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Uwaga
na fałszywki

str. 4-5

W

ostatnim czasie na klatkach schodowych pojawia się
coraz więcej ogłoszeń, które wywieszają osoby podszywające się pod Spółdzielnię Mieszkaniową „Orłowiec”.
Przestrzegamy, że to są fałszywki. Ogłoszenia naszej Spółdzielni są
zawsze opatrzone firmową pieczątką i tylko takie są wiarygodne.

Podziel się pomysłem na artykuł!

J

eśli coś Państwa cieszy, martwi albo niepokoi w działalności naszej Spółdzielni. Jeśli chcecie się podzielić swoimi uwagami, komentarzami, sugestiami. Nic prostszego! Proszę nam podsunąć swoje propozycje tematów do artykułów w spółdzielczym biuletynie. Specjalnie dla Was uruchomiliśmy specjalną, całodobową, internetową skrzynkę kontaktową. Piszcie na adres: redakcjasmorlowiec@wp.pl.
Warunkiem rozpatrywania sugestii i propozycji jest zostawienie swoich danych do kontaktu - adres oraz
numer telefonu kontaktowy.

Rozliczenia do końca września

W

związku z licznymi pytaniami mieszkańców, informujemy, że do 30 września br. cyklicznie będziemy rozliczać zwroty za zużycie centralnego ogrzewania. Zgodnie z Uchwałą Rady
Nadzorczej nr 79/VII/2020 z dnia 22.05.2020r. wprowadzono aneks do regulaminu kosztów
energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody. W związku z podjęciem tej
Uchwały, Spółdzielnia jest zobowiązana do 30 września danego roku rozliczyć energię cieplną na cele c.o.
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Kolejne gniazdo
śmietnikowe
przebudowane

M

Dziękujemy!

W

imieniu Zarządu, Rady Nadzorczej oraz pracowników Spółdzielni pragnę podziękować wszystkim Naszym
Mieszkańcom za przestrzeganie wprowadzonych zakazów dotyczących izolacji społecznej. Ufam, że dzięki temu ograniczyliśmy rozprzestrzenianie się wśród nas koronawirusa.
Staramy się zrozumieć i uszanować bardzo różne emocje, które budzą się wśród mieszkańców w tak kryzysowej sytuacji, jaką jest wybuch
nowej choroby zakaźnej. Konsultujemy, zatwierdzamy i wprowadzamy
wszystkie procedury wydawane Spółdzielni przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wodzisławiu Śląskim oraz przez Główny Inspektorat Sanitarny. Koncentrujemy naszą uwagę na zabezpieczeniu zdrowia wszystkich pracowników oraz mieszkańców. Staramy się
wykonywać nasze codzienne powinności zgodnie z Państwa oczekiwaniami oraz założonymi planami robót. Czynimy wszystko, aby czuli się
Państwo bezpieczni w swoich domostwach.
To bardzo ciężki czas, w którym najbardziej palącym problemem
stała się ochrona osób starszych i schorowanych, czasem pozostawionych bez należytej opieki. Podejmowaliśmy i nadal podejmujemy interwencję w razie potrzeby we wszystkich instytucjach. Pozostajemy
w ciągłym kontakcie z komisariatami policji, dzielnicowymi, urzędami
i ośrodkami pomocy społecznej.
Szanowni Mieszkańcy, nie zapominajmy, że w tej sytuacji każdy powinien stanąć na wysokości zadania i pomyśleć, co może od siebie dać,
jak może się zaangażować, na przykład w pomoc seniorom, czy pracującym rodzicom. Warto pamiętać, że zdrowie psychiczne też cierpi,
że wszyscy możemy stanowić system wsparcia psychicznego dla swoich bliskich, przyjaciół i sąsiadów. Być może jesteśmy potrzebni bardziej niż zwykle, zwłaszcza dla tych, którzy gorzej sobie radzą w nowej rzeczywistości.
Wiele jeszcze przed nami. Wirus nie wybiera i nikogo nie można za
to winić. Stanowi nadal zagrożenie, wszyscy mamy obowiązek chronienia ludzkiego życia, szczególnie tych, którzy są najbardziej bezbronni. Nadal obowiązuje nas społeczna odpowiedzialność. Wszyscy musimy zachować ostrożność i stosować się do zaleceń, zadbajmy o to, żeby
wszyscy wokół nas byli zdrowi.
Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”
Mariusz Ganita

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORŁOWIEC”
44-280 Rydułtowy ul. A.Mickiewicza 21,
tel. 32 4173038, 32 4197206, fax:32 451 12 20

www.smorlowiec.pl

owa o gnieździe
śmietnikowym usytuowanym przy budynkach na os. Orłowiec 4659-60. Wiele osób widząc modernizowane gniazda śmietniowe wchodzące w skład naszej Spółdzielni często zadawało pytania: „a co z gniazdem
znajdującym się w samym centrum osiedla Orłowiec? Kiedy
w końcu doczekamy się tak

Prac związanych
z przebudową gniazda
również było sporo.

pięknego gniazda jak pozostałe
przy innych budynkach?”. Odpowiedź była zawsze taka sama: „wszystko w swoim czasie”.
Jak dobrze wszyscy
wiemy takie
inwestycje, nie są
tanie i wiążą się ze
sporymi wydatkami.
Dodatkowo w planach była
również przebudowa drogi oraz
chodnika prowadzącego od budynku 58 aż na wysokość bu-

dynku 59. Jakiś czas temu oddana do użytku została droga oraz
miejsca postojowe na wysokości budynków 46-59. Mając to
wszystko na uwadze chcieliśmy,
aby pracę się ze sobą zazębiły
i żeby oddać do użytku wszystko jednocześnie. Zabezpieczyliśmy również środki finansowe na wykonanie utwardzonych
miejsc postojowych przy budynku 58 oraz 60. Teren ten stał się
dość dużym placem budowy,
który udało się oddać do użytku w maju.

Należało rozebrać stare przęsła, postawić nowe ściany, zamurować stare wejście na odpady zmieszane, wykuć nowe, zdemontować stary dach, wykonać
nową konstrukcję dachu, która mając na uwadze powierzchnię musiała być naprawdę dość
solidnie wykonana oraz zakotwiona. Zamontowane zostały
również siatki, które mają służyć wentylacji nieprzyjemnych
zapachów oraz chronić przed
wrzucaniem worków z drogi.
Pojawiło się również obiecane
mieszkańcom graffiti wykonane
przez zaprzyjaźnionych chłopaków z Rybnika. Mamy nadzieję,
że nowe gniazdo, miejsca postojowe, droga oraz chodnik będą
na lata służyć mieszkańcom naszego osiedla.

Nasza Spółdzielnia
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Dzieci znów mogą się bawić
C

iężko było podjąć taką decyzję, lecz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców
24 marca zostały zamknięte place zabaw na zasobach Spółdzielni. Nie wpłynęło to jednak na zakres
i harmonogram prac związanych z przygotowanie miejsc
do dziecięcej rekreacji. W Pszowie place doposażono
w urządzenia zabawowe:
n ul. Konopnickiej - piaskownica oraz huśtawka równoważna,
n ul. Jagiełły 8 - nowa piaskownica, domek interaktywny,
lokomotywa ze zjeżdżalnią, urządzenie linowe „Piramida”,
n ul. Juranda 13 - huśtawka równoważna, zabawka na
sprężynie, nowa piaskownica,
n os. Kościuszki - zabawka na sprężynie.
Place zabaw, pod rygorami sanitarnymi zostały udostępnione 24 czerwca.

ul. Juranda13

ul. Jagiełły 8

ul. Konopnickiej
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Szanowni mieszkańcy! Apelujemy po raz kolejny:

Użytkujcie gniazda śmietnikowe
zgodnie z ich przeznaczeniem!
Problem nielegalnego i bezsensownego zagracanie gniazd śmietnikowych pojawia się co jakiś czas na naszych łamach i będzie wracać,
dopóki nie zmienimy naszych nawyków, które nie tylko psują estetykę przestrzeni publicznej, ale łamią też prawo.
torycznym dłużnikiem. Generalnie, Spółdzielnia dopłaca do odbioru śmieci, ponieważ z powodu nieuczciwych, uchylających
się od opłat lokatorów, nie bilansuje się opłata odprowadzana do
gmin i miast. Mając to na uwadze, wróćmy do tematu gniazd
śmietnikowych. W każdej miejscowości obowiązują różne terminy odbiorów odpadów wielkogabarytowych. Przeważnie raz
lub dwa w miesiącu. Często wygląda to tak, że firma przyjeżdżając po odpady wielkogabarytowe nie ma możliwości ich odbioru ponieważ są przysypane stertą

Po

raz kolejny przypominamy, co wolno
składować w gniazdach śmietnikowych. Są one
przystosowane do przyjmowania
odpadów wielkogabarytowych,
czyli - najprościej mówiąc - śmieci na tyle dużych, że nie mieszczą
się w normalnych pojemnikach.
Nie ma w tej kategorii odpadów
budowlanych, rozbiórkowych,
sanitarnych oraz zużytych opon
i części samochodowych. Ich
miejsce jest w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych. Tyle teoria. Jak
wygląda praktyka? Wystarczy
przejść się po naszych osiedlach
i zobaczyć, jak wyglądają gniazda
śmietnikowe. Niestety nie działają prośby, ogłoszenia, informację
na klatkach schodowych i artykuły w naszym biuletynie.
Część mieszkańców
wychodzi widocznie
z założenia, że to
nie jest ich sprawa,
bo Spółdzielnia i tak
posprząta.

I tu jest problem. Spółdzielni
nikt nie płaci za dodatkową usługę sprzątania gniazd śmietnikowych. Ani miasta i gminy, ani
mieszkańcy. To prawda, że lokatorzy płacą Spółdzielni składkę za obiór odpadów, ale te pieniądze w całości są przekazywane samorządom, które odpowiadają za utrzymanie czystości
na swoim terenie. Gminy ogła-

szają przetargi i wyłaniają firmy
odpowiedzialne za odbiór odpadów. Spółdzielnia jest jedynie
pośrednikiem w przekazywaniu
pieniędzy między mieszkańcami a miastami. Warto przy tym
pamiętać, że w umowie z samorządami SM „Orłowiec” deklaruje wszystkich swoich mieszkańców, bez względu na to, czy
ktoś płaci za czynsz czy jest no-

śmieci budowlanych, rozbiórkowych i starymi oponami.
Szkoda, że część
lokatorów nie potrafi
albo nie chce zrozumieć
apeli Spółdzielni,
nawołujących,
aby takie odpady
dostarczać nieodpłatnie
do PSZOK-ów.

Samorządy stoją na stanowisku, że to nie jest dobra wola, ale
obowiązek mieszkańców. Problem w tym, że trudno jest skutecznie wyegzekwować przestrzeganie tego przepisu. Niestety, ten problem spada na barki Spółdzielni. Co zrobić z lokatorami, którzy traktują gniazda
śmietnikowe jak dzikie wysypiska? Spółdzielnia nie ma uprawnień kontrolnych ani śledczych.
Nie jest policją ani strażą miejską. Temat ten wraca jak bumerang, bo każdego miesiąca firmy
odpowiedzialne za odbiór odpadów zgłaszają te same utrudnienia. Spółdzielnia robi wszystko, co w jej mocy i kompetencjach, aby pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Gniazda zostały rozbudowane. Wyznaczono
pomieszczenia do składowania
odpadów wielkogabarytowych.
Większość z gniazd została objęta monitoringiem.
Jest to skuteczne, ale tylko częściowo. O ile osoby podjeżdżające samochodami można ukarać, ponieważ rejestracje wysyłane są przez nas do sprawdzania
Straży Miejskiej, o tyle lokatorowi przenoszącemu odpady w rękach nic nie można zrobić, bo
nie ma możliwości sprawdzenia
jego danych identyfikacyjnych.
Warto też pamiętać, że każdorazowe sprzątanie gniazd śmietnikowych przez służby gospodarcze Spółdzielni jest pokryte z funduszu eksploatacyjnego, czyli pieniędzy mieszkańców, które mogłyby być spożytkowane w inny, pożyteczniejszy sposób. Godziny, dni, tygodnie spędzone na śmietnikach
przez pracowników naszej Spółdzielni prowadzą również do te-
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go że zaniedbywane są inne ich
obowiązki na osiedlach, o które również mieszkańcy pytają. Dlaczego nie jest skoszona
trawa, żywopłoty, nie przycięte
krzewy, drzewa?

Ponadto informujemy mieszkańców Rydułtów, że 3 lipca
2020 roku otrzymaliśmy pismo
z Urzędu Miasta dotyczące zasad przyjmowania odpadów budowlanych, rozbiórkowych oraz

budowlanych, rozbiórkowych oraz zużytych opon w Punkcie Selektywnego Zbierania
Komunalnych. Pismo te jasno sugeruje, że w związku z podjętą uchwałą przez Ra
Rydułtowy, od 1 sierpnia br. odpady te będą odbierane tylko w sytuacji kiedy S
Mieszkaniowa „Orłowiec” lub lokator który je tam dostarczy będzie musiał wskazać dokła
Spółdzielnia
budynku oraz lokalu z którego te odpady pochodzą.Nasza
Jeśli nie
zostanie on 5wskazany o
zostaną odebrane. Mając na uwadze sytuację na śmietnikach i to jak wyglądają wydzielon
odpady wielkogabarytowe, wskazanie przez Spółdzielnię takich adresów będzie nie mo
zużytych opon w Punkcie Se- liwe do zrealizowania. Uchwała dów do PSZOK-u. Każdy z nas
wykonalne. O ile odpady te do tej pory były służbami Spółdzielni (na koszt Spółdzielni)
tegozrealizowania.
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kiedy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec” lub lokator, który je tam dostarczy, wskaże dokładny adres budynku oraz lokalu, z którego te odpady pochodzą. Jeśli nie zostanie on wskazany odpady nie zostaną odebrane. Mając na uwadze sytuację
na śmietnikach i to jak wyglądają wydzielone strefy na odpady wielkogabarytowe, wskazanie przez Spółdzielnię takich adresów będzie niemożliwe i niewykonalne. O ile odpady te były do tej pory sprzątane i wywożone przez służby Spółdzielni
(i na jej koszt) na PSZOK, o tyle
od 1 sierpnia będzie to niemoż-
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odpady te odbierane są BEZPŁATNIE.

Jest odwodnienie
u Blok na os. Orłowiec 50-51-52 jest kolejnym budynkiem,
który wymagał wykonania drenażu.

W

oda po kostki, wilgoć,
zniszczone mienie w piwnicach to utrapienia
z jakimi musieli się borykać mieszkańcy, m.in. bloku 50-51-52 na
os. Orłowiec. Zdajemy sobie sprawę,
że nie jest to jedyny budynek, który
wymagał niezwłocznego wykonania
drenażu. Trzeba przy tym pamiętać
o kosztach jakie się z tym wiążą.
W starszym budownictwie nie
we wszystkich budynkach montowano odwodnienia, ale dokuczliwe
staje się to zwłaszcza teraz, kiedy
mamy do czynienia z coraz gwałtowniejszymi zjawiskami pogodo-

wymi. Spółdzielnia w miarę możliwości stara się zabezpieczać środki
na wykonanie drenaży. Jeśli chodzi
o budynek na osiedlu Orłowiec samo odwodnienie to nie wszystko.
Teren trzeba było dodatkowo nadsypać ziemią ze względu na opadający grunt. Ostatnim etapem będzie
nasadzenie wokół bloku ozdobnych
drzewek i trawy. W ramach prac
związanych z drenażem dotychczas, m.in. zdemontowano elementy betonowe, wykonano wykop,
oczyszczono ściany, ułożono rury
i zamontowano studzienki oraz
przyłączono odpływy do studni.
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Remont na os. Kościuszki
Pomimo panującego w kraju stanu pandemii na zasobach Spółdzielni prace remontowe nie zwalniają tempa! W czerwcu zakończono remont drogi osiedlowej wzdłuż budynków na os. Kościuszki 16-20-24 (równoległa do ul. Andersa). Uporządkowanie tego
terenu było długo wyczekiwane przez mieszkańców osiedla. Drogę i teren pod klatkami
schodowymi wyłożono kostką brukową, pobocze utwardzono kruszywem.

Powstał kolejny p
Spółdzielnia odpowiada na potrzeby zmotoryzowanych mieszkańców. Przy budynku 58-60 na os. Orłowiec przygotowano miejsca postojowe. To kolejna, „parkingowa” inwestycja zrealizowana przez Spółdzielnię. Mamy nadzieję, że przynajmniej w jakimś stopniu zredukujemy
problem braku wolnych miejsc do parkowania samochodów, których z dnia na dzień przybywa.

Nasza Spółdzielnia
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Wypiękniał plac
przy kapliczce

W maju zakończono remont nawierzchni drogi wzdłuż budynku os. Kościuszki 30-32 wraz z parkingiem pod budynkami:
os. Kościuszki 14-16 oraz 26-28. Plac osiedlowy przy kapliczce
św. Kamila wypiękniał.

parking

Trwa remont nawierzchni
drogi dojazdowej do budynku
na os. Kościuszki 119-121.

Powstaną kolejne miejsca postojowe
dla mieszkańców w Pszowie
przy budynku - os. Kościuszki 117-119.
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Harmonogram odbioru odpadów k
Olza - ZABUDOWA WIELORODZINNA

Odpady komunalne zmieszane (pojemniki) z budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

1, 15, 29

12, 26

9, 23

7, 21

4, 18

3, 17, 30

Odpady komunalne selektywnie zbieranych - papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,
(system pojemnikowy) z budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

3, 17

7, 21

4, 18

2, 16

6, 20

4, 18

Odpady komunalne ulegających biodegradacji - system pojemnikowy z budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24, 31

7, 14, 21, 28

5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

7, 14, 21, 28

Odpady popiołu i żużlu (pojemniki) z budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

-

-

-

21

18

16

Odpady wielkogabarytowe odbierane z terenu nieruchomości:
Rodzaj odpadu

Termin zbiórki

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ELEKTRONICZNE I OPONY
(wystawka do godziny 7:00)

21.08.2020

Przypominamy mieszkańcom o możliwości przekazywania zwiększonych ilości odpadów zbieranych selektywnie (za wyjątkiem odpadów
kuchennych ulegających biodegradacji) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gorzycach przy ul. Bogumińskiej
13, poza terminami zbiórek określonymi powyżej.
Dni i godziny pracy (PSZOK) za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy:
DNI

wtorek

czwartek

GODZINY

8:00-14:30

październik-kwiecień
8:00-14:30

sobota
maj - wrzesień
12:00 - 16:30

8:00-13:30

Czernica ul. Babiogórska 12

Zabudowa wielorodzinna i działalność gospodarcza (2 wywozy)
Niesegregowane odpady komunalne

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

15, 30

12, 27

9, 24

7, 22

4, 19

2, 17, 30

24

22

19

17

Popiół
Odpady biodegradowalne

13, 27

10, 24

7, 21

5, 19

2, 16, 30

14, 28

Plastik

16

13

10

8

5

3

Papier

16

13

10

8

5

3

Szkło

16

13

10

8

5

3

Płatność
Odpady budowlane z drobnych remontów

20

20
5, 6, 7

Odpady wielkogabarytowe

31

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

31

UWAGA! Pojemniki należy udostępniać do opróżniania w dniu wywozu do godz. 6:00. W razie wystąpienia dużych ilości odpadów wywóz będzie kontynuowany w dniu
następnym. Odpady budowlane pochodzące z drobnych remontów, należy dostarczyć do kontenerów znajdujących się przy PSZOK-u. Uwaga! Zbiórka odpadów budowlanych
odbywa się tylko i wyłącznie w wyznaczonych terminach. Harmonogram dla zabudowy jednorodzinnej dotyczy także przedsiębiorców, którzy zadeklarowali opróżnianie
jednego pojemnika z odpadami zmieszanymi w miesiącu. Harmonogram dla zabudowy wielorodzinnej, działalności gospodarczej dotyczy podmiotów gospodarczych, które
zadeklarowały opróżnianie dwóch i więcej pojemników z odpadami zmieszanymi w miesiącu. UWAGA! Odpady biodegradowalne, budowlane, wielkogabrytowe, opony,
a także zużyty sprzęt rtv i agd nie są odbierane od przedsiębiorców.
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9

komunalnych w II półroczu 2020 r.
Harmonogram odbioru odpadów dla obszaru terytorialnego miasta Rydułtowy
Termin odbioru odpadów z podziałem na poszczególne miesiące - zabudowa wielomieszkaniowa
Harmonogram odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na II półrocze 2020r.

Nazwa obszaru zabudowań
wielomieszkaniowych

LIPIEC
1

1. SM "ORŁOWIEC"- Os. Orłowiec,

3

6

8

SIERPIEŃ
10

3

5

7

10 12

WRZESIEŃ
2

4

7

24 27 29 31

26 28 31

--------------

2. SM "ROW" - ul. Stanisława Ligonia, ul. Ofiar Terroru,
ul. Władysława Łokietka, ul. Krzyżkowicka, ul. Szpitalna, ul.
Plebiscytowa

25 28 30

--------------

GABARYTY 24.07

GABARYTY 21.08

6

PAPIER

ul. Raciborska 242, 244, 401; ul. Ofiar Terroru 49, 70,
ul. Gen. J. Bema 6,6a,28,103a, ul. Ramualda Traugutta 273,
ul.Radoszowska 123, ul.Barwna 1, ul.Barwna 6, Osiedle Karola 21,
ul. Korfantego 1,3,5, ul. Plebiscytowa 37, ul. A.Mickiewicza 6,
ul. Boh. Warszawy 38

SZKŁO
BIOODPADY

Rodzaj odpadu

1

26 28 30

4

6

9

12

25 27 30

2

4

7

9

11

14 16 18 21 23
24 28 30 31

GABARYTY 23.09

GABARYTY 29.10

GABARYTY 30.11

GABARYTY 21.12

sierpień

13 20 27
8

15 22

29
3 10 17 24
31
3 10 17 24
31

3

10 17 24

5

12 19 26

2

7

14 21 28

7

14 21 28

Urząd Miasta Rydułtowy wprowadza nowe
stawki za odbiór odpadów komunalnych

u Od sierpnia 2020 roku obowiązywać będzie wyższa
miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w wysokości 27,50 zł od osoby.

Miasto Rydułtowy w swojej
ulotce informacyjnej stwierdza,

Główny powód to mała konkurencja na rynku firm odbierają-

Wzrost ilości odbieranych odpadów
komunalnych z miasta - od roku 2017
ilość odpadów wzrosła o 5,6%

Wzrost opłat za umieszczenie odpadów
na składowisku - od roku 2019 opłata
wzrosła o 59%, a od roku 2016 o 264%

Wzrost płacy minimalnej - od roku
2019 płaca wzrosła o 15,6%, a od roku
2016 ten wzrost to 40,5%
2 600 zł

270,00 zł

2 250 zł
2 000 zł 2 100 zł
1 850 zł

140,00 zł
120,76 zł
74,26 zł

2017

2018

2019

2020

12 19 26

listopad
2

9

16 23

9

16 23

7

14 21 28

4

30
4 11 18 25

9

16 23

6

4

9

16 23

6

2
30
11 18 25 2
30

grudzień
7

14 21 24

28
12 18 25

2

24
4
28
13 20 27 4
28
13 20 27

9

16 23

28 30
11 18 24
31
11 18 24
31

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE ORAZ ZUŻYTE
OPONY, W ILOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ LIMIT, BĘDZIE
MOŻNA PRZEKAZAĆ DO PSZOK-U
PO UISZCZENIU DODATKOWEJ OPŁATY.
(przed dostarczeniem odpadów komunalnych na PSZOK
mieszkańcy proszeni są o telefoniczne zgłoszenie
powyższego faktu pod numer telefonu 514 497 562).
PONIEDZIAŁEK: 10:00 - 18:30
WTOREK: NIECZYNNE
ŚRODA: 11:00 - 18:30
CZWARTEK: NIECZYNNE
PIĄTEK: 08:00 - 16:30
SOBOTA: 08:00 - 14:00

Dlaczego są
wyższe koszty?

że nowa stawka związana jest
z wyższymi kosztami odbioru
odpadów komunalnych i ich
zagospodarowania na instalacjach.

170,00 zł

październik
5

n odpady budowlane i rozbiórkowe będą przyjmowane
w ilości do 500 kg/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny,
n zużyte opony będą przyjmowane w ilości do
8 sztuk/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny.

poniedziałki i piątki

9428,01

14 21 28

Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (Rydułtowy
ul. Jesionowa 70) - ZMIANY OD 1 SIERPNIA.

piątki

Odpady ulegające biodegradacji

wrzesień
7

30

wtorki i piątki

Odpady wielkogabarytowe

MASA ODPADÓW [Mg]

2

Popioły - 23.12

poniedziałki i piątki

Odpady segregowane

2016

12

Popioły - 24.11

Termin odbioru

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

2019

9

Popioły - 22.10

RACIBÓRZ

2018

7

31

PLA+MET+WM

4. Bud. wielomieszkaniowe - ZGK

2017

5

Popioły - 29.09

lipiec

ul. Szpitalna 1, Osiedle Orłowiec 27 i 28, ul.Ofiar Terroru 1,

9333,94

2

GRUDZIEŃ

Harmonogram odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny na II półrocze 2020

3. Wspólnoty Mieszkaniowe

8924,2

11

LISTOPAD

13 15 17 20 22 14 17 19 21 24 14 16 18 21 23 14 16 19 21 23 13 16 18 20 23

ul. Raciborska, ul. Obywatelska, ul. Adama Mickiewicza,
ul. Stanisława Ligonia, ul. Kazimierza Przerwy -Tetemajera,
ul. Ofiar Terroru

Dlaczego stawka
została podwyższona?

9

PAŹDZIERNIK

2016

2017

2018

2019

2020

cych odpady komunalne. W przetargu ogłoszonym przez miasto
została złożona tylko jedna oferta
na świadczenie usługi odbioru
odpadów sprzed nieruchomości.
Podwyżka opłaty śmieciowej nie
dotyczy tylko Rydułtów. Jest to
tendencja, którą obserwuje się w
każdej gminie. Niestety, stawki
opłat są coraz wyższe, a w niektórych przypadkach zbliżają się już
do 30,00 zł/osobę.
Zmianie ulega również sposób rozliczania z przedsiębiorcą
odbierającym odpady komunalne, który narzucają przepisy. Do
tej pory za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

sprzed nieruchomości przedsiębiorca otrzymywał wynagrodzenie ryczałtowe (niezależnie od
ilości odbieranych odpadów).
Obecnie miasto zobowiązane
jest do uiszczania opłaty za każdą tonę odebranych od mieszkańca odpadów. To szczególnie
istotne zwłaszcza w kontekście
tego, iż w mieście mamy do czynienia z systematycznym wzrostem ilości odpadów komunalnych. Warto pamiętać, iż miasto
zapłaci za każdą tonę odebranego odpadu (według obowiązujących od lipca cen za 1 Mg 1 tonę - odpadu sprzed nieruchomości - 688,09 zł).
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Lokalna platforma na rzecz
Zapobiegania Powstawaniu Odpadów (ZPO)

Nie wytwarzajmy

tyle śmieci!

Jak zapobiegać powstawaniu odpadadów?

W

dzisiejszych
czasach wszystkie produkty sprzedawane są w opakowaniach, które po
zużyciu produktu stają się odpadem. Zapobieganie powstawaniu
i zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów to główne i podstawowe cele w gospodarce odpadami. Zapobieganie powstawaniu odpadów jest najbardziej pożądaną i zdecydowanie najlepszą
metodą gospodarowania, jako że
brak odpadów oznacza brak problemów z nimi związanych, takich jak zbieranie, transport czy
unieszkodliwianie - a wszystkie
te metody w mniejszym lub większym stopniu wymagają nakładów finansowych, użycia energii i materiałów. Niesegregowane i niezagospodarowane śmieci,
które każdy z nas wyrzuca każdego dnia, trafiają na wciąż powiększające się składowiska odpadów.
Pamiętajmy jednak, że kosztami
ich utrzymania jesteśmy przecież
obciążani my wszyscy.
Według statystyk
GUS, przeciętny
polak „produkuje”
ponad 350 kg
odpadów rocznie!
Polska znajduje się
na 14. miejscu
w Unii Europejskiej,
jeżeli chodzi o ilość
wytwarzanych
odpadów
w przeliczeniu
na osobę.

Każdy z nas, mieszkańców,
może w swoim domu podjąć
działania sprzyjające ograniczeniu powstawania odpadów
- dzięki czemu nasze otoczenie
będzie ładniejsze, a my zaoszczędzimy na opłatach.

Kilka prostych zasad
jak zmniejszyć ilość
odpadów:
n Kupuj odpowiedzialnie: Najlepszym sposobem na poradzenie sobie z górą śmieci jest
ograniczenie ich ilości. Najlepiej zacząć już podczas następnej wizyty w sklepie. Ruszając na zakupy, pamiętajmy, że każdy nasz zakup ma
wpływ na stan środowiska naturalnego. To właśnie dzięki
naszym decyzjom przy kasie
możemy znacznie ograniczyć
ilość wytwarzanych śmieci.
Robiąc listę zakupów, warto
odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytania: czy naprawdę
tego potrzebuję? A może to,
co mam, nadal działa albo da
się zreperować? Kupując tylko
to, co nam potrzebne, możemy nie tylko ograniczyć ilość
śmieci, ale również zużycie
energii, surowców i wody potrzebnych podczas produkcji.
n Weź torbę z domu - Pamiętajmy, żeby na wyprawę do sklepu iść z własną torbą wielokrotnego użytku. Im rzadziej
korzystać będziemy z plastikowych toreb dostępnych
w każdym markecie, tym
mniej śmieci wyląduje w koszu. Jeśli zapomnimy własnej
torby, nie bierzmy cienkich
jednorazówek - w prawie każdym sklepie można dostać duże i solidne torby plastikowe,
które będziemy mogli wykorzystać do innych celów - np.
jako torbę na segregowane surowce. Torba wielokrotnego
użytku jest pojemna, wytrzymała i będzie służyć całe lata, a po zwinięciu zajmuje tak
mało miejsca, że zmieści się
w każdej damskiej toreb-

ce. Warto wyrobić taki nawyk
szczególnie, że każda torba jednorazowa w sklepie to dodatkowy koszt i dodatkowy śmieć.
Jednorazowe torebki służą nam
tylko chwilę, a po powrocie do
domu lądują w koszu, przyczyniając się do produkcji ogromnej ilości śmieci.
n Kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz.
n Zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia.
n Wybieraj produkty trwałe.
n Unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych
sztućców na grilla, papierowych talerzyków czy plastikowych kubeczków. Zamiast
zwykłych, jednorazowych baterii stosuj akumulatorki, które można wielokrotnie ładować. Zamiast papierowych
ręczników, możemy korzystać z materiałowej ściereczki. Zamiast za każdym razem
kupować dozownik z mydłem
w płynie, możemy kupić go
raz, a później uzupełniać mydło z saszetek. Zamiast używać jednorazowych maszynek
do golenia, można przerzucić
się na maszynkę na wymienne ostrza.
n Wybierz szklaną butelkę
zwrotną zamiast butelki plastikowej (szklana butelka może być wykorzystana powtórnie nawet 15 razy, podczas gdy
butelka plastikowa jest jednorazowa) - jeżeli to możliwe
przygotowuj napoje w domu
na bazie wody wodociągowej.
n Unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw opakowań. Podczas codziennych
zakupów starajmy się wybierać produkty, które można kupić bez opakowania, np.
warzywa, owoce, mięso czy
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pieczywo. W tym celu warto
wybrać się z wizytą na bazar,
do piekarni, warzywniaka czy
sklepu mięsnego. Wybierając
lokalne produkty otrzymujemy świeższe towary, których
transport do miejsca ostatecznej sprzedaży nie wiązał
się z przewozem na duże odległości, dzięki czemu ograniczamy emisję gazów cieplarnianych. Niepakowane towary możemy kupić też w supermarkecie, wybierając towar ze stoisk zamiast pakowane towary z półki. Każda taka
decyzja sprawia, że w naszym
koszu ląduje mniej foliowych
opakowań i styropianowych
tacek, które później przeważnie trafiają na wysypiska.
Oczywiście nie wszystkie towary jesteśmy w stanie kupić
bez opakowania. Wybierajmy takie, które są pakowane
w materiały biodegradowalne
lub podlegają recyklingowi.
Najlepiej wybierać opakowania wykonane ze szkła i metali. Są to materiały, które można przetwarzać nieskończoną
ilość razy. To lepsze rozwiązanie niż wybór opakowań plastikowych, które pomimo, że
również mogą być przetwarzane, to ich żywotność jest
krótsza, a ich rozkład potrafi
trwać nawet tysiące lat. Jeżeli to możliwe unikajmy plastikowych opakowań pokrytych
folią termozgrzewalną - w tej
formie nie nadają się do przetworzenia. Przetworzeniu nie
ulega też czarny plastik.
n Zastanów się przed dokonaniem większego zakupu: Chociaż to właśnie podczas codziennych zakupów
produkujemy najwięcej śmieci, to potencjalnie większe zagrożenie dla środowiska mogą mieć decyzje o wymianie
regału, pralki czy telewizora. Szkodliwe dla środowiska
mogą być zwłaszcza te ostatnie, czyli sprzęt RTV/AGD,
do którego produkcji wykorzystuje się związki chemiczne
i wiele rzadkich metali. Dlatego zawsze warto zorientować
się, czy sprzęt elektroniczny
z drugiego obiegu nie zaspokoi naszych potrzeb. Kupując
sprzęt RTV/AGD, warto zwrócić uwagę na jego klasę energetyczną i trwałość. Zastanówmy się też, czy będziemy na tyle regularnie korzystać z danego przedmiotu, że warto go
kupić. Być może wystarczy za-

pytać sąsiada, czy może nam
pożyczyć jakieś narzędzie np.
wiertarkę. Co zrobić z meblami, które są już wytarte i nie
pasują do wnętrza świeżo wyremontowanego mieszkania?
Zastanów się, czy zamiast kupować nową kanapę czy fotel,
nie lepiej je odświeżyć, np. poprzez wymianę obić.
Zastanów się zanim
wyrzucisz:
Rzeczy używane, których
już nie potrzebujesz np. meble,
sprawny sprzęt AGD, książki,
ubrania, zabawki, sprzęty sportowe i dla dzieci możesz oddać
komuś, kto ich potrzebuje, lub
sprzedać. Zasada jest prosta - jeżeli czegoś nie potrzebujesz - podaj to dalej. Jest wiele sposobów,
żeby oddać przedmioty, których
nie potrzebujemy w dobre ręce.
Można skorzystać z internetowych portali z ogłoszeniami lokalnymi lub oddać te rzeczy instytucjom, które przekażą je potrzebującym.
Drugie życie można nadać wielu przedmiotom. Używane ubrania można przerobić, a używane meble odświeżyć przez wymianę obić, uchwytów, poręczy, czy też przez przemalowanie itp.. Nie dość, że nie wytwarza się przy tym nowych odpadów, to można zyskać odnowione, wartościowe przedmioty,
z których radość może być taka
sama, jeśli nie większa, niż z nowo zakupionych.
Zmniejsz ilość
generowanych przez
siebie odpadów:
n Do pakowania drugiego śniadania wykorzystuj pojemniki
wielokrotnego użytku.
n Naklej na skrzynce informację, że nie życzysz sobie ulotek.
n Jeżeli to możliwe ogranicz
ilość zużywanego papieru:
- wysyłaj korespondencję pocztą elektroniczną zamiast tradycyjnych listów,
- zrezygnuj z papierowych faktur i rachunków za media
i usługi oraz z tradycyjnych
wyciągów bankowych na rzecz
dokumentów przekazywanych
w wersji elektronicznej,
- jeżeli musisz coś wydrukować,
to drukuj dwustronnie,
- tam, gdzie możliwe wykorzystuj papier wcześniej zapisany
jednostronnie.
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Kanalizacja na finiszu
u Od ponad dwóch lat trwa budowa
nowoczesnej kanalizacji na os. Kościuszki
w Pszowie. Projekt modernizacji
i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz
z towarzyszącą jej infrastrukturą jest
największą inwestycją w historii miasta.
Budowę podzielono na trzy etapy:
1. Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Pszowie.
2. Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami oraz niezbędną infrastrukturą w rejonie ulic:
Andersa, Miarki i os. T. Kościuszki.
3. Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami oraz niezbędną infrastrukturą w rejonie ulic:
Niepodległości i Bohaterów Westerplatte.
W ramach projektu zbudowano liczącą ponad
6 km długości sieć kanalizacyjną wraz z przyłączami w rejonie ulic: W. Andersa, K. Miarki, os. T. Kościuszki, Niepodległości i Bohaterów Westerplatte.

17 mln zł

koszt budowy
kanalizacji w Pszowie

8 mln zł

dofinansowanie unijne

Powstała sieć grawitacyjna, kolektory ciśnieniowe
i pięć przepompowni. Obecnie Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec” wykonuje przyłącza do nowej sieci
kanalizacyjnej. Wiąże się to z niedogodnościami dla
mieszkańców, którym przeszkadzają, m.in. wykopy.
Warto jednak przeczekać te chwilowe utrudnienia,
bo dzięki tej inwestycji zostanie zażegnany problem
z kanalizacją na os. Kościuszki. Ostateczne zakończenie robót planowane jest na koniec października.
Wielkie słowa uznania należą się firmom oraz
pracownikom, którzy pomimo panującej pandemii i niekorzystnych warunków atmosferycznych
(ulewne deszcze) wykonują swoje prace zgodnie
z założonym planem robót.

Szanowny Mieszkańcu
- nie przechowuj rzeczy na klatce schodowej!

S

kładowanie na klatkach
schodowych i korytarzach
takich rzeczy jak: foteliki
samochodowe, rowery, stare meble, pudła z rupieciami, hulajnogi, nieużywany sprzęt RTV i AGD
itp. stwarza zagrożenie oraz blokuje drogi ewakuacyjne.
Taka sytuacja może znacznie
utrudnić pracę wszelkim służbom ratowniczym, jak również
utrudnić samym mieszkańcom
drogę ewakuacji. Należy pamiętać, że w przypadku zagrożenia życia liczy się każda sekunda.
Państwowa Straż Pożarna,
przeprowadza rutynowe kontrole i kiedy trafia na przypadki nieprawidłowego wykorzystania powierzchni korytarzo-

wych może nałożyć karę nagany,
mandatu lub nawet aresztu.
Dz.U.2010.109.719 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów § 4 Katalog czynności zabronionych,
obowiązki - pkt. 1:
„W obiektach oraz na terenach
przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących
czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnianie prowadzenia działania ratowniczego lub
ewakuacji: (...) lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniej-

szający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach technicznobudowlanych (...).”
Ustawa z dnia 20.05.1971 r.
Kodeks wykroczeń: art. 82. § 1.
„Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania
ratowniczego lub ewakuacji, polegających na: (...) składowaniu materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczaniu przedmiotów na tych drogach
w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości (...) podlega
karze aresztu, grzywny albo karze nagany”.

Wspólnie zadbajmy o czystość i bezpieczeństwo na klatkach schodowych
- to miejsca przeznaczone do użytku wspólnego oraz jedyna droga ewakuacyjna!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec” w Rydułtowach przy ul. Adama Mickiewicza 21

OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na najem lokali użytkowych :
n Rydułtowy, os. Orłowiec 55 E pow. użytkowa 34,22 m2. Cena wywoławcza stawki eksploatacyjnej 10,80 zł/m2/m-c + VAT miesięcznie, należne wadium 600,00 zł. Cena wywoławcza nie uwzględnia pozostałych opłat czynszowych. Przeznaczenie - działalność dowolna, zgłoszona do protokołu komisji.
n Rydułtowy, os. Orłowiec 55 D pow. użytkowa 33,93 m2. Cena wywoławcza stawki eksploatacyjnej 10,80 zł/m2/m-c + VAT miesięcznie, należne wadium 600,00 zł. Cena wywoławcza nie uwzględnia pozostałych opłat czynszowych. Przeznaczenie - działalność dowolna, zgłoszona do protokołu komisji.
n Rydułtowy, os. Orłowiec 55 G pow. użytkowa 33,30 m2. Cena wywoławcza stawki eksploatacyjnej 7,56 zł/m2/m-c + VAT miesięcznie, należne wadium 600,00 zł. Cena wywoławcza
nie uwzględnia pozostałych opłat czynszowych. Przeznaczenie - działalność dowolna, zgłoszona do protokołu komisji.
n Rydułtowy, os. Orłowiec 69 F pow. użytkowa 35,74 m2. Cena wywoławcza stawki eksploatacyjnej 10,80 zł/m2/m-c + VAT miesięcznie, należne wadium 600,00 zł. Cena wywoławcza
nie uwzględnia pozostałych opłat czynszowych. Przeznaczenie - działalność dowolna, zgłoszona do protokołu komisji.
n Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 69,20 m2. Cena wywoławcza stawki eksploatacyjnej 7,56 zł/m2/m-c + VAT miesięcznie, należne wadium 1.000,00 zł. Cena
wywoławcza nie uwzględnia pozostałych opłat czynszowych. Przeznaczenie - działalność dowolna, zgłoszona do protokołu komisji.
n Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 415,84 m2. Cena wywoławcza stawki eksploatacyjnej 7,56 zł/m2/m-c + VAT miesięcznie, należne wadium 2.000,00 zł. Cena
wywoławcza nie uwzględnia pozostałych opłat czynszowych. Przeznaczenie - działalność dowolna, zgłoszona do protokołu komisji.
n Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 480,30 m2. Cena wywoławcza stawki eksploatacyjnej 7,56 zł/m2/m-c + VAT miesięcznie, należne wadium 2.000,00 zł. Cena
wywoławcza nie uwzględnia pozostałych opłat czynszowych. Przeznaczenie - działalność dowolna, zgłoszona do protokołu komisji.
n Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21 pow. użytkowa 418,54 m2. Cena wywoławcza stawki eksploatacyjnej 10,80 zł/m2/m-c + VAT miesięcznie, należne wadium 2.000,00 zł. Cena
wywoławcza nie uwzględnia pozostałych opłat czynszowych. Przeznaczenie - działalność dowolna, zgłoszona do protokołu komisji.
n Rydułtowy, Os. Orłowiec 77A pow. użytkowa 22,52 m2. Cena wywoławcza stawki eksploatacyjnej 10,80 zł/m2/m-c + VAT miesięcznie, należne wadium 600,00 zł. Cena wywoławcza nie uwzględnia pozostałych opłat czynszowych. Przeznaczenie - działalność dowolna, zgłoszona do protokołu komisji.
n Rydułtowy, Os. Orłowiec 79A pow. użytkowa 23,31 m2. Cena wywoławcza stawki eksploatacyjnej 10,80 zł/m2/m-c + VAT miesięcznie, należne wadium 600,00 zł. Cena wywoławcza nie uwzględnia pozostałych opłat czynszowych. Przeznaczenie - działalność dowolna, zgłoszona do protokołu komisji.
n Rydułtowy, Os. Orłowiec 79B pow. użytkowa 48,83 m2. Cena wywoławcza stawki eksploatacyjnej 10,80 zł/m2/m-c + VAT miesięcznie, należne wadium 600,00 zł. Cena wywoławcza nie uwzględnia pozostałych opłat czynszowych. Przeznaczenie - działalność dowolna, zgłoszona do protokołu komisji.
n Pszów ul. Boh. Westerplatte 21/II pow. użytkowa 105,31 m2. Cena wywoławcza stawki eksploatacyjnej 7,56 zł/m2/m-c + VAT miesięcznie, należne wadium 600,00 zł. Cena wywoławcza nie uwzględnia pozostałych opłat czynszowych. Przeznaczenie - działalność dowolna, zgłoszona do protokołu komisji.
n Pszów os. Kościuszki 36 UI pow. użytkowa 51,84 m2. Cena wywoławcza stawki eksploatacyjnej 10,80 zł/m2/m-c + VAT miesięcznie, należne wadium 600,00 zł. Cena wywoławcza
nie uwzględnia pozostałych opłat czynszowych. Przeznaczenie - działalność dowolna, zgłoszona do protokołu komisji.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.07.2020 r. o godz. 09.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” w Rydułtowach przy ul. Adama Mickiewicza 21 - sala konferencyjna przy zachowaniu niezbędnych wymogów sanitarnych.
Lokale można oglądać w dniu 24.07.2020 r. w godz. 9.00-10.30 oraz w dniu 27.07.2020 r. w godz. 13.00-14.30.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium na rachunek bankowy Spółdzielni. Przystępujący do przetargu wpłaca na rachunek bankowy Spółdzielni
opłatę manipulacyjną w wysokości 70,00zł + VAT, która nie podlega zwrotowi po zakończeniu postępowania przetargowego.
Numery kont, na które można dokonywać wpłat: ING Bank Śląski: 44 1050 1403 1000 0004 0076 0849, PKO BP : 31 1020 2472 0000 6802 0021 3041
Wpłata wadium i opłaty manipulacyjnej jest warunkiem przystąpienia do przetargu. Wadium podlega zaliczeniu na poczet czynszu osobie, która przetarg wygra. W przypadku kiedy osoba wygrywająca przetarg uchyli się od podpisania umowy w ciągu 7 dni od daty przetargu, traci wadium. Oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Do wglądu komisji wymagane są dowody osobiste, dowody wpłaty wadium i opłaty manipulacyjnej. W przetargu nie mogą brać udziału osoby, które posiadają zobowiązania w stosunku do Spółdzielni.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Jest możliwość zapoznania się z regulaminem przetargu oraz uzyskania
informacji w siedzibie Spółdzielni - pokój nr 2 lub telefonicznie (32) 4173038, (32) 4197206, (32) 4194295 wew. 101.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec” w Rydułtowach przy ul. Mickiewicza 21

OGŁASZA

ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa własności do następujących lokali mieszkalnych:
Lp.

Lokal
typu

1

M-1

Rydułtowy, Orłowiec 64/15

31,38 m2

II piętro, z.w., piece

36.000,00

10:00

2

M-3

Rydułtowy, Orłowiec 66/20

56,61 m

II piętro, z.w., piece

69.000,00

10:30

3

M-3

Rydułtowy, S. Ligonia 10/37

36,15 m2

parter, c.o., c.w.u, z.w.

62.000,00

11:00

4

M-3

Niewiadom, G. Morcinka 45/20

45,11 m2

IV piętro, c.o., z.w.

69.000,00

11:30

5

M-2

Pszów, T. Kościuszki 16/5

37,26 m

II piętro, c.o., c.w.u, z.w., gaz

58.000,00

12:00

6

M-3

Pszów, T. Kościuszki 21/8

59,42 m

II piętro, c.o., c.w.u, z.w., gaz

110.000,00

12:30

7

M-4

Pszów, T. Kościuszki 42/7

58,99 m

II piętro, c.o., c.w.u, z.w., gaz

110.000,00

13:00

8

M-2

Pszów, T. Kościuszki 113/8

34,45 m

II piętro, c.o., c.w.u, z.w., gaz

56.000,00

13:30

Adres

Pow.
użytkowa
2

2
2
2
2

Standard

Cena (zł)

Przewidywana
godz. przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 28.07.2020 r. (wtorek) począwszy od godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” w Rydułtowach przy
ul. A. Mickiewicza 21 - sala konferencyjna przy zachowaniu niezbędnych wymogów sanitarnych.
Wszystkie z podanych wyżej mieszkań można oglądać w dniach 24.07.2020 r. oraz 27.07.2020 r. w godzinach 13.00 - 14.30.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do uiszczenia na rachunek bankowy Spółdzielni opłaty manipulacyjnej w wysokości 86,10zł, która nie podlega zwrotowi
oraz wadium w wysokości 10% wartości mieszkania.
Numery kont, na które można dokonywać wpłat: ING Bank Śląski: 44 1050 1403 1000 0004 0076 0849, PKO BP : 31 1020 2472 0000 6802 0021 3041
Wadium podlega zaliczeniu na poczet wartości mieszkania osobie, która przetarg wygra.
Opłaty czynszowe w ww. mieszkaniach naliczane będą od dnia spisania aktu notarialnego u notariusza. Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 30 dni od
daty wygrania przetargu nie wpłaci wylicytowanej wartości lokalu na rachunek bankowy Spółdzielni. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi wygrywającemu przetarg.
Oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. W przetargu nie mogą brać udziału osoby, które posiadają zobowiązania
w stosunku do Spółdzielni. Do wglądu komisji wymagane są dowody osobiste, dowody wpłaty: opłaty manipulacyjnej oraz wadium. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Istnieje możliwość zapoznania się z regulaminem przetargu (www.smorlowiec.pl) oraz uzyskania informacji w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” w Rydułtowach przy ul. A. Mickiewicza 21 lub telefonicznie pod nr tel. (32) 4173038, (32) 4188056 wew. 105 lub 112.

