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L.dz. ................/2017                                                   Krzeszowice, dn. 12.12.2017r. 

 

Szanowna Pani / Szanowny Pan 

Właściciel Lokalu 

ul. Stopki 1  

w Krzeszowicach 
 

Zarząd Spółdzielni po raz kolejny podejmuje temat termomodernizacji - docieplenia wszystkich 4 

ścian elewacji wraz z remontem balkonów budynku ul. Stopki 1 w Krzeszowicach, kontynuując tym 

samym sprawę rozpoczętą w 2015r.  Przypominamy, że na zebraniu w dn. 24.08.2015 obecni mieszkańcy 

budynku Stopki 1 zawnioskowali o wykonanie pełnej termomodernizacji budynku w zakresie docieplenia 

elewacji i remontu balkonów - niestety wyniki przeprowadzonej ankiety w tej sprawie pod koniec 2015r., 

uniemożliwiły podjęcie i realizację docieplenia elewacji budynku ul. Stopki 1. 

W/w prace mają na celu uzyskania następujących efektów:  

• poprawy estetyki budynku i komfortu zamieszkania,  

• likwidacji przemarzania ścian, 

• w szczególności: zmniejszenie kosztów ogrzewania. 

 

Z uwagi na wciąż rosnące ceny termomodernizacji, spowodowane wzrastającymi kosztami robocizny 

(m.in. podnoszone płace minimalne, niski poziom bezrobocia, rosnące wymagania płacowe, itd.) oraz 

rosnącymi kosztami materiałów (głównie styropianu), należy Państwa poinformować, że obecnie 

przewidywane koszty docieplenia wszystkich 4 ścian elewacji Państwa budynku do realizacji w 2019 roku 

należy szacować na poziomie ok. 280.000zł, czyli prawie o 100.000zł więcej niż było zakładane w 2015r. 

(wówczas koszt docieplenia Państwa budynku był przyjęty na poziomie ok. 190.000zł). 

Dotychczas zebrane  finanse na Państwa funduszu remontowym nie dają możliwości szybkiej 

realizacji docieplenia, gdyż przewidywany stan środków na funduszu remontowym na dzień 31.12.2017r. 

na Państwa budynku będzie wynosić około 60.000 złotych, czyli przy wstępnie szacowanych cenach 

docieplenia, brakująca kwota to ok. 220.000zł. A zatem, przy obecnej stawce funduszu remontowego 

(1,55 zł/m2 p.u.m) i małej sumarycznej powierzchni użytkowej budynku (1071,90 m2), brakującą kwotę 

musielibyście Państwo zbierać przez okres 132 miesięcy, tj. aż 11 lat (przy założeniu, że kwota docieplenia 

nie wzrosłaby, a kredyt byłby nieoprocentowany). Zaznaczamy, że zgodnie z zapisem par.100 ust.10 

Statutu Spółdzielni, pożyczek wewnętrznych udziela Rada Nadzorcza na okres maksymalnie 3 lat. 

Realizacja termomodernizacji w zakresie docieplenia 4 ścian elewacji i remontu balkonów mogłaby 

być przeprowadzona w 2019 roku, przy założeniu, że wynik ankiety będzie pozytywny i określony 

akceptowalny system finansowania docieplenia (jeden z poniższych wariantów). 

 

Aby zwiększyć szanse na jak najszybsze przystąpienie do realizacji w/w robót, proponujemy aby już 

od 01.05.2018 podwyższyć składkę na fundusz remontowy, aby gromadzić środki finansowe na ten cel. 

 

W związku z powyższym - do rozważenia przez Państwa - podajemy 2 alternatywne warianty: 

 

WARIANT (1) - mały wzrost stawki funduszu remontowego, ale długi okres spłaty (czyli wyższe koszty 

obsługi kredytu/pożyczki oraz ograniczenie do minimum możliwości wykonywania innych prac 

remontowych do 2029 roku): 

• stawka funduszu remontowego podwyższona do kwoty 2,00 zł m2/p.u.m./miesiąc od dnia 01.05.2018 na 

okres do momentu całkowitej spłaty pełnych kosztów (czyli kosztów remontu i kredytu bankowego 

wraz z odsetkami bankowymi) 

• realizacja robót w 2019 roku  

• spłata kosztów remontu po zakończeniu robót w 2019r. i przyjęciu faktury - według schematu:  

a) wydatkowanie środków z funduszu remontowego w kwocie zgromadzonej do dnia zakończenia 

robót (przewidywana suma na dzień 31.08.2019 ok. 100.000zł)  

b) pozostała kwota spłacana przez okres 10 lat poprzez zaciągnięcie kredytu komercyjnego od 

2019r. tj. sumarycznie ok. 220.000zł (kwota ok. 180.000zł + odsetki bankowe ok. 40.000zł). 
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WARIANT (2) – wyższy wzrost stawki funduszu remontowego, ale krótszy okres spłaty (czyli niższe 

koszty kredytu/pożyczki oraz szybsza możliwość wykonywania innych prac remontowych): 

• stawka funduszu remontowego podwyższona do kwoty 3,50 zł m2/p.u.m./miesiąc od dnia 01.05.2018 na 

okres do momentu całkowitej spłaty pełnych kosztów (czyli kosztów remontu i kredytu bankowego 

wraz z odsetkami bankowymi / lub pożyczki wewnętrznej)  

• realizacja robót w 2019 roku 

• spłata kosztów remontu po zakończeniu robót w 2019r. i przyjęciu faktury - według schematu:  

a) wydatkowanie środków z funduszu remontowego w kwocie zgromadzonej do dnia zakończenia 

robót (przewidywana suma na dzień 31.08.2019 ok. 125.000zł) 

b) pierwsza część pozostałej kwoty do spłacana przez okres ok. 0,5-1,0 roku poprzez zaciągnięcie 

kredytu komercyjnego od 2019r.,  tj. sumarycznie ok. 25.000zł (kwota ok. 20.000zł + odsetki 

bankowe ok. 5.000zł)  

c) druga część pozostałej kwoty tj. nie więcej niż 135.000zł do spłacenia w ramach pożyczki 

wewnętrznej Spółdzielni przez okres nie dłuższy niż 3 lata, licząc od daty zamknięcia w/w 

kredytu bankowego. 

W obu w/w wariantach, w okresie spłaty zadłużenia za w/w roboty: stawka C.O. nie będzie obniżana, a 

nadpłaty wynikające z rocznego rozliczenia C.O. będą przekazywane na fundusz remontowy, celem 

szybszej spłaty kosztów w/w remontu. 

 

Spółdzielnia będzie wnioskować o dofinasowanie w ramach premii termomodernizacyjnej z BGK 

(zwykle o wartości ok. 10% kosztów docieplenia) – niestety obecnie nie można uzyskać potwierdzenia czy 

premie z BGK będą przyznawane w roku 2018, a tym bardziej w 2019r. Niemniej, Spółdzielnia będzie 

zabiegała o jej przyznanie, a w przypadku braku możliwości uzyskania premii termomodernizacyjnej dla 

Państwa budynku, będą poszukiwane innej formy zmniejszenia kosztów, np. poprzez pożyczki z funduszu 

WFOŚ – o czym poinformujemy, gdy będą znane zasady udzielania premii lub możliwości dofinansowania 

z innych źródeł. W przypadku uzyskania premii termomodernizacyjnej z BGK – będzie ona priorytetowo 

przeznaczona na spłatę komercyjnego kredytu bankowego, tj. okres spłaty kredytu bankowego zostanie 

stosownie skrócony. 

 

Zaznaczamy, że ostateczne rozliczenie kosztów i tym samym okresu spłaty, nastąpi po realizacji 

zadania przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu oraz możliwości uzyskania premii 

termomodernizacyjnej z BGK lub uzyskania dofinansowania z innych źródeł.  

 

Należy podkreślić, że wydatkowanie wszystkich funduszy na cel termomodernizacji budynku, 

spowoduje, że w okresie spłaty będzie brak środków na inne plany remontowe, czy też na nieprzewidziane 

awarie - a zatem należy mieć na uwadze, że inne potrzeby remontowe będą wówczas wymagały 

dodatkowego podniesienia stawki funduszu remontowego lub przesunięcia ich realizacji na okres po 

spłacie zadłużenia. Dlatego tak istotna jest Państwa decyzja o wyborze wariantu i tym samym określenie 

okresu spłaty zadłużenia. 

 

Aby wprowadzić podwyższoną stawkę na fundusz remontowy od 01.05.2018r. (w zależności od 

wariantu) i zaplanować realizację zadania termomodernizacyjnego dla Państwa budynku w 2019 roku, 

wymagana jest zgoda ponad 50% osób przez posiadających tytuł prawny do mieszkania, na jeden z 

wariantów (liczonych według zasady: 1 głos na lokal).  
W załączeniu przesyłamy stosowne oświadczenie, które po wypełnieniu prosimy 

zwrócić do Spółdzielni w terminie do dnia 28.12.2017r. (czwartek) do godziny 10:00. 

 

Uwaga:  

Oświadczenie by było ważne, winno być podpisane jedynie przez osobę posiadającą tytuł prawny  

do mieszkania. 

 

 

Otrzymują: 

1x Mieszkańcy 

1x a/a (GZM) 
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OŚWIADCZENIE (pkt. I – IV) 

 

Imię i Nazwisko: ………………………………………………….  

 

ul. Stopki 1 m. ...... ,  Krzeszowice 

 

Jako osoba posiadającą tytuł prawny do w/w mieszkania oświadczam, że: 
 

I. Wyrażam zgodę na sfinansowaniem termomodernizacji – docieplenia wszystkich 4 ścian 

elewacji wraz z remontem balkonów budynku Stopki 1 w Krzeszowicach, planowaną do realizacji w 

roku 2019, według jednego z poniższych wariantów: 

 

Opis wariantu 

Podpis właściciela 

lokalu 

– podpis należy podać 

przy wybranym 

wariancie 

WARIANT 1:  

• wzrost stawki fund. remontowego do kwoty 2,00 zł m2/p.u.m./m-c od dnia 

01.05.2018 na czas spłaty całości kosztów w/w robót, 

• spłata kosztów: 

a) wydatkowanie zgromadzonych środków na funduszu remontowym w 

kwocie ok. 100.000zł (przewidywane saldo na 31.08.2019r.) 

b) spłata pozostałych kosztów poniesionych na w/w remont poprzez 

zaciągnięcie kredytu komercyjnego na okres 10 lat od czasu zakończenia 

remontu w 2019r., z jednoczesną spłatą naliczanych odsetek bankowych tj. 

sumarycznie ok. 220.000zł (kwota 180tys. + odsetki 40tys.). ……………………. 

WARIANT 2:  

• wzrost stawki fund. remontowego do kwoty ok. 3,50 zł m2/p.u.m./m-c od dnia 

01.05.2018 na czas spłaty całości kosztów w/w robót, 

• spłata kosztów: 

a) wydatkowanie zgromadzonych środków na funduszu remontowym w 

kwocie ok. 125.000zł (przewidywany stan na dzień 31.08.2019) 

b) pierwsza część pozostałej kwoty do spłaty poprzez zaciągnięcie 

komercyjnego kredytu bankowego i spłacanie go przez okres ok. 0,5-1,0 

roku z jednoczesną spłatą naliczanych odsetek bankowych - przewidywana 

kwota sumarycznie ok. 25.000zł (kwota 20tys. + odsetki 5tys.) 

c) druga część pozostałej kwoty ok. 135.000zł do spłacenia w ramach pożyczki 

wewnętrznej Spółdzielni przez okres maksymalnie 3 lat, licząc od daty 

zamknięcia w/w kredytu bankowego. ……………………… 

NIE WYRAŻAM ZGODY na termomodernizację – docieplenie wszystkich 4 

ścian elewacji wraz z remontem balkonów budynku Stopki 1 w 

Krzeszowicach, ani na wzrost stawki funduszu remontowego ……………………… 
 

 

 

 

 

Krzeszowice, dnia………………………….      …………………………………………………. 

               (czytelny podpis) 
 

 

Ciąg dalszy oświadczenia na kolejnej stronie - verte 
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II. Wyrażam zgodę na przeznaczenie nadpłat z rozliczenia C.O. na fundusz remontowy, w 

okresie ujemnego salda funduszu remontowego związanego z wykonaniem termomodernizacji - 

docieplenia ścian elewacji wraz z remontem balkonów budynku Stopki 1 w Krzeszowicach, celem 

szybszej spłaty kosztów docieplenia. 

 

 

 

 

Krzeszowice, dnia………………………….      …………………………………………………. 

(czytelny podpis) 

 

 

 

III.  Oświadczam, że jestem świadomy, iż szacowane kwoty i przedstawione wyliczenia są 

aktualne na dzień powstania dokumentu, tj. na dzień 12.12.2017 i wyrażam zgodę na ich późniejszą 

korektę w związku ze zmianami z przyczyn niezależnych i zobowiązuję się do poniesienia 

zmienionych opłat. 

 

 

 

 

Krzeszowice, dnia………………………….      …………………………………………………. 

(czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

IV.   Jednocześnie zobowiązuję się do natychmiastowej spłaty kwoty zadłużenia wraz z odsetkami, 

powstałego w wyniku wykonania w/w termomodernizacji wraz z remontem balkonów dla budynku 

Stopki 1 w Krzeszowicach, w przypadku wydzielenia ze Spółdzielni tej nieruchomości jako 

wspólnoty mieszkaniowej lub przekształcenia w oddzielną spółdzielnię mieszkaniową – zgodnie z 

par.100 ust. 8 Statutu Spółdzielni. 

 

 

 

 

Krzeszowice, dnia………………………….      …………………………………………………. 

(czytelny podpis) 

 

 

 
 

 

 

Wypełnione i podpisane oświadczenie, prosimy przekazać do Spółdzielni  

w terminie do dnia 28.12.2017r. (czwartek) do godziny 10:00. 


