osiedlu Łukasiewicza na skrzyżowaniu NZS z Przemysłową. 
Tu mieliśmy dużo głosów również od członków PSML-W, że jest duże 
zapotrzebowanie w północnej części osiedla, a także pracowników prze-
mysłowej części miasta. 

Jacek Terebus 
Zastępca Prezydenta Miasta 
Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji

Tak będzie wyglądał wielofunkcyjny teren zabaw i rekreacji
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PLANOWANE REMONTY W 2019 ROKU
Działalność w zakresie gospodarki remonto-

wej prowadzona jest w oparciu o plan rzeczowo 
– finansowy robót, opracowany na podstawie 
potrzeb wynikających z przeglądów budynków 
i otoczenia oraz środków na funduszu remon-
towym.

W planie remontów na rok 2019, uchwalo-
nym przez Radę Nadzorczą PSML-W, w dniu 
27 listopada 2018 roku, w zakresie najistotniej-
szych robót przewidziano:

 

BUDYNKI MIESZKALNE
1. Remont elewacji 1 budynku przy ulicy:
• Dworcowa 45

2. Remont dachu na 3 budynkach przy uli-
cy:

• Jachowicza 36
• Tysiąclecia 7/1
• Tysiąclecia 9

3. Remont 3 szt. dźwigów osobowych w bu-
dynkach przy ulicy:

• Reja 26 – klatka II
• Gawareckiego 8 – klatka I i III

4. Remont instalacji elektrycznej we-
wnętrznej linii zasilającej (WLZ klatki 
schodowe) w 13 budynkach i w 1 budyn-
ku częściowo przy ulicy:

• Bielska 38 b
• Kochanowskiego 33 (klatka IV i V)
• Traugutta 8
• Północna 30
• Kolegialna 29 a
• Tysiąclecia 7/1
• Mieszka I-go 2
• Dąbrówki 2
• Hermana 4
• Tysiąclecia 9
• Tysiąclecia 7
• Miodowa 16
• Kossobudzkiego 5
• Rembielińskiego 13

5. Remont poziomów instalacji wodno – 
kanalizacyjnej w 18 budynkach przy uli-
cy: 

• Obrońców Westerplatte 14/1
• Obrońców Westerplatte 16
• Kochanowskiego 15
• Kochanowskiego 17
• Kochanowskiego 19
• Kochanowskiego 31
• Kolegialna 25
• Królowej Jadwigi 2
• Batalionów Chłopskich 9
• Łukasiewicza 26
• Morykoniego 1
• Morykoniego 2
• Morykoniego 3

• Morykoniego 5
• Lasockiego 22
• Reja 26
• Chopina 66
• Dworcowa 34

6. Remont pionów instalacji wodno – ka-
nalizacyjnej w budynku przy ul. Dwor-
cowej 34.

7. Remont ścian i sufitów na klatkach 
schodowych (74 klatki w 20 budynkach  
i 1 budynku częściowo): 

• Kochanowskiego 21 – 1 klatka
• Bielska 40 a – 1 klatka
• Kochanowskiego 33 – 2 klatki (IV i V)
• Kochanowskiego 15 a – 2 klatki
• Lotników 7 – 4 klatki
• Traugutta 8 – 4 klatki
• Kochanowskiego 23 – 4 klatki
• Mieszka I-go 2 – 4 klatki
• Hermana 4 – 2 klatki
• Miodowa 16 – 1 klatka
• Morykoniego 3 – 4 klatki
• Morykoniego 5 – 8 klatek
• Dobrzyńska 21 – 1 klatka
• Mickiewicza 23 – 5 klatek
• Dworcowa 37 – 2 klatki (przesunięcie 

z 2018 roku do realizacji w 2019 roku)
• Gawareckiego 6 – 4 klatki
• Rembielińskiego 5 – 8 klatek
• Płoskiego 8 – 3 klatki
• Narodowych Sił Zbrojnych 11 – 6 klatek
• Rembielińskiego 1/1 – 4 klatki (przesu-

nięcie z 2018 roku do realizacji w 2019 
roku)

• Płoskiego 2 – 4 klatki (przesunięcie 

z 2018 roku do realizacji w 2019 roku)

8. Remont posadzek i biegów schodowych 
na klatkach schodowych w 13 budyn-
kach i 1 budynku częściowo przy ulicy:

• Bielska 40 a
• Kochanowskiego 33 (klatka IV i V)
• Lotników 7
• Traugutta 8
• Kochanowskiego 23
• Mieszka I-go 2
• Hermana 4
• Morykoniego 3
• Morykoniego 5
• Gawareckiego 6
• Rembielińskiego 5
• Narodowych Sił Zbrojnych 11
• Rembielińskiego 1/1 (przesunięcie z 2018 

roku do realizacji w 2019 roku)
• Płoskiego 2 (przesunięcie z 2018 roku do 

realizacji w 2019 roku)

9. Remont drzwi wejściowych w 2 budyn-
kach przy ulicy:

• Mieszka I-go 4 – 2 klatki
• Rembielińskiego 13 – 8 klatek

10. Wymiana wodomierzy w 39 budyn-
kach przy ulicy:

• Bielska 30
• Bielska 30 a
• Obrońców Westerplatte 10/1
• Obrońców Westerplatte 10/2
• Kochanowskiego 3 b
• Obrońców Westerplatte 18
• Obrońców Westerplatte 2/1
• Jachowicza 35
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• Lotników 7
• Północna 30 a
• Tysiąclecia 7/1
• Dąbrówki 2
• Hermana 2
• Tysiąclecia 9
• Tysiąclecia 7
• Piasta Kołodzieja 3
• Piasta Kołodzieja 1
• Zgliczyńskiego 1/1
• Królowej Jadwigi 5
• Królowej Jadwigi 7
• Królowej Jadwigi 11
• Gałczyńskiego 14
• Łukasiewicza 7
• Łukasiewicza 22
• Morykoniego 1
• Morykoniego 3
• Lasockiego 19
• Reja 19
• Reja 26
• Dworcowa 37
• Chopina 57
• Dworcowa 34
• Gawareckiego 3
• Kossobudzkiego 6
• Rutskich 2
• Rutskich 4
• Rutskich 8
• Narodowych Sił Zbrojnych 9
• Narodowych Sił Zbrojnych 13

11. Remont piwnic w 18 budynkach przy 
ulicy:

• Bielska 30 – ściany i posadzki
• Obrońców Westerplatte 10/1 – ściany 

i posadzki
• Obrońców Westerplatte 10/2 – ściany 

i posadzki
• Obrońców Westerplatte 4/1 – ściany i po-

sadzki
• Obrońców Westerplatte 14/1 – ściany 

i posadzki
• Obrońców Westerplatte 16 – ściany i po-

sadzki
• Obrońców Westerplatte 20/1 – ściany 

i posadzki
• Jachowicza 36 – ściany i posadzki
• Bielska 36/1 – ściany i posadzki
• Mieszka I-go 2 – ściany i sufity
• Hermana 4 – ściany i sufity
• Morykoniego 3 – ściany i posadzki
• Morykoniego 5 – ściany i posadzki
• Mickiewicza 23 – ściany i posadzki
• Płoskiego 8 – ściany 
• Narodowych Sił Zbrojnych 11 – ściany 

i sufity
• Gawareckiego 6 – ściany i sufity
• Rembielińskiego 5 – ściany i sufity

12. Remont zejść do piwnic w 7 budyn-
kach mieszkalnych: 

• Miodowa 16 – 1 klatka 
• Morykoniego 3 – 4 klatki
• Morykoniego 5 – 8 klatek
• Dobrzyńska 21 – 1 klatka
• Gawareckiego 6 – 4 klatki
• Rembielińskiego 5 – 8 klatek

• Narodowych Sił Zbrojnych 11 – 6 klatek
13. Remont schodów wejściowych do 

klatek schodowych w 7 budynkach przy 
ulicy:

• Królowej Jadwigi 5 – 4 klatki 
• Królowej Jadwigi 7 – 4 klatki
• Królowej Jadwigi 9 – 4 klatki
• Kossobudzkiego 3 – 8 klatek
• Rembielińskiego 13 – 8 klatek
• Rutskich 2 – 6 klatek
• Narodowych Sił Zbrojnych 15 – 6 klatek

14. Remont przyłącza wodociągowego 
z sieci podwyższonego ciśnienia na przy-
łącze do zestawu hydroforowego w bu-
dynkach przy ulicy:

• Chopina 65
• Chopina 67

15. Remont szuflad zsypowych w budyn-
ku przy ul. Mickiewicza 23.

16. Remont przyłączy kanalizacji desz-
czowej w 7 budynkach przy ulicy:

• Królowej Jadwigi 2
• Batalionów Chłopskich 9
• Łukasiewicza 26
• Morykoniego 1
• Morykoniego 2
• Morykoniego 3
• Morykoniego 5

17. Wymiana rynien, rur spustowych 
i obróbek blacharskich w 4 budynkach 
przy ulicy:

• Mieszka I-go 1
• Mieszka I-go 4
• Hermana 3
• Łukasiewicza 12

18. Remonty terenów utwardzonych sta-
nowiących część wspólną nieruchomości 
zabudowanych 1.453 m2: 

• w osiedlu Tysiąclecia: 185 m2 przy ul. 
Mieszka I-go 4 a;

• w osiedlu Łukasiewicza: 980 m 2 przy 
ul. Batalionów Chłopskich 5 – 118 m2, 

Batalionów Chłopskich 5/1 – 310 m2, 
Miodowa 16 – 448 m2, Królowej Jadwigi 
3 – 104 m2; 

• w osiedlu Dworcowa: 201 m2 przy ul. 
Chopina 65;

• w osiedlu Rembielińskiego: 87 m2 przy 
ul. Rutskich 5.

19. Remont balkonów w budynku przy 
ul. Traugutta 8.

20. Remont altanki śmietnikowej przy ul. 
Kolegialna 38.

BUDYNKI NIEMIESZKALNE
1.  Częściowy remont elewacji 2 pawilonów 

przy ul. Rembielińskiego 10 A, Rembie-
lińskiego 11; 

2.  Częściowy remont dachów (766 m2) na 
dwóch pawilonach: przy ul. Okrzei 1A, 
Łukasiewicza 16;

3.  Remont terenów utwardzonych przy 
ulicy Batalionów Chłopskich 7 – 196 m2.

TERENY DO WSPÓLNEGO KORZY-
STANIA W OSIEDLU.

• Osiedle Tysiąclecia: remont 860 m2 tere-
nów utwardzonych w rejonie budynków 
Nowowiejskiego, na terenie Ogródka 
Jordanowskiego oraz miejscowe naprawy 
w osiedlu; 

• Osiedle Łukasiewicza: remont 1.141 m2 
terenów utwardzonych w rejonie budyn-
ków Batalionów Chłopskich 5, 5/1 oraz 
miejscowe naprawy w osiedlu;

• Osiedle Dworcowa: remont 800 m2 tere-
nów utwardzonych w rejonie budynków 
Chopina 61 - Chopina 65;

• Osiedle Rembielińskiego: remont 460 m2 
terenów utwardzonych w rejonie budyn-
ków Rutskich 8 oraz miejscowe naprawy 
w osiedlu. 

Opracowała: Katarzyna Grudna



Dobry sąsiad to skarb
Zamieszkiwanie w budynku wielolokalowym nakłada na mieszkańca 

określone obowiązki stosowania się do norm porządku domowego. Doty-
czy to wszystkich bez wyjątku. O tym, z kim dzielimy wspólną przestrzeń 
w bloku czy na osiedlu decyduje czysty przypadek. Mieszkanie w bloku 
wymaga umiejętności współżycia z innymi ludźmi. Często nie mamy 
z nimi nic wspólnego. Dzielą nas zainteresowania, poziom życia, upodo-
bania do spędzania wolnego czasu – a mimo to dzielimy ze sobą klatkę 
schodową, windę czy słyszymy ich rozmowy. 

Warunkiem zgodnego współżycia mieszkańców jest bezkonfliktowe 
współzamieszkiwanie i w miarę możliwości udzielanie sobie wzajemnej 
pomocy, poszanowanie spokoju, szacunek. Żyjąc w bloku musimy się 
z tym pogodzić, że nie będziemy mieli stuprocentowego komfortu, że od 
czasu do czasu, trzeba będzie kogoś czy coś znieść, co nam przeszkadza, 
irytuje i denerwuje.

Do zgodnego współżycia mieszkańców i bezkonfliktowego współza-
mieszkiwania przyczynia się przestrzeganie zasad określonych w regula-
minie porządku domowego. 

Co mówi regulamin porządku domowego
Poniżej przedstawiamy ważniejsze postanowienia z regulaminu po-

rządku domowego PSML – W obowiązującego od dnia 01.01.2019 roku:
1. W trosce o bezpieczeństwo osobiste i mienie zarówno prywatne jak 

i spółdzielcze, każdy mieszkaniec winien zgłaszać do odpowiednich orga-
nów oraz informować Administrację bądź Zarząd Spółdzielni o zauważo-
nych niewłaściwych, niepokojących zachowaniach osób przebywających 
na terenie osiedla lub o ich działaniu wskazującym na znamiona wykro-
czenia lub przestępstwa.

2. Do obowiązków użytkowników lokali należy: 
2.1 sprzątanie klatek schodowych na kondygnacji, w której znajduje 

się lokal do następnej kondygnacji w dół (z wyłączeniem okien na klat-
kach schodowych) w terminie określonym w harmonogramie umieszczo-
nym w tablicy ogłoszeń, chyba że sprzątanie odbywa się za pośrednic-
twem Spółdzielni na koszt użytkownika lokalu,

2.2 udostępnienie dojścia do wodomierza głównego, instalacji 
i zaworów, rewizji kanalizacyjnych znajdujących się w ich pomieszczeniu 
przynależnym, 

2.3 likwidacja insektów i gryzoni, znajdujących się ewentualnie w lo-
kalach i pomieszczeniach przynależnych, na koszt własny.

3. Korzystający z pomieszczeń do wspólnego użytku w części bu-
dynku stanowiącej współwłasność, powinni pozostawiać je w odpowied-
nim stanie czystości oraz zamykać zgodnie z przyjętymi ustaleniami. 

4. Pomieszczenia przynależne do lokalu mieszkalnego przeznaczo-
ne są do przechowywania przedmiotów związanych z gospodarstwem 
domowym. Obowiązuje w nich całkowity zakaz korzystania z urządzeń 
elektrycznych oraz zakaz prowadzenia w nich jakiejkolwiek działalności, 
w szczególności warsztatów produkcyjnych lub usługowych. Ponadto za-
kazuje się przechowywania materiałów służących działalności gospodar-
czej i innych materiałów łatwopalnych, niebezpiecznych lub substancji 
o szkodliwym działaniu.

5. Za przedmioty, materiały i substancje przechowywane w pomiesz-
czeniach przynależnych odpowiadają wyłącznie ich właściciele, w tym za 
szkody spowodowane przez ich działanie.

6. Spółdzielnia nie odpowiada za rzeczy pozostawiane lub przecho-
wywane w częściach wspólnych budynku pełniących funkcję komunika-
cji i pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytkowania.

7. Korzystanie z dźwigu osobowego winno następować zgodnie 
z instrukcją umieszczoną w kabinie dźwigowej, przy zachowaniu posza-
nowania mienia oraz czystości kabiny.

8. Zabrania się na klatkach schodowych, korytarzach i holach, 
w pomieszczeniach do wspólnego korzystania (pralnia, suszarnia, wóz-
kownia, strych), oraz pomieszczeniach przynależnych: śmiecić, rozlewać 

nieczystości, pozostawiać przedmioty utrudniające korzystanie z funkcji 
komunikacji lub określonego przeznaczenia, blokować automatyczne wy-
łączniki oświetlenia i zamykania drzwi wejściowych; niszczyć i brudzić 
ściany oraz balustrady schodowe i schody, hałasować, spożywać alkohol, 
pozostawiać bez opieki małoletnich lub dopuszczać do ich zabaw zakłó-
cających ciszę i spokój.

9. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, używania środ-
ków odurzających, palenia tytoniu, używania otwartego ognia w częściach 
wspólnych budynku, pomieszczeniach przynależnych oraz na balkonach 
i w otoczeniu budynku. 

10. Drzwi wejściowe do budynku oraz przy zejściu do piwnic winny 
być zamykane przez korzystających.

11. Zabrania się przegradzać i blokować korytarzy piwnicznych oraz 
przejść między klatkami na ostatnich kondygnacjach, a w szczególności 
montować tam drzwi i krat zagradzających drogę ewakuacji oraz korzy-
stać z wejścia na dachy budynków bez zgody Administracji Osiedla.

12. Użytkownicy nie mogą wykonywać żadnych napraw instalacji 
oraz wyposażenia na klatkach schodowych i pomieszczeniach w części 
wspólnej budynku przeznaczonej do wspólnego korzystania.

13. Skrzynki na kwiaty i kwietniki przy oknach i na balkonach mu-
szą być zainstalowane w sposób zabezpieczający je przed wypadnięciem, 
a także umieszczane w sposób zapewniający bezpieczeństwo przechod-
niów i użytkowników lokali położonych poniżej. Zabrania się stawiania 
doniczek z kwiatami na parapetach zewnętrznych. Kwiaty należy podle-
wać umiarkowanie, aby woda nie zalewała niżej położonych balkonów, 
elewacji i przechodniów przy budynku.

14. Niedozwolone jest przechowywanie na balkonach, loggiach 
przedmiotów oszpecających wygląd budynku lub mogących się prze-
mieszczać albo zagrażających bezpieczeństwu użytkowników lokali 
i przechodniów oraz wykładania na parapetach okiennych pożywienia 
dla ptaków. 

15. Zabrania się suszenia prania w oknach i na balkonach powyżej 
wysokości balustrad oraz montowania suszarek po zewnętrznej stronie 
balkonów, loggi i okien a także trzepania i czyszczenia dywanów, chodni-
ków, pościeli itp. na balkonach, loggiach, klatkach schodowych i z okien, 
oraz grillowania na balkonach i loggiach. 

16. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich 
i użytkowników za skutki umieszczania skrzynek i kwietników oraz czyn-
ności pielęgnacji kwiatów i niewłaściwego korzystania przez użytkowni-
ków z balkonów i loggi gdyż pełną odpowiedzialność za zdarzenia oraz 
szkody, w tym na osobie oraz mieniu Spółdzielni lub mieniu stanowiącym 
współwłasność w danej nieruchomości, ponosi właściciel lokalu.

17. Trzymanie w lokalu psa, kota i innego zwierzęcia jest dopuszczal-
ne, o ile nie zagraża zdrowiu oraz nie zakłóca spokoju, a jego posiadacz 
jest w stanie zagwarantować odpowiednią opiekę i przestrzegać wymo-
gów sanitarno – porządkowych.

18. Psa poza obręb lokalu należy wyprowadzać na smyczy i w kagań-
cu.

19. Ze względu na szkody dokonywane przez psy w zieleni, kwiatach 
i krzewach oraz bezpieczeństwo ludzi, spuszczanie ich ze smyczy na tere-
nie osiedli jest zabronione.

20. Osoby posiadające zwierzęta, zobowiązane są do usuwania za-
nieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta nie tylko na terenie bu-
dynku, ale i w jego otoczeniu oraz na terenach do wspólnego korzystania 
w osiedlach.

21. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, osoby posiadają-
ce psy zobowiązane są bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących 
zasad postępowania w razie wystąpienia choroby zakaźnej psa.

22. Niedopuszczalne jest pozostawianie na dłuższy czas psa bez opie-

dokończenie na str. 11
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KILKA SŁÓW O SELEKTYWNYM 
GROMADZENIU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Ostatnimi czasie coraz głośniej i częściej mówi się o narastającym 
problemie jakim jest prawidłowa segregacja odpadów komunalnych. Pro-
blem ten dotyczy nie tylko małych gminnych miejscowości, ale również 
dużych aglomeracji miejskich, gdzie występują duże skupiska ludności 
– szczególnie w zabudowie wielorodzinnej. Często zapominany, a wręcz 
nawet nie zastanawiamy się nad tym, jak ważne jest prawidłowe segrego-
wanie odpadów i jak wielki wpływ ma ono na nasze środowisko, a co za 
tym idzie dla nas samych.

Co należy rozumieć pod pojęciem „odpady komunalne”? Jak je se-
gregować? Jakie surowce oddzielamy? Czy przed wrzuceniem należy myć 
zużyte opakowania? Czy segregacja się opłaca? Na te i inne pytania posta-
ramy się udzielić odpowiedzi w niniejszym artykule.

Na początku przybliżmy sobie samą definicję „odpadu komunalnego”. 
Zgodnie z art. 3 pkt. 7 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. 
zm.) odpadem komunalnym są odpady powstające w gospodarstwach 
domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także 
odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych 
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są po-
dobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (…).

Szczegółowy sposób segregacji określają Obwieszczenie Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłosze-
nia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego 
zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) oraz pra-
wo miejscowe (tj. uchwały Rady Miasta Płocka). Zgodnie z główną zasadą 
Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów należy oddzielać surowce od 
odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. I tak oddzie-
lamy: tworzywa sztuczne i metale, papier, opakowania szklane oraz odpa-
dy biodegradowalne. Pozwala to uzyskać najbardziej pełnowartościowe 
surowce do ponownego przetworzenia.

Segregując odpady pamiętajmy o odpadach niebezpiecznych, tj. zuży-
te baterie, akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, 
odpady po żrących chemikaliach oraz o elektroodpadach (zużyty sprzęt 
RTV i AGD). Odpadów tych nie wolno wrzucać do śmieci zmieszanych. 
Należy je umieścić w specjalnych punktach znajdujących się w sklepach 
i aptekach, bądź w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

No dobrze, skoro przytoczyliśmy sobie trochę teorii, przejdźmy teraz 
do przykładów praktycznych, a mianowicie do którego z pojemników 
wrzucić np. karton po mleku czy soku, plastikowe opakowanie po mar-
garynie, słoik po gołąbkach, obierki po ziemniakach czy resztki chleba.

Karton po mleku to doskonały przykład opakowania wielomateriało-
wego, ponieważ z wierzchu zawiera karton, który sugerowałby umieszcze-
nie go w pojemniku na papier, ale wewnątrz wyścielony jest aluminium, 
który sugerowałby umieszczenie go w pojemniku na aluminium. Tego 
typu odpady umieszczamy w pojemniku na metale i tworzywa sztuczne.

Opróżnione plastikowe opakowanie po margarynie, umieszczamy 
również w pojemniku na metale i tworzywa sztuczne. Natomiast słoik po 
żywności, należy umieścić w pojemniku na opakowania szklane, a meta-
lową nakrętkę - w pojemniku na tworzywa sztuczne. Pamiętajmy, że opa-
kowania nie muszą być myte do czysta. Nie mogą jednak zawierać zna-
czących ilości produktu. Nie wyrzucajmy do śmieci w połowie pełnego 
słoiczka np. z koncentratem pomidorowym. 

Zatrzymajmy się na chwilę przy odpadach szklanych. Pewnie niejeden 
z Państwa, zastanawiał się czy przed wyrzuceniem należy usuwać etykie-
ty z butelek i słoików? Otóż wg. informacji podanych na stronie inter-
netowej Ministerstwa Ochrony Środowiska wynika, że nie powinno się 
usuwać etykiet, jeśli wymaga to użycia wody. Jeśli na etykiecie znajduje 
się informacja, że etykieta wykonana jest z folii termokurczliwej (PVC) 

należy ją zdjąć. Zdjęta folia PVC nie nadaje się do recyklingu i należy ją 
wrzucić do śmieci zmieszanych.

W tym miejscu należy również nadmienić, że w przypadku pojem-
ników oznaczonych napisem „SZKŁO”, mogą Państwo się spotkać z po-
jemnikami w kolorze zielonym, w których umieszczamy szkło kolorowe, 
oraz w kolorze białym, do których wrzucamy szkło bezbarwne. W przy-
padku braku obu rodzajów pojemników, odpady szklane wrzucamy do 
tego pojemnika, który jest dostępny.

 Kontynuując praktyczne przykłady segregacji odpadów, 
przejdźmy do odpadów takich jak obierki i resztki żywności. Tego typu 
odpady doskonale nadają się do kompostowania – ale to w przypadku 
budownictwa jednorodzinnego. Przy zabudowie wielorodzinnej, wyrzu-
camy je do pojemnika na odpady biodegradowalne oznaczone napisem 
„BIO”. Pamiętajmy jednak, aby do tego rodzaju pojemników resztki żyw-
ności wyrzucane były w papierowych torebkach lub zawinięte w gazetę. 
Nie można wyrzucać do nich resztek w torebkach foliowych!

 Czy segregacja odpadów się opłaca? Oczywiście, że tak! Dzię-
ki segregowaniu odpadów nie tylko dbamy o środowisko, ale również 
płacimy mniejsze stawki za odbiór śmieci. W przypadku pozbywania 
się śmieci jedynie w sposób zmieszany, nasze rachunki za odbiór śmieci 
będą wyższe. W Płocku Rada Miasta uchwaliła, że są to stawki 11,00 zł 
dla osób gromadzących odpady w sposób selektywny oraz 16,00 zł dla 
osób gromadzących odpady w sposób nieselektywny.

Pamiętajmy jednak, że nie można zadeklarować selektywnej zbiórki 
odpadów, a w rzeczywistości wyrzucać wszystkiego do jednego kosza. 
Gdy firma odbierająca odpady zauważy takie przypadki, ma obowiązek 
niezwłocznie powiadomić gminę o niedopełnieniu przez właściciela 
nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów. Wówczas 
mogą zostać naliczone kary pieniężne, którymi obciążeni zostaną miesz-
kańcy. 

Ale korzyści płynące z segregacji odpadów to nie tylko niższe ra-
chunki. To również ograniczenie zagrożenia dla naszego zdrowia i dla 
środowiska. To niższe zużycie surowców naturalnych i zwiększenie po-
zyskanych surowców wtórnych. No i przede wszystkim, segregacja uczy 
nas i nasze dzieci porządku, gospodarności i odpowiedzialności. Dlate-
go pamiętajmy - warto dbać o właściwą segregację odpadów, ponieważ 
jej pozytywne skutki w przyszłości odczujemy zarówno my jak i nasze 
dzieci!

 Ponieważ każdemu z nas podczas segregacji odpadów, nasuwa-
ją się liczne pytania i wątpliwości odnośnie tego, który odpad należy wy-
rzucić do jakiego pojemnika, przygotowaliśmy dla Państwa małą ścią-
gawkę. Mamy nadzieję, że rozwieje ona wszelkie wątpliwości i pomoże 

Państwu we właściwej segregacji 
odpadów.

Przy opracowywaniu niniej-
szego artykułu wykorzystano in-
formacje zawarte na stronach in-
ternetowych:
• Ministerstwa Ochrony Śro-
dowiska http://naszesmieci.mos.
gov.pl
• Urzędu Miasta Płocka www.
plock.eu

 

Opracowała: Katarzyna Grudna
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Do żółtego pojemnika lub worka oznaczonego napisem 
„METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”

WRZUCAMY:
• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
• plastikowe nakrętki
• puste plastikowe opakowania po produktach spożyw-

czych (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach)
• puste opakowania wielomateriałowe (np. kartony po 

mleku i sokach)
• puste opakowania po środkach czystości (np. proszkach 

do prania), kosmetykach (np. szamponach, pastach do 
zębów itp.)

• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne 
folie

• aluminiowe puszki po napojach i sokach
• puszki po konserwach
• folię aluminiową
• kapsle, zakrętki od słoików

NIE WRZUCAMY:
• butelek i pojemników z zawartością
• opakowań po aerozolu
• plastikowych zabawek
• opakowań po olejach samochodowych 

i smarach
• części samochodowych
• puszek i pojemników po farbach i lakierach
• opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
• opakowań po środkach chwasto i owadobójczych
• zużytych baterii i akumulatorów
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

UWAGA!
Opakowania nie muszą być zupełnie czyste. Należy jednak przepłukać je pod bie-
żącą wodą, aby nie zawierały zbyt dużych ilości pozostałego produktu.

Do niebieskiego pojemnika lub worka oznaczonego napisem
 „PAPIER”

WRZUCAMY:
• opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
• katalogi, ulotki, gazety, czasopisma
• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
• zeszyty i książki
• papier pakowy
• torby i worki papierowe

NIE WRZUCAMY:
• ręczników papierowych i zużytych chuste-

czek higienicznych
• papieru lakierowanego i powleczonego fo-

lią (np. kartonów po mleku i napojach)
• papieru mokrego, zatłuszczonego i mocno 

zabrudzonego (np. papierowe opakowania 
po maśle, twarogu, margarynie)

• zatłuszczonych jednorazowych opakowań 
z papieru i naczyń jednorazowych

• papierowych worków po nawozach, ce-
mencie i innych materiałach budowlanych

• tapet
• pieluch jednorazowych i innych materiałów higie-

nicznych (waciki, podpaski)
• kalki i papieru termicznego 
• papieru faksowego

UWAGA!
Wrzucany papier musi być czysty i suchy. Mokry i zatłuszczony papier nie nadaje 
się do przetworzenia.

Do zielonych/białych pojemników lub worków 
oznaczonych napisem „SZKŁO”

WRZUCAMY:
• butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po 

napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
• szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wyko-

nane z trwale połączonych kilku surowców)

NIE WRZUCAMY:
• ceramiki, doniczek, porcelany, 
• fajansu, kryształów
• szkła okularowego
• szkła żaroodpornego
• zniczy z zawartością wosku
• żarówek i świetlówek
• reflektorów
• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
• luster
• szyb okiennych i zbrojnych
• monitorów i lamp telewizyjnych
• termometrów i strzykawek

UWAGA!
Jeżeli istnieje taka możliwość – należy rozdzielać szkło kolorowe (do pojemników 
zielonych) od szkła bezbarwnego (do pojemników białych).

Do pojemników oznaczonych napisem „BIO” 
lub worków z napisem „BIO” lub pojemników 

w kolorze brązowym

WRZUCAMY:
• trawa, części roślin, gałęzie (pocięte na kawałki 

o długości do 50 cm)
• odpady kuchenne (resztki owoców i warzyw, fil-

try do kawy, torebki po herbacie, resztki chleba)

NIE WRZUCAMY:
• pojemników z resztkami żywności
• gazet i magazynów
• oleju spożywczego
• kości
• jogurtów i mleka w postaci płynnej

UWAGA!
Odpady biodegradowalne wrzucamy do pojemników w torebkach papierowych 
lubzawinięte w gazetę. 
Nie należy wrzucać odpadów „bio” w torebkach foliowych.
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PARKOWAĆ KAŻDY MOŻE…
… jeden lepiej, inny gorzej. To wiemy szczególnie my, mieszkańcy 

płockich osiedli mieszkaniowych, gdzie borykamy się z deficytem miejsc 
parkingowych i często zdarza się, że walka o wolne miejsce postojowe 
przypomina historyczną walkę o ogień, gdzie niektórym wydaje się, że 
wszystkie chwyty są dozwolone. Jak parkują płoccy kierowcy? Oto kilka 
przykładów:

Parkowanie na: „wjazd do sklepu” 
Zdarza się nagminnie kurierom i dostawcom. I oczywiście mimo, że 

wszyscy wiemy, że muszą oni wyrobić się ze swoją pracą w określonym 
czasie, to nic nie usprawiedliwia zastawienia wjazdu w ulicę, wyjścia 
z klatki czy przysłowiowego wejścia do sklepu. I nie istotne, że to tylko 
na minutkę, chwileczkę czy inny mikroskopijny odcinek czasowy – za-
blokowanie ciągu komunikacyjnego może wiązać się z konsekwencjami 
w postaci mandatu karnego czy w skrajnych przypadkach odholowaniem 
naszego samochodu. Taki mandat może wynieść od 100 do 300 zł, a koszt 
odholowania jest jeszcze wyższy. 

Parkowanie „na centymetry” 
Chyba najczęstsze w przypadkach, gdzie miejsca do zaparkowania jest 

jak na lekarstwo. I chociaż już samo parkowanie w ten sposób to nie lada 
wyczyn, to olbrzymiej sprawności fizycznej graniczącej wręcz z opanowa-
niem sztuki cyrkowej wymaga wyjście z takiego samochodu bez uszko-
dzenia auta sąsiada. Dlatego podczas takiego parkowania warto zwrócić 
uwagę na to, czy kierowca sąsiedniego pojazdu ma szansę bez problemu 
się do niego dostać. Nie wiemy, kto będzie musiał wsiąść do niego – może 
osoba starsza czy inwalida? 

Parkowanie „na betona” 
Dla takich kierowców nie ma znaczenia, czy zaparkują na betonie, czy 

na pięknym trawniku. Gdyby mogli, parkowaliby bez ograniczeń wjeż-
dżając nawet na place zabaw. A przecież gdyby amatorów parkowania na 
trawie było więcej, nie moglibyśmy poszczycić się tak piękną zielenią, któ-
ra naprawdę wyróżnia osiedla należące do naszej Spółdzielni.

Parkowanie „na księżniczkę” 
Zajęcie dwóch miejsc postojowych pokazuje, że kierowca ignoruje in-

nych użytkowników dróg. Może boi się, by ktoś nie porysował lakieru 
w jego pięknym samochodzie? A może powinien powtórzyć kurs prawa 
jazdy, tym razem uważając, gdy instruktor tłumaczy zasady parkowania? 
Niestety przypadki, gdy jeden samochód zajmuje dwa, trzy a zdarza się że 
i cztery miejsca nie należą do rzadkości. 

Parkowanie „na Kargula i Pawlaka” 
Czasem trwają zawody, których celem jest zajęcie miejsca, na którym 

parkuje sąsiad. Zasady obowiązują wszystkich takie same - można parko-
wać tam, gdzie jest wolne miejsce. Są jednak ludzie, którzy mogą stanowić 
znakomity przykład „opornych”. To osoby, które za wszelką cenę będą stać 
na „tym” właśnie miejscu pod blokiem, a nie innym. Odwieczne przy-
zwyczajenie posiadaczy samochodów, którzy muszą widzieć swój „skarb” 
z okna mieszkania powoduje, że o tzw. korytarzach bezpieczeństwa nie 
ma mowy!

Parkowanie „przez zasiedzenie” 
To problem, który pojawia się na wszystkich naszych osiedlach. Doty-

czy on pozostawiania na osiedlowych miejscach postojowych samocho-
dowych wraków, których zwykle nie ma komu usunąć. Takie samocho-
dy całymi miesiącami, ba, latami okupują należne przecież spółdzielcom 
miejsca parkingowe. Niestety prawo mów, że dopóki taki samochód nie 
ma widocznych wycieków płynów, które stwarzałyby zagrożenie dla są-
siedztwa, jego właściciel może korzystać z takiego miejsca na równi z in-
nymi mieszkańcami. 

Podczas parkowania musimy pamiętać, że zatrzymać pojazd może-
my tylko w miejscach, w których jest on widoczny dla innych kierują-
cych i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nasz 
samochód w żadnym wypadku nie może tamować ruchu. Uważamy 
oczywiście na znaki i pod żadnym pozorem nie parkujemy przy zaka-
zach. 

Zawsze trzeba pamiętać o tym, aby pozostał przejazd dla innych 
pojazdów o szerokości co najmniej 3,5 metra. Dzięki temu będą mo-
gły przejechać nim nawet bardzo duże samochody bez ryzyka uszko-
dzenia stojących po bokach pojazdów. Szczególnie dotyczy to dużych 

samochodów uprzywilejowanych, np. Straży Pożarnej, gdzie liczy się 
każda sekunda dojazdu i nie ma czasu na zbędne manewry i omijanie 
nieprzepisowo ustawionych samochodów. Również częstym widokiem 
na wąskich uliczkach osiedlowych jest mozolne przesuwanie się metr po 
metrze śmieciarek, których kierowcy w pełni zasługują na miano najlep-
szych kierowców na świecie.

Ważne jest też pamiętanie o przechodniach. Parkując, należy zosta-
wić odpowiednio szerokie przejście (przepisy określają jego szerokość na 
minimum półtora metra). Szczególnie szanujmy osoby niepełnospraw-
ne poruszające się na wózkach i młodych rodziców ze swoimi pociecha-
mi, które nie poruszają się samodzielnie – bardzo ciężko jest przejechać 
wózkiem po trawniku czy wysokim krawężniku. 

Na koniec kilka słów o bolączkach mieszkańców tych ulic, które są-
siadują ze Strefą Płatnego Parkowania w Płocku. Żeby nie spowodować 
tłoku na parkingach sąsiadów Strefy, powstały dwa parkingi buforowe 
z bezpłatnymi miejscami do parkowania – przy ulicy Okrzei i przed Te-
atrem Płockim. Mimo tego udogodnienia, często zdarza się, w godzi-
nach funkcjonowania Strefy (od poniedziałku do piątku w godzinach 
8.00 – 17.00) amatorzy bezpłatnego postoju chcący załatwić sprawy przy 
ulicach z płatnym parkowaniem próbują sprytnie przycupnąć samocho-
dem w miejscach bez opłaty, tym samym zajmując miejsca parkingowe 
ich mieszkańcom. Czy możemy coś tym zrobić? Niestety nie. Jedynie 
w przypadku rażącego naruszenia przepisów mamy prawo zawiadomić 
Straż Miejską i poprosić o ukaranie niezdyscyplinowanego kierowcy. 
Natomiast w przypadku prawidłowego parkowania wykażmy się wy-
rozumiałością i przypomnijmy sobie te momenty, kiedy sami jedziemy 
poza swoje miejsce zamieszkania i jako gość zajmujemy czyjeś miejsce 
parkingowe. 

Opracowała: Joanna Ihnatowicz
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Realizacja remontów w 2018 roku
Prace remontowe w 2018 roku prowadzone 

były przede wszystkim wg planów wydatków na 
remonty na 2018 rok. 

Wydatki poniesione w 2018 roku na robo-
ty remontowe wyniosły 13.341.065,58 złotych, 
z tego:

12.653.676,52 złotych - roboty remontowe 
prowadzone w częściach wspólnych nierucho-
mości zabudowanych lokalami;

687.389,06 złotych - roboty remontowe 
prowadzone na terenach niezabudowanych do 
wspólnego korzystania w osiedlach.

Ważniejsze prace remontowe wykonane 
w 2018 roku:

Częściowy remont elewacji 3 budynków 
mieszkalnych, 2 pawilonów oraz częściowy 
garażu wielopoziomowego:

• częściowo budynków mieszkalnych przy 
ulicy: Kolegialna 30; Chopina 59; Chopi-
na 57; 

• pawilonów przy ulicy: Batalionów 
Chłopskich 7; Chopina 64A; 

• częściowo garażu wielopoziomowego 
przy ulicy: Rutskich 7.

Remont dachu na 4 budynkach mieszkal-
nych, częściowo na 4 budynkach mieszkal-
nych, 2 pawilonach i częściowo na 1 pawilo-
nie: 

• budynki mieszkalne przy ulicy: Kocha-
nowskiego 1/1; Zgliczyńskiego 6; Zgli-
czyńskiego 5; Mickiewicza 19;

• częściowo budynki mieszkalne przy uli-
cy: Kobylińskiego 14; Kolegialna 38; Ty-
siąclecia 7/1; Tysiąclecia 9;

• pawilony przy ulicy: Batalionów Chłop-
skich 7; Tysiąclecia 13b;

• częściowo pawilon przy ulicy: Jachowi-
cza 32.

Remont 4 szt dźwigów osobowych w 3 bu-
dynkach mieszkalnych: 

• budynek mieszkalny przy ulicy: Łukasie-
wicza 12-2 szt; 

• częściowo budynki przy ulicy: Chopina 
67-1szt; Dworcowa 37-1 szt.

Remont instalacji elektrycznej wewnętrz-
nej linii zasilającej (WLZ klatki schodowe) 
w 18 budynkach mieszkalnych:

• budynki mieszkalne przy ulicy: Lotników 
7; Kochanowskiego 31; Bielska 40; Biel-
ska 40a; Jachowicza 35; Jachowicza 37; 
Traugutta 10; Kobylińskiego 8; Dąbrówki 
4; Zgliczyńskiego 5; Zgliczyńskiego 5/1; 
Zgliczyńskiego 5/2; Królowej Jadwigi 5; 
Pszczela 1; Lasockiego 21; Rembieliń-
skiego 5; Gawareckiego 6; Narodowych 
Sił Zbrojnych 11; 

• w budynku mieszkalnym przy ulicy Kró-
lowej Jadwigi 11 - wymiana drzwiczek 
elektrycznych tablic głównych i piętro-
wych oraz pawilonie Chopina 64A - 
wymiana automatyki SZR oraz montaż 
przyścienny obudowy rozdzielnicy.

Remont poziomów instalacji wodno-kana-
lizacyjnej w 11 budynkach mieszkalnych i w 2 
budynkach mieszkalnych częściowo:

• budynki mieszkalne przy ulicy: Obroń-
ców Westerplatte 10/1; Obrońców We-
sterplatte 10/2; Bielska 40a; Północna 30; 
Zgliczyńskiego 2; Lasockiego 7; Reja 19; 
Otolińska 19; Chopina 57; Lasockiego 
16; Chopina 64; 

• częściowo budynki mieszkalne przy uli-
cy: Rutskich 1 - 0,5 budynku; Rutskich 8 
- 0,5 budynku.

Remont ścian i sufitów w 108 klatkach 
schodowych w 32 budynkach mieszkalnych 
i 1 klatki w 1 pawilonie:

• budynki mieszkalne przy ulicy: Lotni-
ków 19-3 klatki; Jachowicza 35-6 klatek; 
Jachowicza 37- 2klatki; Traugutta 10-4 
klatki; Bielska 51-1 klatka; Piasta Ko-
łodzieja 5-1 klatka; Łukasiewicza 12-1 
klatka; Piasta Kołodzieja 3-1 klatka; Her-

mana 6-1 klatka; Dąbrówki 3-2 klatki; 
Dąbrówki 1-1 klatka; Kobylińskiego 8-1 
klatka; Piasta Kołodzieja 1-1 klatka; Dą-
brówki 4 - 4 klatki; Łukasiewicza 22 - 8 
klatek; Zgliczyńskiego 1-4 klatki; Zgli-
czyńskiego 1/1-4 klatki; Zgliczyńskiego 
2-4 klatki; Królowej Jadwigi 7-4 klatki; 
Królowej Jadwigi 11-4 klatki; Łukasiewi-
cza 7-1 klatka; Zgliczyńskiego 9-4 klatki; 
Królowej Jadwigi 9-4 klatki; Łukasie-
wicza 9-1 klatka; Miodowa 10-1 klatka; 
Lasockiego 19-6 klatek; Lasockiego 21-4 
klatki; Otolińska 19-4 klatki; Rembieliń-
skiego 1-8 klatek; Płoskiego 1-6 klatek; 
Rutskich 2-6 klatek; Rutskich 3-6 klatek; 

• pawilon przy ulicy: Kobylińskiego 6-1 
klatka. 

Remont posadzek i biegów schodowych 
klatek schodowych w 28 budynkach mieszkal-
nych i w 2 pawilonach:

• budynki mieszkalne przy ulicy: Jachowi-
cza 35; Jachowicza 37; Traugutta 10; Her-
mana 6; Piasta Kołodzieja 5; Bielska 51; 
Dąbrówki 3; Łukasiewicza 12; Dąbrówki 
1; Kobylińskiego 8; Piasta Kołodzieja 1; 
Piasta Kołodzieja 3; Dąbrówki 4; Łuka-
siewicza 22; Zgliczyńskiego 1; Zgliczyń-
skiego 1/1; Zgliczyńskiego 2; Zgliczyń-
skiego 9; Królowej Jadwigi 9; Królowej 
Jadwigi 7; Królowej Jadwigi 11; Lasockie-
go 19; Lasockiego 21; Otolińska 19; Pło-
skiego 1; Rutskich 2; Rembielińskiego 1; 
Rutskich 3;

• pawilony przy ulicy: Jachowicza 32-klat-
ka do lokalu 2 i 7; Kobylińskiego 6-klatka 
od strony północnej.

Remont drzwi wejściowych do 24 klatek 
schodowych w 7 budynkach mieszkalnych 
oraz 2 szt. drzwi wejściowych do 2 pawilonów:

• budynki mieszkalne przy ulicy: Zgli-
czyńskiego 4/1-3 szt; Zgliczyńskiego 10 
- 3 szt; Rembielińskiego 1/2 -4 szt; Kos-
sobudzkiego 6-4 szt; Kossobudzkiego 
3–8 szt; Dąbrówki 2-1 szt; Łukasiewicza 
20-1szt;

• oraz w pawilonach przy ulicy: Tysiąclecia 
1-1szt; Rembielińskiego 10A-1 szt.

Wymiana wodomierzy w 21 budynkach 
mieszkalnych:

• budynki mieszkalne przy ulicy: Bielska 
38b; Kochanowskiego 1; Kochanowskie-
go 31; Obrońców Westerplatte 20; Pół-
nocna 23; Dąbrówki 3; Bielska 51; Piasta 
Kołodzieja 5; Tysiąclecia 9/1; Zgliczyń-
skiego 4/1; Zgliczyńskiego 6; Zgliczyń-
skiego 5; Zgliczyńskiego 5/1; Lasockiego 
7; 3-go Maja 31; Reja 24; Dworcowa 45; 
Rembielińskiego 13; Płoskiego 1/1; Na-
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ki w lokalu, na balkonie lub loggi zwłasz-
cza w nocy, który swoim zachowaniem 
zakłócałby spokój innym mieszkańcom.

23. Zabrania się wypuszczania zwie-
rzęcia domowego bez opieki właściciela, 
przewożenia psów w windach bez kagań-
ca i smyczy, wprowadzania psów na tere-
ny placu zabaw i piaskownic.

24. Na terenie budynków i w osie-
dlach zabrania się hodowli wszelkich 
zwierząt użytkowych (królików, gołębi 
itp.), oraz psów, kotów i innych zwierząt 
domowych w ilościach stwarzających 
uciążliwość dla innych użytkowników lo-
kali.

25. Nie należy dopuszczać do prze-
bywania zwierząt bezdomnych na tere-
nie budynku i w jego otoczeniu. O fakcie 
przebywania zwierząt bezdomnych na-
leży informować Administrację Osiedla 
bądź schronisko.

26. Za szkody materialne i na oso-
bie spowodowane przez zwierzęta udo-
mowione oraz za skutki niedotrzymania 
wymogów bezpieczeństwa, sanitarnych 
i higienicznych odpowiada właściciel 
zwierząt.

27. Dla utrzymania właściwego sta-
nu zagospodarowania terenów i urządzeń 
oraz zapobieżenia zniszczeniom, a także 
w celu unikania konfliktów, w szczegól-
ności zabrania się:

27.1  niszczenia zieleni, łamania 
drzew, obłamywania gałęzi, przechodze-
nia przez trawniki celem skrócenia drogi 
i wydeptywania na nich ścieżek oraz zry-
wania nasadzonych roślin,

27.2   nasadzania drzew i krzewów 
oraz ich samowolnego usuwania,

27.3  rozwieszania sznurów i bielizny 
między drzewami na terenach zielonych,

27.4 niszczenia ławek, koszy na śmie-
ci, urządzeń zabawowych, 

27.5 zakłócania spokoju, spożywania 
napojów alkoholowych, środków odurza-
jących oraz używania otwartego ognia na 
terenach zielonych, placach zabaw i in-
nych terenach przyobiektowych,

27.6 jeżdżenia po chodnikach i cią-
gach dla pieszych motocyklami, moto-
rowerami, rowerami (nie dotyczy dzieci 
poniżej 10 lat), itp.,

27.7 grania w piłkę w miejscach na 
ten cel nie przeznaczonych.

28. Dzieci powinny bawić się w miej-
scach wydzielonych, przeznaczonych na 
ten cel. Zabawy dzieci na placu zabaw 
winny odbywać się pod nadzorem doro-
słych przy przestrzeganiu „Regulaminu 
korzystania z placu zabaw w zasobach 
PSML-W”. Nie należy dopuszczać do za-
bawy dzieci w śmietnikach oraz innych 
niebezpiecznych miejscach.

rodowych Sił Zbrojnych 11; Kossobudz-
kiego 3.

Remont instalacji centralnego ogrzewania 
w budynku mieszkalnym przy ulicy Kolegial-
nej 38.

Remont korytarzy piwnicznych:
• posadzki i ściany w 5 budynkach miesz-

kalnych przy ulicy: Bielska 30a; Obroń-
ców Westerplatte 20; Obrońców Wester-
platte 22; Kolegialna 38; Zgliczyńskiego 
2; 

• posadzki w 1 budynku mieszkalnym przy 
ulicy: Bielska 40a.

Remont zejść do piwnic w 27 budynkach 
mieszkalnych: 

• budynki mieszkalne przy ulicy: Zgli-
czyńskiego 1; Zgliczyńskiego 1/1; Zgli-
czyńskiego 2; Zgliczyńskiego 9; Królowej 
Jadwigi 7; Królowej Jadwigi 9; Królowej 
Jadwigi 11; Łukasiewicza 22; Łukasiewi-
cza 7; Łukasiewicza 9; Miodowa 10; La-
sockiego 19; Lasockiego 21; Otolińska 
19; Płoskiego 1; Rutskich 2; Rutskich 3; 
Hermana 6, Bielska 51, Piasta Kołodzieja 
5, Łukasiewicza 12, Piasta Kołodzieja 3, 
Dąbrówki 3, Dąbrówki 1, Kobylińskiego 
8, Piasta Kołodzieja 1, Dąbrówki 4.

Remont wejść do klatek schodowych:
• remont schodów wejściowych do budyn-

ków mieszkalnych przy ulicy: Królowej 
Jadwigi 1; Królowej Jadwigi 3; Hermana 

6-wejście od strony południowej;
• schody oraz daszki w budynkach miesz-

kalnych przy ulicy: Rembielińskiego 1/2; 
Rutskich 6; Rutskich 8; 

• daszki w budynku mieszkalnym przy uli-
cy Kossobudzkiego 6; 

• schody w 2 pawilonach przy ulicy: Jacho-
wicza 32- wejście od strony wschodniej; 
Kochanowskiego 22 – wejście od strony 
zachodniej. 

Remont 5.275 m2 terenów utwardzonych:
• na terenach zabudowanych budynka-

mi mieszkalnymi 1793 m2 (Kochanow-
skiego 23; Dworcowa 37; Reja 19; Reja 
24; Reja 26; Lasockiego 7; Chopina 60a; 
Narodowych Sił Zbrojnych 13; Zgliczyń-
skiego 4/1; Królowej Jadwigi 3);

• na terenach zabudowanych pawilonami  
703 m2 (Kochanowskiego 22; Rembie-
lińskiego 10A; Chopina 64a);

• na terenach do wspólnego korzystania 
w osiedlach 2.779 m2 (Osiedle Kocha-
nowskiego- 484 m2; Osiedle Tysiąclecia 
-455 m2; Osiedle Łukasiewicza-196 m2; 
Osiedle Dworcowa -1.166 m2; Osiedle 
Rembielińskiego-478 m2). 

Remont 2 altanek śmietnikowych;
• w rejonie budynków mieszkalnych przy 

ulicy: Królowej Jadwigi 5; Morykoniego 
2.

Opracowała Agnieszka Jaskólska



Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa12

BĄDŹMY CZUJNI
W ostatnich latach na terenie całej Polski nasila się przestępczy pro-

ceder wyłudzania pieniędzy. Mimo wielu ostrzeżeń i apeli ludzie poprzez 
swoja ufność i naiwność cały czas dają się wykorzystywać i stają się ofiara-
mi naciągaczy. Znana jest nam wszystkim metoda „na wnuczka”, o której 
co pewien czas przypominają media opisując dokładnie mechanizm dzia-
łania tego oszustwa.

Najczęściej osoby starsze stają się ofiarami, niejednokrotnie samotne, 
ufne i pełne troski o najbliższych. Narażone są w większym stopniu na 
działanie przestępców niż ludzie młodzi. Sposobów na oszustwo jest nie-
stety wiele i z każdym rokiem pojawiają się nowe. Żeby nie stać się ofiarą 
takiego przestępstwa musimy być ostrożni, nie ulegać emocjom i kiero-
wać się zasadą ograniczonego zaufania do nieznanych nam osób.

W ostatnim okresie do Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator-
sko-Własnościowej zaczęły docierać informacje, że nasze mieszkania cza-
sami odwiedzają osoby proponujące różnego rodzaju urządzenia, których 
zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników lokali miesz-
kalnych. Dokonują również przeglądu kuchni gazowej pod kątem szczel-
ności. Podczas wizyty stwierdzają zagrożenia i od razu oferują pomoc 
w poprawie bezpieczeństwa np. zakup na bardzo atrakcyjnych warunkach 
nowej kuchni gazowej lub zakup np. czujnika do wykrywania gazu.

Osoby te prowadzą rozmowę w sposób bardzo przekonywujący i po-
trafią wzbudzać zaufanie szczególnie u osób starszych. Niestety niejed-
nokrotnie jakość tych produktów jest bardzo niska, natomiast ceny są 
bardzo wysokie. W celu uwiarygodnienia swojej oferty powołują się na 
współpracę i uzgodnienia ze Spółdzielnią bądź Administracją. Wystawia-
ne są dowody wpłaty, na których widnieją nieczytelne pieczątki lub dane 
na nich zawarte są niewiarygodne.

Informujemy Państwa, że Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokator-
sko-Własnościowa nie współpracuje z żądną tego typu firmą, a pracow-
nicy Spółdzielni nie prowadzą działalności handlowej. Przypominamy 

również, iż wszelkie kontrole, przeglądy lub remonty przeprowadzane 
w budynku poprzedzane są stosownymi ogłoszeniami zamieszczanymi 
przez poszczególne Administracje z kilkudniowym wyprzedzeniem. Pro-
simy o zachowanie szczególnej ostrożności i czujności przy nabywaniu 
produktów i usług od nieznanych osób odwiedzających Państwa miesz-
kania.

 Administracje dokładają wszelkich starań, aby zapewnić mieszkań-
com bezpieczeństwo i komfort życia na jak najwyższym poziomie. Nato-
miast, jeżeli czujecie Państwo potrzebę zakupu i posiadania np. czujnika 
gazowego zachęcamy do nabywania tego typu urządzeń w specjalistycz-
nych sklepach, w których można liczyć na gwarancje i fachowe doradz-
two. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do odwiedzających Państwa lo-
kale osób powołujących się na uzgodnienia i współpracę ze Spółdzielnią 
prosimy kontaktować się ze swoją Administracją, której pracownicy za-
wsze służą pomocą i radą. 

Opracował: Andrzej Doliński

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO  
NA WŁASNOŚĆ

1 stycznia 2019 r. Użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe stali się właścicielami gruntów z mocy prawa.

GRUNTY PODLEGAJĄCE PRZEKSZTAŁCENIU:
 Przekształceniu podlegają jedynie grunty zabudowane wyłącznie 

na cele mieszkaniowe. 
 W Płocku Rada Miasta Płocka w dniu 28 grudnia 2018 r. podjęła 

Uchwałę nr 55/III/2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 95% 
bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności, pod warunkiem jej wniesienia do 30 li-
stopada 2019 r. 

W PSML-W GRUNTY ZABUDOWANE WYŁĄCZNIE NA 
CELE MIESZKANIOWE ZOSTAŁY W UBIEGŁYCH LATACH 

NABYTE NA WŁASNOŚĆ
Spółdzielnia ma to już za sobą! Grunty w użytkowaniu wieczystym 

pod 201 budynkami mieszkalnymi Spółdzielnia nabyła w latach 2004-
2006 na własność z 99% bonifikatą w związku z Uchwałą Rady Miasta 
Płocka Nr 498/ XXVI /04 z 25 maja 2004 roku.

Ponadto w latach 2009-2012, Spółdzielnia nabyła na własność grunty 

pod 50 zespołami garaży wolnostojących i 1 garażem wielopoziomowym 
z 90% bonifikatą w związku z Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 710/XL/05 
z 24 maja 2005 roku.

USTAWA Z LIPCA 2018 R. O PRZEKSZTAŁCENIU NIE 
OZNACZA CAŁKOWITEJ LIKWIDACJI UŻYTKOWANIA WIE-

CZYSTEGO w SPÓŁDZIELNI
W świetle ustawy przekształceniu nie podlegają grunty takie jak: zabu-

dowane budynkami niemieszkalnymi, garażami, placami zabaw, drogami, 
tereny niezabudowane, będące w odrębnych księgach wieczystych niż bu-
dynki mieszkalne.

W PSML-W nadal pozostanie 30 ha gruntów w użytkowaniu wieczy-
stym, gdzie Spółdzielnia będzie wnosiła opłaty za wieczyste użytkowa-
nie do Gminy Miasto Płock, w tym 26 ha terenów niezabudowanych do 
wspólnego korzystania w osiedlach pod: placami zabaw, skwerami rekre-
acyjno-wypoczynkowymi, altankami śmietnikowymi, miejscami posto-
jowymi, terenami zielonymi, drogami i chodnikami.

Opracowała Joanna Jędrzejewska



TEATRALNE SPOTKANIA DLA DZIECI 
I SENIORÓW – KOLEJNE ODSŁONY

PKN ORLEN jest inicjatorem i sponsorem spotkań ze sztuką teatral-
ną dla dzieci oraz seniorów. Zaprasza mieszkańców Płocka na spektakle 
teatralne i muzyczne do Spółdzielczego Domu Kultury Płockiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w ramach projek-
tów „ORLEN dla Płocka – Dzieciństwo z uśmiechem” oraz ORLEN dla 
Płocka – Kultura z pasją”. 

„ORLEN dla Płocka – Dzieciństwo z uśmiechem” to projekt adreso-
wany do dzieci w wieku 3-9 lat i ich opiekunów. Jego inauguracja odbyła 
się w marcu 2017 roku, a każda z przedstawionych sztuk, którą można 
oglądać bezpłatnie, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Są to nie-
dzielne spotkania, podczas których aktorzy bawią młodą publiczność, 
zachęcają do wspólnego śpiewania i tańca, a przez to uczą i przekazują 
im istotne treści.

- Chcemy w ten sposób kształtować dziecięcą wrażliwość i otwierać ja 
na potrzeby innych ludzi i otaczającego nas środowiska – mówi Wioletta 
Kulpa, kierownik Działu Sponsoringu Społecznego w PKN ORLEN. 

– Cieszymy się, że w Płocku jest tak duże zapotrzebowanie na kontakt 
ze sztuka teatralną. Dlatego podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu projek-
tów w tym roku – dodaje.

Ten rok rozpoczęliśmy spektaklem dla dzieci „Bałwany chcą odmia-
ny” w wykonaniu Teatru Muzycznego „Wit – Wit” z Gliwic. Była to bajka 
muzyczna, pełna śpiewu i tańca.

Najmłodsi widzowie obejrzeli 11 przedstawień w 2018 roku. Nato-
miast w 2019 roku, w ramach trzeciej już odsłony projektu, zaprezento-
wanych zostanie 9 spektakli, z przerwą w trakcie wakacji. Podobnie jak 
w latach poprzednich, każde przedstawienie zostanie zagrane 2-krotnie. 

Zainteresowanie niedzielnymi spotkaniami ze sztuką teatralną przekła-
da się na pełne sale podczas przedstawień. 

 „ORLEN dla Płocka – Kultura z pasją” to propozycja dla seniorów, 
którzy niemniej licznie uczestniczyli w 6 spektaklach w 2018 roku. 
W tym roku planowanych jest 7 spotkań.

 Podczas inauguracji tegorocznej edycji projektu, seniorów zapro-
siliśmy na recital „Wspomnień czar”. Niezwykle utalentowana i chary-
zmatyczna Beata Deutschman, wprowadziła widza w świat największych 
przebojów Anny Jantar, a przeboje Zbigniewa Wodeckiego usłyszeliśmy 
w interpretacji i w wykonaniu Stanisława Witomskiego. 

Informacje o przedstawieniach zamieszczamy na plakatach, w lokal-
nych mediach oraz na stronie internetowej PSML-W. 

Szczegółowe regulaminy dystrybucji biletów oraz harmonogram do-
stępny jest do wglądu w Spółdzielczym Domu Kultury PSML-W oraz na 
stronie internetowej www.psmlw.pl.
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KOLEJNY ROK ZA NAMI…
Działalność Placówek Społeczno – Kultu-

ralnych Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko – Własnościowej jest znana za-
równo na rynku płockim jak i poza jego gra-
nicami. Doskonała baza lokalowa w centrum 
miasta, różnorodność zajęć i przedsięwzięć, 
zaangażowanie, kreatywność i ogromne serce, 
a przede wszystkim integracja środowiska – to 
właśnie nasz cel.

Jesteśmy ogromnie dumni z naszych pod-
opiecznych – tych młodszych i tych nie co 
starszych, którzy z uśmiechem prezentują swo-
je umiejętności na swoich osiedlach, w naszym 
mieście jak i poza nim.

W zdrowym ciele zdrowy duch! Jeszcze kil-
ka lat temu sekcje sportowe nie były tak rozwi-
nięte jak obecnie, ale idziemy z duchem czasu 
i stawiamy na sport i zdrowie. Ogromnym za-
interesowaniem cieszą się zajęcia gimnastycz-
ne i relaksacyjne dla młodzieży, dorosłych 
i seniorów. Dodatkowo w okresie wiosennym 
i jesiennym organizujemy cyklicznie zajęcia 
nordic walking. 

Sekcja judo może chlubić się wykwalifi-
kowaną kardą instruktorską oraz rodzinną 
atmosferą. Duch zdrowej rywalizacji panuje 
podczas zajęć na profesjonalnej sali treningo-
wej, która pozwala kształcić młodych judoków, 
czego efekty możemy podziwiać na organizo-
wanych przez UKS Judo Eljot turniejach o Pu-
char Prezesa PSM L-W. Turnieje te odbywają 
się dwa razy do roku, z okazji Dnia Dziecka 
i Mikołajek. Wychowankowie grupy Judo SDK 
osiągają czołowe miejsca w ogólnopolskich za-
wodach sportowych.

 
Zapraszamy również dzieci i młodzież na 

„Akcję Zima” i ”Akcję Lato”. W tym właśnie 
okresie zapewniamy naszym podopiecznym 
fachową opiekę oraz ciekawą i różnorodną 
ofertę zajęć. Corocznie zajęcia te cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem. We wszystkich 
placówkach panuje rodzinny klimat, a czas 

spędzony z nami pozostaje w pamięci na wiele 
lat. 

Grupy dziecięce aktywnie uczestniczą 
w takich imprezach, jak Jarmarki: Wielka-
nocny, Bożonarodzeniowy czy Tumski, finały 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wyda-
rzenia w placówkach macierzystych. 

Promujemy artystów, ale także amatorów, 
którzy prezentują swoje prace – malarstwo, 
rękodzieło czy też fotografię. Zapraszamy 
do współpracy wszystkich tych, którzy two-
rzą w zaciszu domowym, a którym brakuje 
śmiałości i odwagi do zaprezentowania swojej 

twórczości przed większą publicznością. Po-
możemy i razem stworzymy wystawę, koncert 
lub spotkanie poetyckie, ponieważ „ jesteśmy 
dla Was ”.

Współpracujemy z płockimi Uniwersyteta-
mi Trzeciego Wieku, Ogniskiem Muzycznym, 
płockimi Szkołami Podstawowymi i Przed-
szkolami a także Młodzieżowym Domem Kul-
tury czy Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki, 
a także z płockim oddziałem PCK. 

W Spółdzielczym Domu Kultury PSM 
L-W cyklicznie już od dwóch lat pojawiają się 
modele z kolekcji Wojciecha Krzywińskiego. 
Ekspozycja zawierała czołgi, samoloty, samo-
chody czy rakiety kosmiczne. 

W poszczególnych Placówkach staramy 
się tworzyć ciepłą atmosferę, nie zapomina-
jąc o pielęgnowaniu tradycji, która przecież 
jest tak istotna – Bożego Narodzenia, Wielka-
nocny, Dzień Matki, Dni Babci i Dziadka, to 
szczególne okoliczności, kiedy to wraz z naszy-
mi podopiecznymi przygotowujemy programy 
artystyczne.

Na deskach sceny Spółdzielczego Domu 
Kultury PSML-W mieszkańcy Płocka mogą 
oglądać spektakle teatralne w ramach dwóch 
projektów. „ORLEN dla Płocka – Dzieciństwo 

z uśmiechem” to projekt, dzięki któremu naj-
młodsi widzowie obejrzeli 11 przedstawień 
w 2018 roku. Tyle samo spektakli czeka na 
dzieci i ich opiekunów w 2019 roku podczas 
trzeciej już odsłony projektu. Zainteresowanie 
niedzielnymi spotkaniami ze sztuką teatralną 
przekłada się na pełne sale podczas przedsta-
wień. Drugim z projektów jest „ORLEN dla 
Płocka – Kultura z pasją”. To propozycja dla se-
niorów, którzy licznie uczestniczyli w 6 spek-
taklach w 2018 roku, a tym roku planowanych 
jest 7 spotkań. 

Działalność społeczna i kulturalna pro-
wadzona przez Kluby Osiedlowe i SDK adre-
sowana jest do mieszkańców osiedli Płockiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Wła-
snościowej jak i mieszkańców innych dzielnic 
miasta Płocka. W swoim programach reali-
zujemy przede wszystkim zadania edukacyj-
ne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, 
opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekre-
acyjne skierowane do dzieci i młodzieży oraz 
dorosłych. Każda z nich proponuje swoim 
podopiecznym szereg zajęć, podczas których 
jest możliwość realizacji swoich pasji, zainte-
resowań. 

OFERTA NASZYCH ZAJĘĆ 

SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY 
PSM L-W

Kontakt: tel.: 263 35 60
www.facebook.com/sdk.psmlw/

• Akademia Przedszkolaka – poranny 
klub malucha

• „Zumba” – zajęcia ruchowe dla naj-
młodszych

• Grupa Taneczna DANCE dla dzieci 
i młodzieży

• miniARTstudio – zajęcia dla małych ar-
tystów

• ARTstudio – zajęcia plastyczne dla 
dzieci i młodzieży

• Tenis Stołowy dla amatorów
• Sekcja judo dla dzieci i młodzieży
• Zajęcia dla grup przedszkolnych i szkol-

nych
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• Szkółka Wędkarska „Kiełbik” – zaję-
cia dla amatorów wędkowania – dzieci 
i młodzież

• X-BOX – zabawa i rozrywka – dzieci 
i młodzież

• Studio piosenki dziecięcej i młodzieżo-
wej

• „Stacja Animacja”– zajęcia świetlico-
we dla dzieci i młodzieży oraz pomoc 
w odrabianiu lekcji

• Fotografia dla młodzieży – podstawy 
fotografii, plenery fotograficzne

• Zdrowy kręgosłup – poranna gimnasty-
ka dla dorosłych

• FIT & BEAUTY – gimnastyka dla do-
rosłych

• Pilates – zajęcia relaksacyjne
• Fotografia dla dorosłych – plenery, 

podstawy fotografii
• MKF Tawerna - gry planszowe i fanta-

styka
• Wieczory poezji i warsztaty artystycz-

ne – spotkania dla poetów amatorów 
i malarzy

• Wieczory przy herbacie – spotkania dla 
Seniorów

• Chór Serenada
• Zajęcia nordic walking
• Klub szachowy i brydżowy dla doro-

słych
• Zespół wokalno – muzyczny „Reviton”

KLUB OSIEDLA 
 „DWORCOWA” PSM L-W

Kontakt: tel.: 24 262 72 08
www.facebook.com/kodworc.psmlw/
• Spotkania ze sztuką- zajęcia cykliczne 

dla dzieci 
• Baw się i maluj – zajęcia plastyczne 
• Przedszkolne spotkania ze sztuką 
• Gitarowe ABC – warsztaty muzyczne 
• X-BOX, piłkarzyki i tenis stołowy – za-

jęcia ruchowe 
• Ruch i zabawa - zajęcia świetlicowe 
• Odrabianki
• Sekcja tenisa stołowego 
• Gitarowe ABC – warsztaty dla młodzie-

ży 
• Zespół wokalno – instrumentalny 
• Baw się razem z nami – wieczorki ta-

neczne, spotkania kulturalno-rozryw-
kowe imprezy okolicznościowe dla se-
niorów

• Chwila dla Ciebie – ćwiczenia relaksa-
cyjne z muzyką dla Pań

• Chór Seniora „Jesienny promień”
• Kabaret Układ Koleżeński

KLUB OSIEDLA „ ŁUKASIEWICZA” 
PSM L-W

Kontakt: tel.: 24 263 94 12
www.facebook.com/klublukasiewicza-

plock
• Kreatywny Świat Dziecka
•  „Po szkole” – możliwość odrabiania 

lekcji połączone z zajęciami świetlico-

wymi
• Mała dekoratornia – zajęcia twórczości 

artystycznej
• Sekcja teatralno- filmowa 
• Kuchcikowo – zajęcia dla małych łasu-

chów
• Szczep Harcerski ALVARIUM
• Klub Seniora – wieczorki taneczne
• Koło Plastyków Amatorów dla doro-

słych
• Dekoratornia – warsztaty artystyczne
• Gimnastyka dla Seniora – ćwiczenia ru-

chowo-rekreacyjne
• Pozbądź się stresu – spotkania relaksa-

cyjne 

KLUB OSIEDLA „KOCHANOWSKIE-
GO” PSM L-W

Kontakt: tel.: 24 262 79 96
www.facebook.com/kok.psmlw/
• „Maluszkowo”, „Skoczny brzdąc” 

i „Mały odkrywca” – zajęcia ogólnoroz-
wojowe dla małych dzieci

• Koło plastyczne „Pędzelek”– zajęcia ar-
tystyczne dla dzieci

•  „Odrabianki” – zajęcia edukacyjne 
• Zajęcia scrapbookingu dla dzieci 
• Zajęcia decoupage
• Przedszkolne spotkania ze sztuką – za-

jęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym
• Szkolne spotkania ze sztuką – zajęcia 

dla dzieci w wieku szkolnym
• Zespół rockowy – Grandfather 
• Sekcja tenisa stołowego dla dzieci i mło-

dzieży 
• Klub brydżowy dla seniorów
• Poranna gimnastyka dla pań
• Grupa amatorskich robótek ręcznych – 

zajęcia artystyczne dla seniorów
• Gimnastyka przedpołudniowa i popo-

łudniowa dla pań
• Wieczorki taneczne dla seniorów
• Tenis stołowy dla dorosłych
• Koło szaradziarskie dla dorosłych

Dodatkowo w Klubach odbywają się zaję-
cia świetlicowe, X-box360, gry planszowe, za-
bawy sprawnościowe,

Zajęcia przedpołudniowe dla grup przed-
szkolnych

Zajęcia przedpołudniowe dla grup szkol-
nych

NASZE OSIĄGNIĘCIA  
W ROKU 2018 

Spółdzielczy Dom Kultury PSML - W
• Chóru Serenada - II miejsce w konkur-

sie Amatorskiej Twórczości Zespołów 
Seniora – opiekunowie grupy: Agnieszka 
Dorajczyk, Sławomir Przygucki

• Julia Zych - II miejsce w konkursie Pio-
senki Gamma w Gostyninie, I miejsce 
w Międzyszkolnym Festiwalu Piosenki 
Angielskiej - opiekun Sławomir Przyguc-
ki

• Antonina Burdon - III miejsce - Mię-
dzyszkolny Festiwal Piosenki Angiel-
skiej, III miejsce w festiwalu Piosenki 
Gamma w Gostyninie oraz wyróżnienie 
na 19. Ogólnopolskim Festiwalu Dzie-
ci i Młodzieży „Tęczowe Piosenki Jana 
Wojdaka” w Krakowie - opiekun Sławo-
mir Przygucki

• Zuzanna Kowalska - wyróżnienie w kon-
kursie Piosenki Gamma w Gostyninie - 
opiekun Sławomir Przygucki

Klub Osiedla Kochanowskiego PSML - W
• Dyplom i podziękowania za współpracę 

przy organizacji 26 Finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy od Prezy-
denta Miasta Płocka Pana Andrzeja No-
wakowskiego

• List z podziękowaniem za współpracę ze 
Strażą Miejską podczas organizowanej 
VII Wakacyjnej Przygody z Bezpieczeń-
stwem

Klub Osiedla Łukasiewicza PSML - W
• Dyplom i podziękowania za współpracę 

przy organizacji 26 Finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy od Prezy-
denta Miasta Płocka Pana Andrzeja No-
wakowskiego

• Podziękowania za współpracę przy or-
ganizacji Pikniku Rodzinnego od Rady 
Mieszkańców Osiedla Łukasiewicza

• List z podziękowaniem za współpracę ze 
Strażą Miejską podczas organizowanej 
VII wakacyjnej Przygody z Bezpieczeń-
stwem

• Klub Osiedla Dworcowa PSML - W
• Otrzymał od Prezydenta Miasta Płocka 

dwa podziękowania za udział naszych ze-
społów artystycznych w 26 Finale Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz 
podziękowanie za udział w X Jarmarku 
Tumskim 2018.

• Chór seniora „Jesienny Promień” brał 
udział w Ogólnym Przeglądzie Woje-
wódzkim Zespołów Seniora w Węgrowie 
21 października 2018; w występach arty-
stycznych podczas obchodów10 - lecia 
Galerii Wisła; w Spotkaniu Wigilijnym 
dla mieszkańców Osiedla Dworcowa or-
ganizowane przez RMOD w Szkole Pod-
stawowej Nr 21; w imprezach okolicz-
nościowych organizowanych wspólnie 
z Miejskim Przedszkolem Nr 27. 

Opracował Marek Owsik
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DODATKI MIESZKANIOWE
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Osoby które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i w związku 
z tym nie są w stanie wnosić opłat za mieszkanie mogą starać się o doda-
tek mieszkaniowy.

Zadania dotyczące przyznawania dodatków mieszkaniowych realizuje 
Dział Dodatków Mieszkaniowych mający siedzibę w Płocku przy ul. 3-go 
Maja 16 (PARTER).

Kryteria do otrzymania dodatku mieszkaniowego.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięcz-

ny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie  
3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w go-
spodarstwie jednoosobowym tj. kwoty 1925,00 zł i 125% tej kwoty w go-
spodarstwie wieloosobowym tj. 1375,00 zł.

Osoby, którym przysługuje dodatek mieszkaniowy
1. Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, których przy-

sługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
3. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, znajdujących 

się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodziel-
nych lokali mieszkalnych,

4. Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu 
mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

5. Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, 
oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Kryterium powierzchni:
35 m2- dla 1 osoby,
40 m2 – dla 2 osób,
45 m2 – dla 3 osób,
55 m2- dla 4 osób,
65 m2- dla 5 osób,
70 m2- dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym 

większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną 
powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 jeżeli w lokalu 
mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna, poruszająca się na 
wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga za-
mieszkiwania w oddzielnym pokoju. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, 
gdy powierzchnia mieszkaniowa nie przekracza powierzchni normatyw-
nej o więcej niż 30 % albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni 
użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Uwaga: Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełnić jedno-
cześnie kryteria dotyczące tytułu prawnego, wysokości dochodu i po-
wierzchni mieszkania.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy składa się na specjalnych formula-
rzach, które można otrzymać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej- 
Dział Dodatków Mieszkaniowych, ul. 3-go Maja 16.

U w a g a : dodatek mieszkaniowy przyznawany jest od następnego 
miesiąca po dacie złożenia wniosku. W celu zachowania ciągłości korzy-
stania z pomocy w wydatkach mieszkaniowych, należy zwrócić się po-
nownie z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego do MOPS-
-u Dział Dodatków Mieszkaniowych w ostatnim miesiącu skutkowania 
poprzedniej decyzji np. osoba, dla której ostatnim miesiącem pobierania 
dodatku mieszkaniowego jest luty, powinna złożyć następne dokumenty 
w lutym.

Dokumenty, które należy przedstawić przy składaniu wniosku i de-
klaracji: 

• Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane w okresie trzech 
miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek 
przez osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe tj. zaświad-

czenie z zakładu pracy o wysokości przychodów brutto uzyskanych 
w okresie poprzednich 3 miesięcy( po odliczeniu kosztów uzyskania 
przychodów i składek na ubezpieczenie rentowe, emerytalne i choro-
bowe), zaświadczenie z Rejonowego Urzędu Pracy i dowód osobisty 
w przypadku osób bezrobotnych.

• Wydatki mieszkaniowe (wydruk czynszu) za miesiąc bieżący, w któ-
rym składany jest wniosek, w przypadku posiadania wodomierzy cie-
płej i zimnej wody – rachunek.

• Osoby wynajmujące mieszkanie winny przedłożyć umowę najmu lub 
użyczenia mieszkania lub jego części

• W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: decyzja 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dokumenty świad-
czące o wysokości składki ZUS, dokumenty pozwalające określić do-
chód – dochód ten osoba deklaruje osobiście lub zaświadczenie wy-
stawione przez biuro rachunkowe, książka przychodów i rozchodów.

• Decyzje, zaświadczenia lub odcinki potwierdzające wysokość renty, 
emerytury, świadczenia przedemerytalnego, zasiłki chorobowe, re-
habilitacyjne, stypendia i inne informacje o wysokości uzyskanych 
świadczeń za okres 3 m-cy poprzedzających miesiąc, w którym skła-
dany jest wniosek.

• Osoby pełnoletnie uczące się w szkołach dziennych – zaświadczenie 
o trybie nauki.

W przypadku osób niepełnosprawnych chcących skorzystać z upraw-
nienia do dodatkowej powierzchni należy przedstawić orzeczenie Powia-
towego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności (Płock ul. Zgliczyń-
skiego 4).

Osoby poruszające się na wózku chcące skorzystać z uprawnienia do 
dodatkowej powierzchni winny przedstawić zaświadczenie od lekarza po-
twierdzające poruszanie się na wózku.

W przypadku osób pełnoletnich, niezarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy lub Miejskim Urzędzie Pracy- osobiste stawiennictwo 
z dowodem osobistym oraz dowodem ubezpieczenia zdrowotnego.

Uwaga: Dane we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 
powinny być potwierdzone przez administrację budynku, w której 
znajduje się lokal – Administrację Osiedla.

DODATEK ENERGETYCZNY - to forma pomocy ściśle powiązana 
z dodatkiem mieszkaniowym. Komu przysługuje zryczałtowany dodatek 
energetyczny. Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje osobie, 
która spełnia łącznie następujące warunki:

1. Posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego.
2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii 

elektrycznej.
3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wymagane dokumenty .
Osoby, które chcą ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny 

do wniosku muszą dołączyć kompleksową umowę lub umowę sprzedaży 
energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

W toku postępowania administracyjnego Dział Dodatków Mieszka-
niowych ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych 
do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Druki wniosków o zryczałtowany dodatek energetyczny można otrzy-
mać w MOPS - Dział Dodatków Mieszkaniowych, ul. 3-go Maja 16 PAR-
TER.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej – Dział Dodatków Mieszkaniowych, ul. 3-go Maja 16 (budy-
nek po Petrobudowie, na parterze) tel. 24–367–16–53 do 55 w godzinach: 

poniedziałek, wtorek 9.00 – 14.00
środa dzień wewnętrzny, nieczynne

czwartek 9.30- 16.30
piątek 9.30- 14.00 

 Opracowała: Anna Truszczyńska


