
UCHWAŁA   nr  22 /2013 

 

Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Jeleniej Górze 

z dnia 21 maja 2013 roku 

 

w sprawie zasad udzielenia poŜyczek na budowę wiat śmietnikowych w 

zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

 

Mając na uwadze konieczność wywiązania się przez Spółdzielnię z obowiązków 

nałoŜonych ustawą z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (j.t. Dz.U.z 2005r. nr 236 poz.2008 z późn.zm.) oraz uchwałami 

Rady Miejskiej Jeleniej Góry w tym zakresie Rada Nadzorcza postanawia, co 

następuje: 

 

§  1 

Uchwala się w brzmieniu załącznika „Zasady udzielenia poŜyczek z funduszu 

remontowego Spółdzielni na budowę wiat śmietnikowych w zasobach 

Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.” 

 

§  2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

Rada Nadzorcza JSM 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały nr 22/2013  

Rady Nadzorczej z dnia 21.05.2013r. 

 

 

ZASADY 

udzielania poŜyczek na budowę wiat śmietnikowych 

w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 

I. Część opisowa. 

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. z 2013r. poz. 228) oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Jelenia Góra (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2013r. poz. 255) nałoŜyły na Spółdzielnię obowiązki 

zapewnienia odpowiedniego miejsca na ustawienie pojemników do gromadzenia odpadów 

komunalnych. 

W celu wywiązania się z nałoŜonych zobowiązań Spółdzielnia opracowała program 

przewidujący likwidację zsypów w budynkach wysokich oraz utworzenie nowych miejsc 

składowania odpadów zarówno dla budynków wysokich jak i niskich. 

Program stwarza konieczność wybudowania w moŜliwie krótkim czasie 52 zamykane 

wiaty śmietnikowe, które zapewnią umieszczenie pojemników na odpady segregowane 

(plastik, szkło, papier, biodegradowalne) i mieszane oraz ochronę przed osobami 

nieuprawnionymi. 

 

II. Zasady finansowania i udzielania poŜyczek. 

1. Budowa wiat śmietnikowych, w pierwszej kolejności, finansowana będzie z funduszy 

remontowych budynków, dla których te wiaty powstają. 

2. PoniewaŜ część budynków nie posiada wystarczających środków na funduszu 

remontowym w 2013r., istnieje konieczność udzielenia jednorazowej poŜyczki na 

pokrycie kosztów budowy wiat śmietnikowych w 2013r. 

3. Na udzielenie poŜyczek przeznacza się kwotę z funduszu remontowego Spółdzielni do 

wysokości 153 369 zł. 

4. PoŜyczka będzie nieoprocentowana. 

5. Spłata poŜyczki nastąpi z gromadzonego funduszu remontowego budynków w 

równych ratach miesięcznych do 31.12.2014r. 

 

III. PoŜyczka zostanie udzielona niŜej wymienionym budynkom w następującej 

      wysokości: 

1. Karłowicza 21                15 500 zł                    6.  Noskowskiego 9     27 000 zł 

2. Moniuszki 3                      4 500 zł                    7.  Bacewicz 1             12 353 zł 

3. Moniuszki 10                  29 000 zł                    8.  Bacewicz 3             12 346 zł 

4. Transportowa 15               7 500 zł                    9.  Bacewicz 5             12 301 zł 

5. Noskowskiego 6             32 869 zł 

 

 

 
Opracował: 

Marian Szczęśniak 

 

maj 2013r. 

 

 


