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Szanowna Pani / Szanowny Pan 

Właściciel lokalu 

ul. Targowa 33 

32-065 Krzeszowice 
 

Zarząd Spółdzielni informuje, że przystąpił do opracowania projektu planu remontów na rok 2018,  

w którego ramach będzie planowana termomodernizacja - docieplenie południowej ściany budynku 

Targowa 33 w Krzeszowicach 

Planowane prace mają na celu uzyskania następujących efektów:  

• poprawy estetyki budynku i komfortu zamieszkania,  

• likwidacji przemarzania ścian, 

• zmniejszenie kosztów ogrzewania. 
  

W przypadku Państwa budynku szacowany koszt w/w robót wynosi około 70.000 złotych. 

Przewidywany stan środków na  funduszu remontowym przy obecnej stawce (1,55 zł/m2 p.u.m.) na dzień 

30.04.2018 roku na Państwa budynku będzie wynosić  około 44.000zł, a zatem brakująca kwota to około 

26.000zł.  

W związku z powyższym, informujemy, że można wykonać termomodernizację w 2018 roku jeżeli 

zostanie: 

1. podniesiona miesięczna stawka odpisu na fundusz remontowy z kwoty  1,55zł/m2 p.u.m. do kwoty  

2,55zł/m2 p.u.m. od dn. 01.05.2018 na okres około 8 miesięcy (to umożliwi zebranie brakującej 

kwoty około 26 000zł) 

 

Zaznaczamy, że faktyczna kwota realizacji docieplenia będzie znana po przeprowadzeniu przetargu i 

wyłonieniu Wykonawcy, a ostateczne rozliczenie nakładów nastąpi po zakończeniu zadania.  

 

Aby zrealizować zadanie termomodernizacyjne w 2018 roku wymagana jest zgoda ponad 50% osób 

posiadających tytuł prawny do mieszkania (liczonych według zasady: 1 głos na lokal).  

 

 W załączeniu przesyłamy oświadczenie zgody na przystąpienie celem docieplania budynku 

i podniesienia do wyższej stawki funduszu remontowego, 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 podpisana jedynie przez osoby posiadające 

tytuł prawny do mieszkania. 

 

Ze względu na ważność i pilność sprawy prosimy o dochowanie terminu zwrotu oświadczenia. 

Informujemy, że oświadczenie można dostarczyć do biura Spółdzielni lub przekazywać osobie sprzątającej 

albo wrzucić do skrzynki pocztowej zamontowanej przy wejściu do biura Spółdzielni ul. Długa 18A w 

Krzeszowicach. 

 

Na zakończenie nadmienić należy, że wydatkowanie wszystkich funduszy na cel docieplenia 

budynku spowoduje w tym okresie brak środków na inne plany remontowe, czy też na nieprzewidziane 

awarie - a zatem należy mieć na uwadze, że inne potrzeby remontowe będą wymagać dodatkowego 

podniesienia stawki funduszu remontowego lub odłożenia ich realizacji w czasie. 

 
Otrzymują: 

1x Mieszkańcy 

1x a/a (GZM) 

 

 



 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

 

 

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

 

Adres lokalu: ul. Targowa 33 m. ......                32-065 Krzeszowice 

 

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

 

Wyrażam zgodę na wykonanie docieplenia ściany południowej budynku nr 33 przy ul. Targowej w 

Krzeszowicach w roku 2018r. i jednocześnie na podniesienie stawki funduszu remontowego do kwoty  

2,55 zł/m2 p.u.m. od dn. 01.05.2018r. na okres  całkowitej spłaty należności z tytułu niniejszego zadania 

remontowego – przewidywany okres ok. 8 miesięcy. 

 

Zobowiązuję się do natychmiastowej spłaty kwoty zadłużenia wraz z odsetkami, powstałego w 

wyniku wykonania w/w termomodernizacji-docieplenia dla budynku Targowa 33 w Krzeszowicach, 

w przypadku wydzielenia ze Spółdzielni tej nieruchomości jako wspólnoty mieszkaniowej lub 

przekształcenia w oddzielną spółdzielnię mieszkaniową. 

 

 

 

Wyrażam zgodę:       

 

 

 

…………………………………….,              Krzeszowice, dn. ………………………….      

/Podpis/        

 

 

 

 

--- 

 

Nie wyrażam zgody: 
 

 

 

…………………………………….,                 Krzeszowice, dn. …………………………. 

/Podpis/ 

 

 

 

 
    

 

 

 
 


