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Kolejny rok za nami 
Za Radomskim Towarzystwem Budownictwa 
Społecznego „Administrator” pracowity i udany 
rok, zwieńczony nagrodą „Lider Rozwoju Regio-
nalnego 2015”. Po raz kolejny firma udowodniła, 
że biznes może być odpowiedzialny i  opłacal-
ny zarazem, a  podejmowane wyzwania czynią 
z niej wzór dla innych przedsiębiorstw, działają-
cych na rynku nieruchomości.
W 2014 roku zysk netto, osiągnięty przez spółkę, 
wyniósł około 600 tysięcy złotych. Miniony bę-
dzie podobny, ale dokładny bilans  - na przełomie 
maja i czerwca  -  zatwierdzi Walne Zgromadzenie.
Taki wynik to efekt wieloletniej pracy, a  także 
odpowiedniego planowania i zarządzania firmą.
W minionym roku rozpoczęła się największa in-
westycja w historii „Administratora”. We wrze-
śniu został przekazany teren pod budowę. Ogło-
szono przetarg i  ruszyły zapisy rezerwacyjne 
dla przyszłych nabywców. 
Bilans I  - go etapu to 126 mieszkań, a wartość 
przedsięwzięcia - 20 milionów złotych. - W su-
mie, po uzyskaniu pozwoleń na realizację dwóch 
kolejnych etapów, powstanie dobrze skomuni-
kowane i  innowacyjne osiedle, liczące ok. 350 
mieszkań. A to już jest koszt rzędu 50 milionów 
złotych netto - mówi Karol Frieman, prezes 
Radomskiego Towarzystwa budownictwa Spo-
łecznego „Administrator”. 
Takie przedsięwzięcie to wielkie wyzwanie. Wy-
maga pracy i zaangażowania, ale firma nie zapo-
mina o innych swoich obowiązkach, takich jak za-
rządzanie wspólnotami i opieka na zasobami TBS. 
- Wspólnoty to niezwykle ważny element naszej 
aktywności  - przekonuje szef spółki. - Mamy 
ich 140. Dla tych, które mamy w swojej pieczy 
jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa, także 
finansowego  - dodaje.
Prowadzone z  powodzeniem działania deve-
loperskie czy zarządzanie nieruchomościami 
to jednak nie wszystko. Nowe rozwiązania 
prawne, dotyczące TBS, zaowocują w tym roku 
- a  i  z  pewnością w  kolejnych latach  - nowym 

przedsięwzięciem, dzięki któremu firma wróci do 
podstawowej działalności, do której została po-
wołana. Chodzi o budowę mieszkań na wynajem.
- Uważam, że określona w  1995 roku droga 
budowy mieszkań na wynajem przeżywała 
ogromny rozkwit i dziś temat budowy mieszkań 
wraca do łask. Możliwości pozyskania własnego 
lokum, czyli bezpiecznego najmu, to niezwykle 
istotna sprawa - tłumaczy Karol Frieman. 
- Dlatego i  ten rok zapowiada się pracowicie. 
Konieczne będzie skompletowanie dokumen-
tów, przygotowanie wniosków i  wystąpienie 
o pozwolenie na budowę. Pozostaje też bieżą-
cy nadzór na rozpoczętą inwestycją.
Przez lata z powodzeniem firma budowała swój 
pozytywny wizerunek. Jej aktywność oraz nie-
typowy, nowatorski sposób prowadzenia spół-
ki - wyróżniają się na polskim rynku i otrzymują 

wysokie noty od branżowych specjalistów. 
Pod koniec minionego roku „Administrator” 
otrzymał tytuł „Lidera Rozwoju Regionalnego 
2015”. Nagrodę wręczono podczas III Polskiego 
Kongresu Przedsiębiorczości w Łodzi.
W  uzasadnieniu napisano, że na wyróżnienie 
zasługują całokształt działalności, prowadzone 
inwestycje i nowoczesne zarządzanie.
- To bardzo przyjemne uczucie, gdy wieloletnia 
praca, a  z  taką mamy do czynienia w  procesie 
inwestycyjnym, jest doceniania. W  budownic-
twie mieszkaniowym proces inwestycyjny trwa 
około trzech lat, więc ta nagroda jest także 
docenieniem naszej wytrwałości - mówi Karol 
Frieman, prezes „Administratora”.
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Koniec dopłat – pierwszy bank wstrzymuje wnioski o MdM

Bank Millennium poinformował, że najpóźniej 
11 marca zakończy przyjmowanie wniosków na 
kredyty z dopłatą w ramach programu „Miesz-
kanie dla młodych”. Chodzi oczywiście o dopła-
ty, które miałyby być wypłacone w tym roku. 
Przyczyną tej sytuacji jest szybkie wyczerpy-
wanie się puli środków przeznaczonych na takie 
wsparcie. Z wyliczeń Expandera wynika, że pie-
niądze najprawdopodobniej skończą się jeszcze 
w marcu, więc już niedługo podobny komunikat 
wydadzą kolejne banki.
W tym roku na dopłaty wypłacane w ramach 
programu MdM zarezerwowane było 730 mln zł. 
Trzeba jednak dodać, że zgodnie z ustawą 
wstrzymanie przyjmowania wniosków nastę-
puje, gdy wykorzystane zostanie 95% tej puli, 
czyli 693,5 mln zł. Jednak już po lutym zarezer-
wowane było aż 564,9 mln zł. Oznacza to, że do 

przekroczenia wspomnianego progu pozostało 
128,5 mln zł. Dla porównania, w samym tylko lu-
tym wykorzystano z tegorocznej puli 116,7 mln 
zł. Biorąc pod uwagę, że informacja o  wyczer-
pywaniu się środków zapewne jeszcze bardziej 
zmobilizuje kredytobiorców do korzystania 
z MdM, pieniądze najprawdopodobniej skończą 
się jeszcze w marcu.
W takiej sytuacji nadal będzie można wniosko-
wać o dopłaty wypłacane w 2017 r. i 2018 r. 
Warto jednak dodać, że choć pieniędzy na przy-
szły rok jest jeszcze dużo, to i w tym przypadku 
może zostać wstrzymane przyjmowanie wnio-
sków. Pula na 2017 r. wynosi 746 mln zł. Wyko-
rzystano z niej dopiero 7%.
Trzeba jednak dodać, że ustawa pozwala na za-
rezerwowanie w tym roku nie więcej niż 50% 
przyszłorocznej puli. Jeśli ten próg zostanie 
przekroczony, to przyjmowanie wniosków na 
przyszły rok również zostanie wstrzymane. Aby 
tak się stało, kredytobiorcy muszą zarezerwo-
wać jeszcze 319,8 mln zł, a więc blokada pewnie 
zostanie założona dopiero w IV kwartale. Nie 
będzie ona jednak uciążliwa, gdyż od stycznia 
2017 r. ponownie będzie można wnioskować o 
dopłaty z drugiej połowy tej puli.
Ile wynosi dopłata?
Dopłata może wynieść nawet ponad 100 000 zł. 
Zwykle wynosi jednak kilkadziesiąt tysięcy zło-
tych. Jej wysokość zależy od kilku czynników. Po 

pierwsze istotne jest to, czy posiadamy dzieci 
i ile ich mamy. Najwyższą dopłatę (30%) mogą 
uzyskać ci, którzy wychowują ich przynajmniej 
troje. Najmniej (10%) otrzymają ci, którzy nie 
mają dzieci. Oprócz tego o wysokości dopłaty 
decyduje również metraż nabywanej nierucho-
mości i to, w jakiej części Polski się ona znajdu-
je. Tam gdzie nieruchomości są tanie, wysokość 
dopłat jest niższa, a tam gdzie ceny są wysokie, 
możemy otrzymać więcej pieniędzy.
Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać 
dopłatę?
Standardowo takie wsparcie przeznaczone jest 
dla osób w wieku do 35 lat na zakup pierwszego 
w życiu własnego mieszkania lub domu. Tych 
ograniczeń nie muszą jednak spełniać rodzice 
wychowujący przynajmniej 3 dzieci. Oni mogą 
skorzystać z MdM, nawet jeśli są starsi i nawet 
gdy mają już mieszkanie i np. chcą je zamienić 
na większe.
Dodatkowo kupowany lokal nie może być zbyt 
duży i zbyt drogi. Maksymalna powierzchnia to 75 
mkw., a jeżeli nabywca wychowuje przynajmniej 
troje dzieci, to 85 mkw. Dom jednorodzinny nie 
może być większy niż odpowiednio 100 mkw. lub 
110 mkw. Cena nie może natomiast przekraczać 
limitu obowiązującego w danym rejonie Polski. 
Wysokość limitów można sprawdzić na stronie in-
ternetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.
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Parkowanie - jak i gdzie można

Miejsce Kiedy wolno parkować samochodem osobowym?

Na trawniku: Nigdy.

Na ścieżce rowerowej: Nigdy.

Na przystanku:
Nigdy (zakaz obowiazuje w odległości 15 m od 
słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, 
a  na przystanku z  zatoką - na  całej jej 
długości).

W strefie zamieszkania: Tylko w miejscach wyznaczonych.

Na chodniku: Możemy parkować całym samochodem, ale 
tylko przy krawędzi jezdni (!) i jeśli szerokość 
chodnika pozostawionego dla pieszych 
jest taka, że nie utrudni im ruchu  i nie jest 
mniejsza niż 1,5 m.

Częściowo na chodniku - 
częściowo na jezdni:

Możemy parkować, jeśli na danym odcinku 
jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub 
postoju, szerokość chodnika pozostawionego 
dla pieszych jest taka, że nie utrudni im 
ruchu i nie mniejsza niż 1,5  m oraz pojazd 
umieszczony przednią osią na chodniku nie 
tamuje ruchu pojazdów na jezdni.



www.rtbs.eu  |  3

Sypialnia marzeń

Zasady działania rachunku powierniczego jaki stosuje Spółka RTBS 
Administrator

Projektując mieszkanie powinniśmy zwrócić 
szczególną uwagę na naszą sypialnię. Mimo 
tego, że nie stanowi centralnego punktu miesz-
kania, pełni szczególnie ważną rolę dla odpo-
czynku i  regeneracji sił po ciężkim dniu. Urzą-

dzając sypialnię należy zwrócić uwagę na dwie 
zasadnicze kwestie. Po pierwsze, pomiesz-
czenie powinno być funkcjonalne, po drugie, 
harmonijne. Punktem wyjścia przed remontem 
sypialni, jest decyzja ile docelowo funkcji będzie 
pełnić. Czy możemy pozwolić sobie na prze-
stronne wnętrze, czy może powinniśmy wypeł-
nić je licznymi schowkami na domowe drobiazgi. 
W zależności od tego, na którą drogę się zdecy-
dujemy, musimy zadbać o dobór odpowiednich 
mebli. Na szczególną uwagę zasługuje łóżko 
z  wygodnym materacem, który pozwoli nam 
się odprężyć i  zapewni wygodny, zdrowy sen. 
Sypialnia powinna być miejscem szczególnie 
przytulnym. Idealnie sprawdzą się jasne kolory 
i miękkie, lejące się materiały. Do sypialni poleca 
się welurowe lub wełniane wykładziny. Klasycz-

nym, ale jednocześnie najlepiej sprawdzającym 
się rozwiązaniem w sypialni jest zastosowanie 
górnego oświetlenia i oświetlenia punktowego, 
tuż przy stoliku nocnym, bądź toaletce. Dba-
jąc o zdrowy sen i odpowiedni odpoczynek nie 
można zapomnieć o  odpowiedniej temperatu-
rze w pomieszczeniu. Przyjmuje się, że człowiek 
czuje się najlepiej, gdy ma zapewniony komfort 
cieplny, czyli nie odczuwa ani zimna, ani ciepła. 
Optymalna temperatura w  sypialni powinna 
zatem oscylować w okolicach 17 - 19 st. C. Kup 
mieszkanie w naszej nowej  inwestycji Aparta-
menty Magnolia i skorzystaj z naszego progra-
mu lojalnościowego RTBS profit.

[Red.]

deweloperskiego otwierane są subkonta do 
otwartego mieszkaniowego rachunku powier-
niczego, których ilość odpowiada liczbie loka-
li w  danym przedsięwzięciu deweloperskim. 
Spółka ma prawo do dysponowania środkami 
pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku wy-
łącznie w  celu realizacji przedsięwzięcia. Bank 
przed dokonaniem wypłaty środków pienięż-
nych z rachunku powierniczego na rzecz Spółki, 
dokonuje kontroli zakończenia danego etapu 
realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego na 
podstawie wpisów kierownika budowy w dzien-
niku oraz wizji lokalnej na placu budowy po-
twierdzonych przez osobę działającą w imieniu 
Banku posiadającą odpowiednie uprawnienia 
budowlane. Wypłata środków następuje w tran-
szach zgodnie z harmonogramem przedsięwzię-

cia deweloperskiego, przy czym dla każdego 
etapu określony jest procentowy udział danego 
etapu w  łącznym koszcie lokali, każda transza 
odpowiada jednemu etapowi harmonogramu 
oraz podlega zawsze kontroli i  zatwierdze-
niu przez Bank pod względem rzeczowym 
i  finansowym. Szukasz mieszkania kup u nas 
a z nami zawsze bezpiecznie. 
 Koniecznie odwiedź naszą stronę www.aparta-
mentymagnolia.pl  
Apartamenty Magnolia nasza odpowiedź na Wa-
sze potrzeby!
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Jak już pisaliśmy w  poprzednim biuletynie 
mieszkaniowy rachunek powierniczy jest prze-
znaczony do gromadzenia środków pieniężnych 
nabywców lokali mieszkalnych lub domów. Jest 
prowadzony na podstawie par. 59 Prawa ban-
kowego oraz Ustawy o ochronie praw nabywcy 
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinne-
go z dnia 16 września 2011 r. Wypłata środków 
z mieszkaniowego rachunku powierniczego na-
stępuje po spełnieniu określonych warunków, 
wskazanych w umowie tego rachunku. Dewelo-
pera. Podczas realizacji swoich inwestycji Spół-
ka RTBS Administrator stosuje środek ochrony 
w postaci bankowego rachunku powierniczego 
otwartego a  nad bezpieczeństwem oraz po-
prawnością operacji finansowych czuwa Bank 
Zachodni WBK. W  ramach przedsięwzięcia 

Postępy prac na budowie
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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

Wygraj zaproszenie - napisz 
31.03.2016 o godz. 14.00 na email: k.chrobotowicz@rtbs.eu 
(wygrywają 2 piersze otrzymane wiadomości) i odpowiedz na 
pytanie:

Konkurs

Jaki jest tytuł filmu o polskich żołnierzach wyklętych, który 
ma premierę 4 marca?  

1.  Miejsca na budynkach pod banery reklamowe 

2. Lokal usługowy przy ul. Rapackiego 17 o pow. 29.40 m2

Więcej informacji pod numerem

48 384 65 10

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

Uwaga ! Nowe stawki czynszu w RTBS 
Na podstawie Uchwały Nr 2/2015 z dnia 26 
sierpnia 2015r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników Radomskiego Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego ”Administrator” Sp. z 
o. o., art. 28 ust.1 Ustawy  z dnia 26.10.1995r., 
o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego (Dz.U. Z 2001r Nr 71 poz. 733 
z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 28/2015 Zarządu RTBS’’Admi-
nistrator” Sp. z o. o. z dnia 29.10.2015r., wpro-
wadza się z dniem 01.04.2016r., nową stawkę 

czynszu oraz nową stawkę odszkodowania za 
bezumowne korzystanie z lokalu w wysokości 
10,20 zł/m² w zasobach mieszkaniowych towa-
rzystwa wybudowanych przy udziale kredy-
tów na przedsięwzięcia inwestycyjno -budow-
lane udzielonych przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego w Warszawie 
Nowa stawka czynszu w wysokości 10,20 zł/
m² ( stanowi 3,39% wartości odtworzeniowej 
ustalonej na dzień 26.08.2015r. ) obejmuje 
koszty administrowania budynków ich eksplo-

atację, konserwację, remonty, koszty utrzy-
mania zieleni, koszty utrzymania wszystkich 
pomieszczeń wspólnego użytku oraz obsługę 
kredytu pobranego z Banku Gospodarstwa 
Krajowego ze środków Krajowego Funduszu 
Mieszkaniowego, którego spłatą obciążone 
jest Radomskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego „Administrator” Sp. z  o.o. 
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