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Fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej - co to jest, na co można go
przeznaczyć, jak z niego korzystać

Pieniądze na wszelkie remonty członkowie
wspólnoty zbierają zwykle na funduszu remontowym. Pieniądze te można przeznaczyć na remont dachu, windy czy piwnicy, ale na wymianę
drzwi od mieszkania już nie. Zobacz, jak wykorzystać fundusz remontowy we wspólnocie
mieszkaniowej.
Oprócz comiesięcznych opłat na bieżące utrzymanie nieruchomości wspólnej czy media,
członkowie większości wspólnot mieszkaniowych w Polsce opłacają też tzw. fundusz remontowy. Są to pieniądze przeznaczone na
remont wspólnych części nieruchomości, a każdorazowo wydatek ten musi być zatwierdzony
przez wspólnotę uchwałą.
Właściciele wspólnotowych lokali mogą, ale
nie muszą ustalić fundusz remontowy swojej
wspólnoty. A na co potrzebny jest fundusz remontowy? Warto go mieć choćby dlatego, że
regularne odkładanie określonej sumy pieniędzy umożliwia wspólnocie sprawne wykonanie
zaplanowanych remontów.
W praktyce wygląda to tak, że członkowie
wspólnoty co miesiąc (może być też jednorazowo lub raz na kwartał – w zależności od decyzji
członków wspólnoty) wpłacają na fundusz okre-

śloną sumę pieniędzy, każdy według własnego
udziału w nieruchomości. Jeśli stawka na fundusz remontowy wynosi 1 zł za mkw. to wpłata
właściciela lokalu o powierzchni 50 mkw. wynosić będzie 50 zł. O wysokości wpłacanych przez
poszczególnych członków zaliczek decyduje
wspólnota mieszkaniowa, podejmując stosowną uchwałę.
Remont we wspólnocie mieszkaniowej trzeba
zaplanować
Pieniądze na funduszu remontowym są własnością wspólnoty mieszkaniowej. Ich przeznaczenie jest jasno określone już w samej nazwie. To pieniądze na remonty. Obowiązkiem
zarządcy jest pilnowanie, aby zostały wydane
na to, co było w planie.
Oczywiście, każdy z członków wspólnoty może
zaproponować, jakie prace jego zdaniem należy
wykonać. I walczyć o remont „swojej” klatki czy
schodów. Jednak o tym, czy tak się stanie, zadecyduje większość na zebraniu wspólnoty.
Każda wspólnota tworzy tzw. plan gospodarczy
i uwzględnia w nim spis koniecznych w najbliższym czasie remontów i napraw.
Inwestycje na nadchodzące miesiące uzgadnia
się i planuje podczas zebrania członków wspólnoty. Plan gospodarczy na cały rok przygotowuje i przedstawia do uchwalenia zarządca
wspólnoty. Jego obowiązkiem jest również jego
rozliczenie.
A co, jeśli pieniędzy w funduszu zabraknie
lub zostanie nadwyżka? Jeżeli faktycznie poniesione koszty okażą się wyższe od zaplanowanych, dziurę w budżecie będą musieli
załatać członkowie wspólnoty, dopłacając do
funduszu. Jeśli natomiast koszty będą niższe,
nadwyżka środków powinna być zaliczona na
poczet kolejnego roku.
Na co można przeznaczyć fundusz remontowy
we wspólnocie?

Zasada we wspólnotach jest taka, że za naprawy części wspólnych budynku – czyli takich, które nie służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli lokali, płaci wspólnota, z kolei
te w lokalu finansuje jego właściciel.
Pieniądze z funduszu remontowego wspólnoty
mieszkaniowej można przeznaczyć na przykład na:
• remont dachu, komina lub jego elementów,
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej,
• odwilgocenie lub osuszenie fundamentów,
• malowanie klatki schodowej,
• wymianę instalacji gazowej, elektrycznej czy
kanalizacji, ale tylko takiej, która jest częścią
wspólną nieruchomości,
• termomodernizację budynku,
• zagospodarowanie terenu zewnętrznego, który jest własnością wspólnoty mieszkaniowej,
• pomalowanie piwnic,
• remont strychu (lub jego zagospodarowanie
na np. pralnię czy suszarnię itp., według potrzeb
i uznania wspólnoty i zarządcy nieruchomości,
który na podstawie wykonanych przez fachowców obowiązkowych przeglądów budowlanych
jednorocznych bądź pięcioletnich potrafi wskazać najważniejsze i najpilniejsze potrzeby remontowe budynku)
Nie korzystasz z windy? Za remont i tak płacisz
Warto tutaj wspomnieć też o tym, że członek
wspólnoty zobowiązany jest ponosić koszty napraw i remontów wszystkich części wspólnych
budynku, nawet wtedy, jeśli w ogóle z nich nie
korzysta np. pralni, suszarni czy windy... Są to
części wspólne budynku, a ich utrzymanie jest
obowiązkiem wszystkich członków wspólnoty.
[Red.]

Mieszkanie plus - nowy rządowy program wsparcia budowy mieszkań

Potrzeby mieszkaniowe należą do wąskiego
zakresu potrzeb, które mają wymiar powszechny, dotyczą wszystkich i pozostają aktualne
w całym okresie życia każdego człowieka. Niezależnie od tego jak wielka jest skala różnic
społecznych, „posiadanie dachu nad głową”
jest dla każdego gospodarstwa domowego
jednym z podstawowych, a przy tym koniecznych do podjęcia, wyzwań konsumpcyjnych.
Zapewnia bezpieczeństwo i jest jednym z warunków umożliwiających realizację zamierzeń
związanych z założeniem rodziny, jej rozwojem,
realizacją osobistych planów zawodowych. Należąc do wąskiego zbioru dóbr podstawowych,
mieszkanie jest jednocześnie dobrem zalicza-

nym do dóbr najdroższych. Posiadanie swojego
własnego mieszkania to z pewnością marzenie
wielu osób. Niestety ceny mieszkań, są dość
wysokie dlatego też mnóstwo rodzin nie jest
w stanie pozwolić sobie na zakup własnego
kąta. Nowy program rządowy na na celu pomóc
rodzinom w realizacji tego marzenia. Ma zastąpić obowiązujący do końca 2018 roku program
Mieszkanie dla Młodych, w którym to rodziny
mogły uzyskać dopłatę do kredytu jeśli spełniali
odpowiednie warunki. Program Mieszkanie Plus
skierowany jest do rodzin o średnich dochodach
i ma się opierać się na trzech głównych filarach:
• mieszkaniach budowanych na gruntach skarbu państwa (Narodowy Fundusz Mieszkaniowy),
• wsparciu budownictwa społecznego,
• wsparciu oszczędzania na cele mieszkaniowe
(Indywidualne Konta Mieszkaniowe).
Głównym filarem programu Mieszkanie Plus będzie Narodowy Fundusz Mieszkaniowy (NFM),
do którego mają trafić grunty Skarbu Państwa,
pod budową mieszkań na wynajem za 10-20
złotych miesięcznie za metr kwadratowy z perspektywą uzyskania własności lokalu.
Uzupełnieniem programu Mieszkanie Plus oraz
jego drugim filarem będzie zwiększenie rządowego wsparcia dla społecznego budownictwa

BGK zawiesił dopłaty „MdM” na 2017 r.
Bank Gospodarstwa Krajowego wstrzymał
przyjmowanie wniosków o dopłatę do kredytów
w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”
(„MdM”) na mieszkania, których zakup miałby
być sfinalizowany w 2017 r. Chodzi o dopłaty
w programie „Mieszkanie dla młodych” („MdM”),
które - w zależności od miasta i wielkości gospodarstwa domowego - wynoszą od ok. 16 tys.
do ponad 112,6 tys. zł. Problem w tym, że pula
pieniędzy na ten cel jest ograniczona. Tegorocz-

na - 730 mln zł - wyczerpała się już w marcu.
Pulę przyszłoroczną - 746 mln zł - w tym roku
można uszczuplić tylko o połowę. I właśnie nastąpił ten moment. BGK wznowi przyjmowanie
wniosków o dopłatę dopiero od stycznia, aby
rozdzielić pozostałe 381 mln zł. Do tego czasu
o dopłatę mogą się ubiegać tylko ci, którzy zdecydują się na mieszkanie z terminem oddania do
użytku w 2018 r. lub znajdą dewelopera, który
zgodzi się na sfinalizowanie transakcji w tym
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czynszowego. Samorządy będą mogły wnioskować o dofinansowanie w wysokości od 35 do
55% kosztów budowy mieszkań komunalnych.
Co więcej, samorządy, spółki gminne i towarzystwa budownictwa społecznego mogą także
ubiegać się o preferencyjne kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę społecznych
mieszkań czynszowych. Nowym instrumentem
wsparcia będzie dotacja dla gmin (20% kosztów
inwestycji), które wspólnie z inwestorami będą
budowały mieszkania o określonym niskim czynszu przeznaczone dla określonej (m.in. kryteriami
dochodowymi) grupy osób.
Trzecim filarem programu Mieszkanie Plus będzie wsparcie oszczędzania mieszkaniowego,
w ramach którego maja zostać utworzone tzw.
subkonta mieszkaniowe, czyli indywidualne
konta , służące oszczędzaniu na dowolny cel
mieszkaniowy. W zamian za systematyczne
i długoterminowe oszczędzanie przysługiwać
ma dodatkowa premia nawet do kilku tysięcy
rocznie. Na kontach mieszkaniowych, będzie
można oszczędzać minimalnie przez 5 lat. Ustawa w tym zakresie miałaby zostać wprowadzona
w 2017 roku. W 2018 rozpoczęłoby się oszczędzanie, a od 2019 roku byłby pierwsze wypłaty
premii.
[Red]

terminie, co byłoby równoznaczne z uregulowaniem ostatniej płatności. Z danych BGK wynika,
że pula pieniędzy na 2018 r. - 762 mln zł - jest
jeszcze prawie nietknięta. W gorszej sytuacji
są kupujący używane mieszkania. - Mało który
sprzedający jest zainteresowany podpisaniem
umowy, na mocy której część środków zostanie
mu wypłacona dopiero w 2018 r. Tak więc sprzedawać się będą głównie mieszkania nowe na
rynku pierwotnym z uwagi na to iż, Deweloperzy są bardziej skorzy do pójścia na ustępstwo
w kwestii harmonogramu płatności a ustalając
płatności, ostatnią transzę za zgodą Dewelopera możemy zaplanować na 2018 r. Konieczne
jest więc odłożenie transakcji do przyszłego
roku, bo ten, kto ją sfinalizuje w momencie, gdy
pieniędzy na dopłaty już nie ma, zostanie odprawiony przez BGK z kwitkiem. Nie ma zaś możliwości, by ustawić się w kolejce po dopłatę z puli
na następny rok. Wprawdzie w styczniu rynek
wtórny wróci do gry, ale nie potrwa to dłużej niż
trzy, cztery miesiące, bo - jak oceniają eksperci
- w tym czasie pieniądze się wyczerpią. Uzyskać
dofinansowanie mogą osoby do 35 roku życia
kupujące na kredyt swoje pierwsze mieszkanie,
które powinno spełniać warunek cenowy (limity
ceny metra kwadratowego dla danego obszaru)
i powierzchniowy. Łatwiej mają rodziny wielodzietne, których nie dotyczy zasada pierwszego
mieszkania, mogą kupić większą nieruchomość
i otrzymać znacznie wyższą dopłatę. Pamiętajmy również, że w programie „MdM” obowiązuje
zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.
[Red.]

Obowiązek jazdy po Drodze Dla Rowerów
Obowiązek jazdy na rowerze po Drodze dla rowerów oraz Drodze dla pieszych i rowerzystów
(tzw. ciąg pieszo-rowerowy - CPR) wzbudza sporo kontrowersji - zarówno wśród rowerzystów,
jak i kierowców samochodów oraz pieszych.
Droga dla rowerów (DDR)

Zgodnie z artykułem 33 Kodeksu Drogowego
rowerzysta ma obowiązek korzystać z drogi
dla rowerów jeżeli jest ona wyznaczona dla
kierunku w którym się porusza. Istotna jest druga część zdania - zgodnie z tym zapisem jeśli
wzdłuż jezdni jest wyznaczona droga dla rowerów jednokierunkowa, to obowiązek poruszania
się nią jest tylko w jednym kierunku (co jest logiczne). Rowerzysta jadący w przeciwnym kierunku musi poruszać się po jezdni.
Stąd biorą się często nieporozumienia i kłótnie
pomiędzy rowerzystami a kierowcami samochodów twierdzącymi „- przecież jest ścieżka rowerowa!”. Ścieżka jest, ale pytanie gdzie. Poniższe
rysunki wyjaśniają sprawę dokładniej.
Podstawa prawna
Prawo o Ruchu Drogowym Art 33
Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać
z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów,
jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym

się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną
ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
Droga dla pieszych i rowerzystów

O ile w przypadku drogi dla rowerów nie ma
wątpliwości, to pojawiła się ona przy drodze dla
pieszych i rowerzystów (popularnie zwanej ciągiem pieszo-rowerowym) razem ze zmianą przepisów Prawa o Ruchu Drogowym z 2011 roku.
Nowelizacja zmieniła nieco art 33 punkt 1. usuwając frazę „lub z drogi dla rowerów i pieszych.”

Stare brzmienie (do 2011 roku)
Prawo o Ruchu Drogowym Art 33
1. Kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub
z drogi dla rowerów i pieszych. Kierujący rowerem korzystając z drogi dla rowerów i pieszych,
jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
Nowe brzmienie (od 2011 r.)
Prawo o Ruchu Drogowym Art 33
Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać
z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów,
jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym
się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną
ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
Wielu rowerzystów powołując się na tą zmianę
argumentowało, że po drodze dla pieszych i rowerzystów nie ma obowiązku jechać, nawet jeśli jest wyznaczona dla naszego kierunku jazdy.
Niestety takie rozumowanie jest błędne.
Wszystkie wątpliwości wyjaśnia Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych,
które w § 40 definiującym drogę dla pieszych
i rowerzystów wyraźnie narzuca obowiązek
jazdy po takiej drodze, jeśli jest wyznaczona dla
naszego kierunku jazdy.
Podsumowując: rowerzyści mają obowiązek
jazdy rowerem po drodze dla pieszych i rowerzystów potocznie określanej ciągiem pieszo rowerowym (CPR) oznakowanej znakami C-13/C-16
z kreską poziomą lub pionową.
[Red.]

Przed wyjazdem na wakacje sprawdź kurki z gazem
W związku z okresem wakacyjnym „Administrator” przypomina osobom, które planują spędzić
urlop poza miejscem zamieszkania, aby przed
wyjazdem dokładnie sprawdzili, czy odbiorniki

gazu w szczególności kuchenki i piecyki kąpielowe są wyłączone. Apel dotyczy także kranów
z wodą. Pozwoli to uniknąć sytuacji ewentualnych ulotów lub zalewania sąsiadów.

Każda taka sytuacja może spowodować ogromne szkody a także konieczność przedwczesnego powrotu z wakacji.
[Red.]

Apartamenty MAGNOLIA postępy prac
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Ubezpiecz mieszkanie przed wyjazdem na wakacje
Mieszkanie lub dom stanowi bardzo często dorobek całego życia. Każdy chce w mieszkaniu
czuć się swobodnie i bezpiecznie. Ale o wartości
mieszkania czy domu dla właściciela nie świadczy tylko jego wartość rynkowa. Są to również
dobra materialne, które znajdują się w środku,
a które mają nie tylko wartość wymierną przeliczaną na pieniądze, ale także wartość emocjonalną. Trzeba zadbać nie tylko o mieszkanie czy
dom, ale także o ich zawartość. Nie należy żyć
z przekonaniem, że wypadki losowe lub kradzieże zdarzają się innym, a nie nam, bo to daje złudne poczucie bezpieczeństwa. Należy zawczasu
zadbać o swój dorobek. Włamania i kradzieże
są coraz częstszym zjawiskiem. Niestety, nie

ma idealnych zabezpieczeń mechanicznych czy
elektronicznych. Wszystkie nowości na rynku
zabezpieczeń są bardzo szybko rozpracowywane przez złodziei. Ostrożnie też z rozpowiadaniem na prawo i lewo o posiadanych przez nas
dobrach, ponieważ zwiększa to ryzyko dotarcia
takich informacji do niepowołanych osób. Wykupienie polisy zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa. Ubezpieczenie nieruchomości
gwarantuje nam zabezpieczenie finansowe
w przypadku zdarzeń losowych spokojny sen na
wczasach. Wydatek na zakup polisy ubezpieczeniowej na mieszkanie lub dom, jest wydatkiem
rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset złotych
rocznie, przy czym skutki braku przewidywania

i pozornej oszczędności na składce ubezpieczeniowej, mogą mieć bardzo kosztowne i nieprzyjemne konsekwencje. Wydania kilkuset złotych
na ubezpieczenie to nie jest dużo, zwłaszcza, że
dzięki temu mamy zabezpieczenie finansowe
i możemy przynajmniej częściowo zrekompensować sobie straty poniesione w wyniku wypadków losowych lub kradzieży. Podsumowując
warto zatem skorzystać z oferty dowolnej firmy
ubezpieczeniowej, szczególnie właśnie teraz,
czyli jeszcze przed wyjazdem wakacyjnym.
[Red.]

Konkurs

Wygraj zaproszenie - napisz

05.08.2016 o godz. 14.00 na email: k.chrobotowicz@rtbs.eu
(wygrywają 2 piersze otrzymane wiadomości) i odpowiedz na
pytanie:
Wymień jednego z aktorów grających w filmie „Iluzja 2”.

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

