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Największa inwestycja w regionie

Prace podzielono na trzy etapy, ich wartość to 50
milionów złotych netto, a efektem będzie nowoczesne osiedle. Radomska Spółka Budownictwa
Społecznego „Administrator” prowadzi jedną z
największych w regionie, a na pewno w 20- letniej historii firmy - inwestycję deweloperską.
Bilans I- go etapu to 126 mieszkań i 62 miejsca
garażowe, a koszt- 20 milionów złotych. Najpierw powstaną dwa budynki- siedmio- i ośmiopiętrowy. Z mieszkań na siódmej kondygnacji
będzie dostęp do tarasu. Przewidziano lokale
jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowe oraz dwupoziomowe, w których będzie pięć albo sześć
pokoi. W trzeciej klatce, na parterze, znajdzie się
mieszkanie przystosowane do potrzeb osoby

niepełnosprawnej ruchowo. Do budynku będzie
się można dostać dzięki zewnętrznej pochylni.
Każda klatka schodowa wyposażona zostanie w
windę. W sumie, po uzyskaniu pozwoleń na realizację dwóch kolejnych etapów, powstanie dobrze skomunikowane i innowacyjne osiedle - zapowiada Karol Frieman, prezes „Administratora”.
Lokalizacja jest niezwykle atrakcyjna. Pięć bloków wybudowanych zostanie u zbiegu ulic Rapackiego, Sempołowskiej i Michałowskiej.
Planując inwestycję wzięto pod uwagę potrzeby lokatorów. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się szkoły: podstawowa i gimnazjum. Blisko
jest ośrodek zdrowia i przystanek komunikacji
miejskiej. Niedaleko są galerie handlowe i markety- wylicza szef spółki.
Na tym jednak nie koniec. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, całe osiedle będzie
ogrodzone i objęte monitoringiem Z całą pewnością komfort życia podniesie plac zabaw dla
dzieci oraz miejsce przeznaczone do rekreacji.
Pamiętano też o zieleni, alejkach spacerowych
i ławkach parkowych.
Prace przebiegają zgodnie z planem. We wrześniu ubiegłego roku został przekazany teren
pod budowę. Ogłoszono przetarg i ruszyły zapisy rezerwacyjne dla przyszłych nabywców.

Zainteresowanie jest spore. Dotąd podpisano
już prawie 50 rezerwacji- mówi Karol Frieman.
Mieszkania oferowane przez „Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” cechuje znakomita jakość i dbałość o
wykonanie, począwszy od wysokiego poziomu
rozwiązań konstrukcyjnych poprzez wykorzystywanie do budowy najlepszych materiałów,
a skończywszy na ciekawej i nowoczesnej
kompozycji architektonicznej budynków oraz
atrakcyjnej elewacji.
Każde z 350 mieszkań ma prawidłowe proporcje pomieszczeń. Pozwala na funkcjonalną
aranżację, a dzięki dużym oknom jest znakomicie naświetlone. Wszystkie wyposażone są w
logotermę, czyli system indywidualnego centralnego ogrzewania , a także w klimatyzacjędodaje prezes spółki.
I jeszcze jedno. Każda z osób, która kupi mieszkanie, objęta zostanie specjalnym programem
lojalnościowym i stanie się posiadaczem karty
RTBSprofit. Jej właściciel otrzyma wiele zniżek i
rabatów w sklepach z wyposażeniem, które jest
niezbędne do wykończenia nowego lokum.
To miły, ale też mający konkretny wymiar finansowy, gest „Administratora” wobec lokatorów.
[Red.]

Roczne zebrania wspólnot - czy warto w nich uczestniczyć?
Pierwszy kwartał każdego roku to czas zebrań
we wspólnotach mieszkaniowych, na których
właściciele lokali podejmują decyzje wiążące
ich przez najbliższy rok. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali
(Dz. U. z 2015r poz.168) Zarząd lub Zarządca ma
obowiązek przynajmniej raz w roku, nie później
niż w I kwartale każdego roku, zwołać zebranie
ogółu właścicieli. Przedmiotem zebrania powinny być w szczególności: uchwalenie rocznego
planu gospodarczego zarządu nieruchomością

wspólną ocena pracy zarządu lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono oraz sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium.
W okresie miesiąca lutego i marca bieżącego
roku również RTBS „Administrator” Sp. z o. o.
przeprowadził tego typu zebrania we wspólnotach którymi zarządza. Zebrania sprawozdawcze poświęcone zostały przede wszystkim
ocenie i podsumowaniu minionego roku a także
określeniu celu na kolejne lata. Podejmowane

były uchwały między innymi w sprawach:
- przyjęcia sprawozdań finansowych za rok
2015,
- planów gospodarczo - finansowych (podjęcie
decyzji o inwestycjach),
- ustalenia zaliczek na fundusz remontowy oraz
zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
- ustalenia zaliczek na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania oraz centralnej ciepłej wody,
- ocena pracy zarządu (zarządcy)- sprawozdanie

z pracy zarządu za ostatni rok.
Oprócz wyżej wymienionych podstawowych
zagadnień poruszonych na tegorocznych zebraniach zostały rozpatrzone dodatkowe wnioski
właścicieli nie ujęte w porządku zebrania dotyczące między innymi: adaptacji na cele mieszkalne części wspólnych, rozłożenia na raty zaległości czynszowych (ugody), uregulowania
sprawy związanej z parkowaniem pojazdów na
terenie wspólnoty.
Podsumowując tegoroczne zebrania wspólnot
mieszkaniowych można zauważyć, iż w tego
typu spotkaniach udział biorą nieliczni
właściciele mieszkań. Na ogół jest to kilkanaście
procent a czasem nawet kilka, również
w zebraniach organizowanych przez Spółkę
w godzinach popołudniowych. Czym większa

wspólnota tym zaangażowanie właścicieli
mniejsze. Poziom zainteresowania również
spada wraz z upływem czasu, zdecydowanie
więcej osób pojawia się na zebraniach wspólnot
dopiero co zawiązanych np. po oddaniu do
użytku nowego budynku mieszkalnego.
Nieuczestniczenie w tego typu spotkaniach
to duży błąd. Wszystkie kwestie, sprawy
poruszane na spotkaniach są bardzo istotne
dla całej wspólnoty i mają bezpośredni wpływ
na każdego jej mieszkańca. Brak wymaganego
prawem „kworum” na zebraniach powoduje
wydłużenie procedury podjęcia uchwał poprzez
rozszerzenie jej o indywidualne zbieranie
głosów zgodnie z art. 23 Ustawy o własności
lokali. Taka sytuacja powoduje niejednokrotnie
niestabilność finansową wspólnoty, ponieważ

oddala się termin wprowadzenia nowych
zaliczek na utrzymanie nieruchomości. Jest
to szczególnie niekorzystne dla wspólnot
mieszkaniowych
gdzie
w
rozliczeniu
finansowym za rok 2015 wykazano niedobór
na zaliczce na utrzymanie nieruchomości.
Natomiast, we wspólnotach gdzie zostały
zaplanowane
poważne
przedsięwzięcia
remontowe np. termomodernizacja nie ma
możliwości gromadzenia środków finansowych
na powyższe przedsięwzięcie, co powoduje
niemożność zlecenia opracowania projektu
dokumentacji na wykonanie termomodernizacji
oraz przedłuża skomplikowaną i długą
procedurę wykonania powyższych założeń.
[Red]

Nie będzie można palić e-papierosów w miejscach publicznych.
Grozi za to 500 zł mandatu

Zakaz sprzedaży papierosów elektronicznych osobom niepełnoletnim przewiduje projekt nowej ustawy antytytoniowej, który
przyjął rząd. Zgodnie z nim wszyscy palący
e-papierosy będą musieli przestrzegać zakazów, do których muszą stosować się palacze
zwykłych papierosów. Papierosów elektronicznych, podobnie jak tradycyjnych, nie będzie można palić w miejscach publicznych. Za
złamanie tego zakazu grozi 500 zł mandatu.
„Obecnie ok. 3 proc. Polaków pali e-papierosy,
co oznacza, że w naszym kraju jest ok. 1,8 mln
użytkowników tych produktów” - podkreślono
w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.
Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, przedłożona przez ministra zdrowia,
jest konieczna, ponieważ 20 maja br. wchodzi
w życie dyrektywa Unii Europejskiej, dotycząca
wyrobów tytoniowych, której zapisy odnoszą
się m.in. do kupowania i sprzedawania e-papierosów oraz płynów z nikotyną do ponownego ich napełniania. Nowelizowana ustawa ma
wdrożyć unijne regulacje.
Nie będzie można sprzedawać e-papierosów
osobom poniżej 18. roku życia.
W nowych przepisach przewidziano zakaz
sprzedaży e-papierosów lub pojemników zapa-

sowych (z płynem zawierającym nikotynę) osobom, które nie ukończyły 18 lat. Obecnie taki
sam zakaz dotyczy tradycyjnych papierosów.
W sklepach trzeba będzie umieścić w widocznym miejscu informację: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych
lub pojemników zapasowych osobom do lat 18”.
Papierosów elektronicznych, podobnie jak tradycyjnych, nie będzie można palić w miejscach
publicznych, np. na przystankach autobusowych, w tramwajach i pociągach, halach sportowych, szpitalach, szkołach i innych placówkach
oświatowo-wychowawczych, lokalach gastronomicznych oraz na placach zabaw.
Nie będzie można reklamować e-papierosów. E-papierosy zostaną objęte zakazem
reklamy, tak jak obecnie wyroby tytoniowe. Ich producenci i importerzy, nie będą
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mogli sponsorować imprez sportowych,
kulturalnych, oświatowych i zdrowotnych.
Zakazane będzie detaliczne sprzedawanie
i kupowanie przez internet e-papierosów i płynów z nikotyną do nich, zarówno w kraju jak
i za granicą.
Zobowiązano również importerów i producentów nowych papierosów elektronicznych lub
pojemników zapasowych, aby co najmniej na
6 miesięcy przed planowanym wprowadzeniem ich do obrotu, zgłaszali taki zamiar Inspektorowi do spraw Substancji Chemicznych.
Wprowadzono także odpowiednie wymagania
techniczne dla tych produktów, które będą musiały być przestrzegane przez ich producentów
lub importerów.
[Red.]

Jaki rodzaj podłogi wybrać? Panele czy parkiet i być zadowolony przez wiele lat

Przygotowując się do remontu lub wykończenia
wymarzonego mieszkania stajemy przed dylematem, jaki materiał wybrać na podłogi. O ile
meble, czy dekoracje stosunkowo łatwo zmienić, o tyle podłogi kładziemy przeważnie na
lata, więc wybór odpowiedniego materiału jest
bardzo ważny. Dlatego warto dobrze go przemyśleć i rozważyć wszystkie „za” i „przeciw”.Nie da
się ukryć, że panele to rozwiązanie bardziej ekonomiczne. W marketach budowlanych laminaty
można kupić już za kilkanaście zł za metr kwa-

dratowy. Przeważnie wraz z niską ceną w parze
idzie również niska jakość, ale w przypadku, gdy
budżet nie pozwala na nic więcej panele (obok
parkietu) stają się najprostszym rozwiązaniem.
Do ułożenia paneli nie potrzeba specjalistycznych narzędzi z tym zadaniem poradzi sobie
większość domowych majsterkowiczów. Gdy po
jakimś czasie panele się zniszczą lub zwyczajnie znudzą się ich demontaż jest szybki i prosty.
W ciągu kilku godzin jesteśmy w stanie wymienić stare panele na nowe. Do pielęgnacji paneli
wystarczy szmatka lub dobrze wyciśnięty mop
oraz zwykły płyn do podłóg. Panele to szał XX
wieku, natomiast parkiety, czy szerzej patrząc
podłogi drewniane służą nam do dekorowania
domostw od wieków. Możesz być pewny, że położony dziś parkiet będzie równie modny zarówno za rok, jak i za kilkanaście lat. Moda na drewniane podłogi nigdy nie przeminie. Oczywiście
wiąże się to z odpowiednią pielęgnacją oraz ich
odnawianiem, cyklinowaniem i lakierowaniem,
ale nie jest to aż tak trudne i kosztowne, jak mogłoby się wydawać. Drewno jest cieplejsze od

paneli (laminatu). Nie chodzi tu tylko o wrażenie estetycznej przytulności drewna. Gdy zimą
staniesz gołą stopą na parkiecie, a następnie
przejdziesz na panele natychmiast poczujesz
różnicę w temperaturze. Drewno jest materiałem ekologicznym, naturalnym, nie powstaje
w fabrykach. Panele otrzymujesz już gotowe,
w przypadku podłóg drewnianych masz możliwość samodzielnie wybrać czym je wykończysz.
Czy zdecydujesz się na olejowanie lub na lakier
ekologiczny? W przypadku paneli nie mamy takiej możliwości, często nie mamy nawet wiedzy
czym panele zostały pokryte przez producenta.
Ostateczną decyzję o wyborze rodzaju podłogi każdy z nas musi podjąć sam. Jeśli zależy Ci
tylko i wyłącznie na jak najniższej cenie to panele będą odpowiednim wyborem. Oczywiście
musisz się wtedy pogodzić z ich wadami, takimi
jak: głośność, czy nietrwałość. Decydując się na
parkiet stawiasz na ekologię, tradycję i piękno.
Wybór należy do Ciebie.
[Red.]

Łączymy mieszkania – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych
klientów oraz biorąc pod uwagę wszystkie
zgłaszane propozycje i pomysły postanowiliśmy w naszej inwestycji „ Apartamenty Magnolia” połączyć ze sobą niektóre lokale uzyskując

nowe projekty mieszkań o metrażu w okolicy
90m2. Będą się one znajdować głównie na 3,
4 i piątym piętrze naszych bloków. Dzięki temu
nasza oferta zwiększy się o kilka dodatkowych mieszkań kat M5 z aneksem kuchennym.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy
do kontaktu z naszym biurem sprzedaży.
[Red.]
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Niższy wskaźnik odtworzeniowy 1m² mieszkań dla województwa mazowieckiego z wyłączeniem m. st. Warszawy

Od 1 kwietnia 2016r. do dnia 30 września
2016r. wskaźnik odtworzeniowy 1m² mieszkań
będzie wynosił 3363,50 zł dla województwa

mazowieckiego, z wyłączeniem m. st. Warszawy
i 5774,51 zł dla m.st. Warszawy.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego wojewoda obowiązany jest do ustalania oraz ogłaszania w drodze obwieszczenia
w Dzienniku Wojewódzkim wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m
kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla poszczególnych województw. Wysokość wskaźnika ustalana jest dwa razy w roku
na okres 6 miesięcy na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego, opracowanych według powiatów, własnych analiz wojewody oraz

wytycznych określonych przez Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju. Wysokość wskaźnika
ma znaczenie przy określaniu przez gminy wysokości czynszu w lokalach komunalnych, w lokalach mieszkalnych należących do towarzystw
budownictwa społecznego, przy waloryzacji
wpłaconych przez najemców kaucji mieszkaniowych i zawartych umów w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez TBS-y.
Wartość wskaźnika jest również istotna w przypadku obliczenia kwoty dofinansowania w programie pomocy państwa w nabyciu pierwszego
mieszkania przez młodych ludzi (MdM).
[Red]

Konkurs

Wygraj zaproszenie - napisz

29.04.2016 o godz. 14.00 na email: k.chrobotowicz@rtbs.eu
(wygrywają 2 piersze otrzymane wiadomości) i odpowiedz na
pytanie:
Wymień jednego z aktorów grających główną rolę w filmie
„Łowca i królowa lodu”

Nagroda:

Dwa dwuosobowe zaproszenia do Multikina.

Posiadamy na wynajem
pomieszczenia biurowe
przy ul. Wjazdowej 4
Więcej informacji

48 384 65 10

lub w siedzibie Spółki ul. Waryńskiego 16a

Sudoku

Więcej informacji pod numerem

1. Miejsca na budynkach pod banery reklamowe

48 384 65 10

2. Lokal usługowy przy ul. Rapackiego 17 o pow. 29.40 m2
Kontakt z RTBS”Administrator” sp. z o.o.
Zarząd Spółki ul. Waryńskiego 16a
tel.: (48) 362 73 02
email: sekretariat@rtbs.eu

ADM1 - ul Starowolska 11a
tel.: (48) 384 65 15
ADM2 - ul. Waryńskiego 16a
tel.: (48) 384 65 09
ADM3 - ul Starowolska 11a
tel.: (48) 384 75 05

Druk:
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń

