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Oswiadczenie
do CZLONKOWoraz
do protok6lu
WalnegoZgromadzenia
ZSM
czerwiec2010r.

OSWIADCZENIE
Maj4c 6wie2ow pamipci przykre(zawddna demokraeji) dla mnie i os6b przybylychI'raz
ze mnqtawZC zdarzeniana tej sali z marca2010roku w postaci:
. wlaazania na glos przezp. Jqdrzejewsk4chQci
wyplowadzeniamojej osobyz walnego
ZgromadzeDja,
. Wyadykulowaoiaprzezp. M. RusinowskiegochqcispotkaniasiQze mn4 na udeptanej
ziemi,
. Wielokotne wyst4pieniap. A. Rusinowskiegokt6rych jedynym celem bylo
zdvskredltowaniew oczachuczestnik6wWZ zloi.onvchprzez fl\pe czlgt&
moiei osoby(zaistedziwne
obrazania
siedo slo\aneeo
wdiosk6wi posuwaiaceso
wlaScicieli
zachowanieje6li sip weZmiepod uwaggrodzajwyksztalceniaowegopana;prawnicze!)
Stronnicze, powodujqce niezrozumienie sensuw odbiorcach,wyaf,lykrtowaniepEez p.
radcqprawnegoZSM, zlozonychpropozycji UcHwAtr-pzez grupqczlonk6w- wlascicieli
celowo{ci
mojej osobyjako gl6wnegotw6rcy propozycjido w;'jaSnienia
Niedopuszczenie
do odczltania w oryginalnejtresci owych
zgloszonychzmian, orazniedopuszczenie
wniosk6w
za czlonkami
bezpoSrednio
. Napastliwe,wrecz chamskiezachowaniaos6bsiedz4cych
maj4cymiodmiennypogl4dod kliki posztuchiwania,szarparda,ci4gnienieza wlosy i
ubranie,wycia i szydersko- chamskieodzywki (n'p. :"zamknij mordg!")
r Zagl,uszanie
wypowiedzi poprzezSmiechyi wycia
e Wyl4czaniemikofonu podczasmoich wlpowiedzi
. Pr6bazastraszeniamojegoeksperta(co spowodowalo2ebyl zmuszonywyjsi z wZ
'
wczeSniej)przez grupetzw.,,malolat6w'
. Pr6bazdemolowaniaptzeztzw.,,nieznanychsprawc6w"mojegosamochodupo odbltym
juz WalnymZgromadzeniu.Pr6banieudanaz powoduprzybyciana miejsceincydentu
Stra2ryMiejskiej .
Dowoduia. ze jestem zmuszonydmuchajAcna zimne, popzez upublicznienienagannego
zachowania, przlTrajmniej spdbowai zapobiec takim samym zachowaniom na obecn)ln
czerwcowymWalnlan Zgrcmadzenilu.
l. wszvstkie te fakfv zaslusuja na potepienie i nie znaiduia usp!4!4glU!:!984-l!
oczachnormahie mvslacychludzi w kaiu mieniacvmsig demokiatvcznvm
Swietleobowiazuiacegoprawaiest Sp6ldzielniaMieszkaniowa.
Odblte w dniu wczorajszymna osiedlu ZeromskiegoWalne ZgromadzenieczQSciI, sklaniaEmie
2e czlonek- wlascicielsp.m. zaczynasiPbudzid z u6pienia,
mimo wszystko,do stwierdzenia,
poniewaz czqsi zgromadzonychzatyczyla sobie przedstawieniakandydat6w na czlonk6w RN
p)'tania: ,,jestemczlonkiemsp'm. 45 lat i chcgwreszciewiedzied,sk4d ONI si€
ZSM, zadajqc
wzipli?!!!Ja te2chcpzglosi6swojego'jak to si€robi?!!!" To iedyny pozyt''w cz€SciI. Niestety!
Nieitety sity tej gupki oka4aty siq za slabe, by przeciwstawidsig osobom licz4cym glosy i do
dyskusji z przysztymi czlonkami RN ZSM (,,siedz4cymijak malpy t &14lce",niesletyto nie moje
stwierdzenie)nie doDuszczono.
I
ciekaraych
Mozedzis,na drugiejczQSciWZC
,,skqdONI sigwzipli?!!!" bpdziewipcej.
N ZSM.
Wieslaw tr-ecki- kandydat !gg4!Y
ro<,qroioi,'i
L}K^X!!9Y 4'uAzEK
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O5wiadczenie
do protok6lu
Walnego Zgiomadzenia
ZSM w 2010r.

OSWIADCZENIE
W zwiqzku,.z niedotrzlmaniem przez zarzqd ZSM podstawowegowymogu $32 poz.l
STATUTU ZSM, zawiadamianiana piSmiewszystkichczlonl<6wo majqcymsip odbyi
WalnyrnZgromadzeniu
w dniach7.8,10czerwca2010roku oswiadczam,2ezlamanomoje
podstawoweprawojako czlonka- wla3cicielasp6ldzielnimieszkaniowej.
Z rozm6wprzeprowadzonychz innym czlonkami- wla.Scicielamism. wnioskujQ,Zenie tylko
mnie pozbawionotego prawa. Wielu moich rozmowcdw nie otzyma.lo (tak jak ja!) Zadnej
inlormacjio miejscui czasieobradowania
WZC ZSM.
Aby nie narazii sig na zarzut nielegalnoSciobrad,a tym samymniewa2noscipodejmowanych
uchwal na obecnie odbywany,rn Walnym Zgronadzeniu w czEsciach, *nioskujp o
przesuniQcie
terminu ot rad do dnia 26 czerwca2010roku i odbyciujednegoposiedzenia
wlasniew tym dniu jako caloici.
W migdzyczasie
mr€dzyczasleDaIeLry
naleLryzobowLry.aa
zobowiqza(,z
zarzqd
.av4d do
do prawidlowego zawiadomieniana piSmiejak
nakazujestatutw $32poz.l wszvstkichczlonkdw-wlascicieli ZSM o terminieobradWZC.
Foma pisma mo2e byt jak yzy zaw'tadomieniuo zmianachoplat miesiQcznych,tj. poprcez
pracownika
administracji
z zachowaniem
wlasnorqcznego
podpisuosobyzawiadamiane;.
czlonekspdldzielniqfeszkaniowei.aletez iako czlonek
ZwiazkuLokator6wi Sp6ldzielc6w.oraz stalvuczestnikposiedzeiw SejmieRp. nie tylko
SejmqwejPodkomisjiMinisterstwaInfrastrukturvdo spiaw mieszkalnict.,va
i spOldzietni
mieszkaniowychgpglqig o rozw.rixre rczpattzenienaszegowniosku przesuniqciaw inny
termin (26 czerwiec)obradtegorocznegoWalnegoZgromadzeniaZSM.
Bmk zawiadomiei o WZC czlonk6ww my5l 932 pozl statutu powoduje nielegalnosd
z€bratria.a tym samymbezprzedmiotowosd
wszystkichuchwal podjetychna zebraniu.
PEy dotychczasowejbardzoniskiei frekwencji (co nie uszlo uwadzelustratora w 200gn) na
zebraniachczlonl6w, propozycjajednego zebraniaw miejsce tzech czgScijest propozycj4
rozsqdnfoponiewaz oszczedzaczas i energiQtych kt6rzy zechc4 uczestniczyi w Walnym
ZgromadzeniuZSM w nowym terminie.
Aby zebrania gmpy czlonk6w w obecnychterminach (7,8,10 czerwiec) wykorzystai do
dobrych ce16w,proponujq dyskusjg na temat dramatycznej sytuacji jak4 zafundowali
swoim pracodawcom administratorzy ich maj4tku nie rrystepujqc do wlajciciela
grunt6w o przeksztalcenietytulu ,,wieczysteuiytkowanie" w tytul peln€j wlasnosci
gruntu,
Jakowstgpdo dyskusjiproponujemy:
. Art. z pedodyku lokalnego ,,tydziei itatdowa" pod q4ulem ,,Kosztownydziwolqg
prauny - UZJ'tkowanie
wieczyste"
'_
Arl.
zalqczonydo tego o3wiadczeniapod tyrulem ..Nie
Kna,^1.
,ui(aroBdilT:sepJ*j,gixami
".*:l#r##ffii"il,
aleo
are
przyrrv,r6cenie
o przvvnocehre
sp6ldzielnisporcrzrercom
sporczrernr
sp6ldzietcom".

.,_sooocro_il.ra:
I

Nie chodzi o walkq ze sp6ldzielniami'
ale o przvwr6ceniesp6ldzielnisp6Ndzielcom.
Ustawao sp6ldzielniachmieszkaniowychz 15 grudnia 2000 roku, kt6ra \tprowadzila tzw'
odrgbn4 wlasnosdi inne cenne zmiany w sp6ldzielczoscizostala szybko zmieniona'
znowelizowanana niekorzysdmieszkaic6wsp6ldzielnirnieszkaniowychdzipki silnemu
siez krtg6w SlD-owskiej lewicy.
lobbyw]'\dodz4cemu
Okazalo
do TrybunaluKonstytucyjnego
Okaieczonausiawabylijuz tizykotnie zaskarzana
a
nie
zwyklych
sie, 2e chroni ona w wigksrym stopniu interesyprezes6wi zarz4d6w,
czionkdw sprildzielni. W zwiqzku z Wm cotv glosniej m6wi sig o nagl4cej potrzebie
reali6w
go do dzisiejszych
dostosowaniu
prawasp6ldzielczego,
uzdrowienia
Czloneksp6ldzielni ma niejednokotnie trudnosciz dostqpemdo podstawowychinformacji o
dzialalnoSciswojej sp6ldzielni. Nie ma praktyczniedostQpudo um6w, kt6re sp6ldzielnia
zawieraz osobarf tzecimi, z trudnoSci4uzyskujesprawozdaniafinansowe,czqstorue moze
tez doprosii sig dokument6w zupelnie podstawowych,takich jak statut czy regulaminy
spoldzielni.
Kilka dobrzezorganizowanychos6bjest
Prawasp6ldzielc6wsAczQstonieprzestrzeganie.
kilkana6cietysigcyczlonk6wsp6ldzielni'Brakjest przepis6w
w stanieubezrvlasnowolnid
cywilno-prawn4i kaxnqwobecorgan6wsp6ldzielni'
wprowadzaj4cychodpowiedzialnoSd

i obecni
prywatnymi
folwarkami prezes6w,zarz4d6wi os6bz nimi
Sp,6ldri"lr,i",ri" -og4 byt
zwi4zanych'nad kt6rymi mieszkaicynie mai4 zadnejkontroli'
jak r6wniez
PEeciwnicy zmian, m. ir.. zwazana z SLD Krajowa Rada Sp6ldzielcza,
jakiego
nierzadko osoby pelni4ce kierownicze funkaje w sp6ldzielniach (wiadomo' z
powodu)trt tykuie mozliwoscwydzieleniaze sp6ldzielnigrupy czlonk6w, kt6zy bQd4mogli
zalozyi nowqsp6ldzielniQczy wsp6lnot9mieszkaniow+
Wydaje sig jeanat, ze azleienie I zmniejszaniew ten spos6b sp6ldzielczych moloch6w
lic;4cych p; kilka"ascie tysiQcymieszkaric6wto dobry kierunek prowadz4cydo nomalnosci
chorych struktur' Wielkosd socjalistycznychmoloch6w uniemoZliwia
i*a"u*l*iu
z ideq
racjonalnegospodaiowaniezasobamisp6ldzielni,kontrolg i w og6lejest sprzeczne
sp6ldzielczoSci.
*Jn4 i potrzebnqzmian4byloby r6wnie2 powierzeniewlaiciwemu .T]t]"I9ti nadzorunad
spOtdzietniami.Minister uzyskalby mozliwoii uchyleniauchwal sp6ldzielni mieszkaniowej
sprzecznychz prawem.
Sp6ldzielnieto jeden z ostatnich,ale jakze silnie bronionychbasiion6wPRL-u Ludzie
minion4 epok4 znateZli beipieczne schronieniew struktuach .sp6ldzielczych
i.r"E^r,
(dowiadujemy sig o tFn coraz
"
Czgsto trat<tuj4sp6ldzielniejak swoje prywatne folwarkiczqSciejw prasiei telewizji) Nadszedlju2 chybaczasna rozbicie tego betonu'
Aby jednak tego dokonai konisczn4rzecz4jest zrniarLaptu\'ta sp6ldzielczego'ale nie Elko
Su-" tit""y p-rawas4 martwe. O wiele waZnieiszymjest zmiana mentalno6ci'sposobu
'u. nas poslowie
myilenia i postppowaniaczlonkdw sp6ldzielni' Tego nie 33"i1
'w
nie dokonaj4 sip bez naszego
ustanawiaj4cyoor"" p-*". 71;mialry spdldzielczodci
w
,uungtio*urri". Kazdy czlonek powinien zaitrteresowadsie sprawami sp6ldzielni'
brat
*tOi"] -i"."t u, ,to"stniezydw zebraoiach,zglaszadistotnedla wszystkichwnioski'
ni; badsie k&ndydowaddo orgau6wsp6ldzielczych'
udziaiw glosowaniach,

l,.r

Ufam, ze jako mieszkaricyspoldzielni mieszkaniowychstaniemy na wysokoScizadaniai
Ufam (6wniez,ze czymie
upomnimysiE o swoje prawa, o wlasno6i,o swojq godnoSC.
zmiany.A w6wczas"mury run4, run4, run4 ..,."
loprzemyzapowiadane

Sp6ldzielcza historia do 1939 roku
jest najmlodszqgalqzi4polskiegoruchu sp6ldzielczego.
Na
Sp6ldzielczo3imieszkaniowa
wiqkszej czg3ci obszaru II RzeczypospolitejOylego zaboru rosyjskiego) nie bylo dla jej
fozwoju dostatecznychpodstaw prawnych. W zwiqzkn z tym te nieliczne sp6ldzielnie
jakie w6wczaspowstaly,utworzonezostalyjako sp6ldzielniespozywc6wna
mieszkaniowe,
podstawiestatutu, kt6ry dla tego B?u dzialalnosci wladze rosyjskie wydaly. Natomiast w
pozostalych zaborach, mimo uregulowanych stosunk6w prawnych ruch sp6ldzielczy
mieszkaniowynie wykazyval znacz4cychdqznoScirozwojowych.
Nini€jszy artykul skupiasiQwyl4czniena tzw. sp6ldzielniach mieszkaniowo-budowlanych.
z
Sp6ldzielniete w okesie przedwojennymbudowalydomy mieszkalnedla swych czlonJ<6w
prawemgdzie czlonekzostawalwla6cicielemmieszkaniaw bloku lub wlaicicielem domu.
Ka2dyz czlonk6wposiadalodrqbn4wlasno3Cmieszkania.Byl jego wla6cicielem.
Mial udzial w gmncie pod budynkiem omz w czq(ciach wsp6lnych budlnku, w kt6rych
znajdowalosig mieszkanie.
Warunki prawne do powstania organizacji tego typu obowiqzuj4cej na obszarzecalego
pafstwa okeslala ustawa o spdldzielniach z dnia 29 pat2dziemika1920 r. Ustawa ta nie
zajmuje sig poszczeg6lnl,rnitlpami sp6ldzielni, lecz stwarza og6lne ramy prawne dla
wszystkichgp6w organizacji sp6ldzielczych.
Uchwala centalnego organu tj. Rady Sp6ldzielczej z dnia 6 czerwca 1923 r. poz. 499
wymieniasp6ldzielniemieszkaniowei budowlanestwierdzajac,2eoba typy spdldzielni
dostarczaj4 czlonkom mieszkari.
Sp6ldzielniebudowlanebudowaly domy @
tytulu wlasnosci.
Nowela do w/w ustawy z 1920 roku, z dnia 4 grudnia 1923 roku okresla,iZ przepisy
statulu dotycz4cepraw czlorka do mieszkatrianie mog4 ulegadpdiniejszymzmianom.
W przepisachstatut6w i ich regulaminach sp6ldzielniuwzglgdnionazostala zasada
moZliwoici przenoszeniana czlonkdw tytulu wlasno{ci nie tylko dom6w, lecz i
poszczeg6lnych
mieszkai.
RozposedzenieMinistra Skarbuw porozumieniuz MinistremRob6t Publicznych,Spraw
Wewnetznych i Reform Rolnych z dnia 3 listopada 1927 r. Z4p.gC!b__!p!i!&!9b!9!q
przypisanieprawa wlasno6cinoszczeg6lnych
mieszkaniowo-budowlanvm
mieszkai na
necz czlonk6w.
Rozporz4dzenieMinistra Skarbu z dnia 31 marca 1933 roku potwierdza, Ze ten Iggb
snrildzielczvopiera swa dzialalno5i na zasadziewlasnoici. buduiac domv mieszkalnez
prawemprzeniesieniana swoichczlonkr6wtvtulu wlasnoicidomriwlub mieszkari.
Rozporz4dzeniePrezydentaRP z d^ia 24 paZdzienlka 1934 roku m6wi r6wnie2 o odrqbnej
wlasnoscilokali w om6wionymtypie sp6ldzielni.Na aktualnost tego rozporzqdzenia
odnosniejego obowi4zywaniaprzed rokiem 1939 powoluj4 siQobecniekompetentne
Urzedy.
4&i{no
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Wltololel spdldzielni,
pozbawianV
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swojegomaiatku
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odrebnei wlasnoici lokatu mieszkalneqo jestesmy pernymi
Tli\9,
,y Olt:"*u.p9,rt{1".y
wsscfclcramr,
t-^
pelneprawo wlasnoici do naszegomieszkania( i iusznie,
gd! czlonek spdldzielni wni.isl pelnJ) wkld.d poreinien bji w pelni
.0o.
wlaicicielem
"l leszhania\.
Ionadto posiadamyw6l?czas_
prawo wlaslosci do czgsciwspdlnychbudynku, w ktdrym
mlcszkamy,do gruotu, Dakt6rym posadowionyzostalbudytrek.
y
qosjadania
Orulu odrebneiwlasnoscilokalu mieszkatnesosp6ldzielnia
_,-lllo
musrsl€ ltryl"d5"
lczyc rownleTz naszlm glosem.jeSli chcedokonaijakii inr.resrycji
na gruncieczy
w czp(ciachwsp6lnychbudynku.w kr6rymmieszkamy..
Nie trzeba w^6wczas
honiecznieby6 czlonkiemsp6idzielni,z leZy to od woli wlaSciciela
mleszKanra.
Spoidz,elma
poniewaZnie jest to ograniczone
lie mozeteeolrawa ograniczvd,
jak w przypadkuwlasno3ciowegosp6ldzi"l"r"go
orawo-r-zeczowe
irawa do lokalu
mieszkalnego.
jest wiQcpelna wlasnoSd,
czyli odrgbnawlasnosi lokalu mieszkalnego.
|-1,1:j?:t"]*:
rrzy\,vrocono
rq lorm€wtasnoscina mocyustawyo sp6ldzielniach
mieszkaniowych
z dnia 15
grudnia2000roku.
JakprzeksztalciC
mieszkanie
lokatorskielub wlasnosciowe
sp6ldzielcze
w odrgbn4wlasnoii?
Po. pierwsze nalezy zlowt odpowiedni wniosek do zarz4du sp6ldzielni. samo
zlozenie
wniosku nie poci4gaza sob4zadnychkonsekwencjifrnansorirych,mozna go po2niej
wycofa6,
ale,po co i czywarto.
Nie.dajmy sip zmanipulowa6 i zu"t"^"rye Zorz4d
podstawiepnepbtiw a .
"p,ildzi"loiio dosarc4yi
42 i 43 ustaw o sptildzielniach mies2kaniowychzobiwi4zany
czlonkowi do
iesi
wglqdu.projektuchwa$ a nqstCpnieuchwalCostateczrr+'
W dkcie notMialry)m spdldzielnia ma obowi4zekpryenieii na nas u,lasnoli
rrieszkania,
Noszly pne icsienia na nas wrasnoici miesziania okre one zosittily t
ustawie o
spdldzielniach mieszkaniowychw art jg, ust,l, pkt j :,,ustala sie oph4"w
wysokoicil/3
no,jttiszego wynagrodzenia (teraz mamy 2b1Or, i oplatq' imnieiszono
do ,/4
ministt.a $'loiciweso .to sprai, praqt oi poia.i
*iiirfu pro"y io*o
if::_:y::!:
!:* umowy
t(oszt
notdriLlnej
oruz.opl.tl(
w
wlsokosci
t/3 najniZszegowynagrodT,enia
.zaworcia
jako koszt
zntoienia i-wpisu do ksiggi wiei4tstej". Na dziei dzisiejiay ijiZii to o*ao ZOOzt.
,l--!,11"]u".r"t1tu wlasnoScizobfigo]vanazostala sp6ldzielniaustaw4 o
sp6ldzielniach
mleszkanro\eych
z dnia 15 grudnia2000 roku.CzasamiwladTeipracownicyspoldzielni
przekonui4
nas,2e nie ma powod6wdo_obawgdyzustawao sp6ldzieiniach
mreszkaniowych
m6\ai.iz w przypadku
upadloSci
spdldzielni.
si6ldri.l"r"
piawoao lokalu
"iu.nos"iorv.
mresz-Katnego
przekstalcasi€ w odrebnqwlasnogd.
Owszem.jest
taki zapisw axtykule17 ustawyo spdldzielniach
mieszkaniowych,
ale ustawa
bardzo.nieprecyzyjnie
okeSla.wjaki spos6bwimo siEto dokonywai.
Nie wiadomo..kto mialby to uczynii, wedlugjakich procedur,kiedy i za
ile. Ju2 sarno

tr.

zlo2enie
wniosku\,q,razaj4cego
z4danie
przeniesienia
na'naswlasnosci
mleszkania
zmnieisza
dku lub likwidacii sp6l(

It ,",r-.!ipskanie przez cztonka sp6ldziehi p""*"
ej wlasnosci wyl4cza
wytacza nasze
,,tt,:.,:,::!ry""!!"i:
.r"'ftr€5d{aniez masyupadlosciowejz moc} prawa. "d[bfi-;l""".sci
.'
,u;br4,:\' i;: cah.
bri.,'o.!:i

,t,,;,,fi'fff;:":
",

Czlonek sp6ldzielni jako wla5ciciel prywatny wyodrQbnionegoz wlasno(ci sp6ldzielczej
mieszkania nie ponosi wdwczas Zadnych obci4ieri finansowych zwi4z aych z
koniecznoSciq
splatywierzytelno5ciupadlejsp6ldzielni.
upadlo6ciowego
od czlonkaspdldzielni,kt6ry jest wla6cicielem
W ramachpostQpowania
jednorazowo
mieszkania,moLna 24dai tylko
@
(w zaleinoici od tego,ile stanowi statut upodlejspdtdaiel r.
Nieprawdaiest r6wnie2.2e bedac wla3cicielemmieszkaniamusimv "wvoisa6" sie ze
sooldzielni.To zalezvjedvnie od nasczv chcemvbvi nadalczlonkarnisp6ldzielniczv tez nie.
Sp6ldzielniajako administrator obowi4zanajest ustawowo do traktowania nas na takich
samvchwarunkachiak pozostalvchczlonk6w sp6ldzielni.
Nie zaplacimyani groszawiecej za administrowaniebudynkiem, za ww6z smieciczy
remotrty,niz pozostaliczlonkowiespdldzielni.
Skladaj4cwniosek uwlaszczenio\y zaspokajamynasz4potrzebQbezpigczeistwa.Poczucie
wlasnosci stanowi podstawowy warunek budowania !p.a!.9!29!gqy3--.p4!C!E&
demokratycznegooparteso na orawie. prawdzie i sprawiedliwoSci.Wedlug mnie
najkorzystniejsz4form4 posiadaniamieszkaniajest po prostu wlasno66a nie takie czy inne
"niby wlasnosci".
Wydajesiq,ze wartoponieSipewienwysilekw postaci"upomnieniasi€'r o swojawlasnosd
na przyszlosi.
i zapewnienia
sobiew tenspos6bbezpieczefstwa

Sp6ldzlelczy absurd
w PolsceIiczy sobiejuzprzeszlo100lat. Pierwszesp6ldzielnie
mieszkaniowa
Sp6ldzielczo66
jeszcze
na terenieGalicji. W styczniul92l roku weszlaw zycie
powstaly
mieszkaniowe
pierwszaustawa o sp6ldzielniachmieszkaniowych,kt6ra zapewnialaczlonkom sp6ldzielni
peln4wlasnoS6ich mieszkari.Po ll wojnie Swiatowejnastqpilocalkowiteprzejqcieprzez
paristwogalgzibudownictwamieszkaniowegoi zwiqzanyz tym zaJtiksp6ldzielczoSci.
Dopiero po pazdziemiku 1956 roku powr6cono do spdldzielczo6cimieszkaniowej
i cal4 utopigzwiqzanqz
wypaczaj4cjej ideepoprzezgospodarkpnak^zowo- rozdzielez'4
marksistowskimsystemem.
Zasada sospodarki centralistv
waniachwielu os6
dzisieiszv.W roku 1962 pod grozb4 pozbawieniaprawa do lokalu i czlonkostwaw
sp6ldzielniwymuszanona czlonkachrezygnacjgz ksiqgwieczystych,kt6re zaloi,Tlidla
swoichmieszkai jeszczeprzed rokiem 1939.
W latach 60-tych wprowadzonotzw' wlasnoscioweprawo do lokalu mieszkalnegow
pra to aeczowe)'w tym celu, aieby czlonkowie
sp6ldzielnimieszkaniowej(ograniczone
.p6ld"ieloi nie byli wlafcicielami swoich mieszkari.W PRL-u wszelkawlasnoi6byla
zaqroi:eniemdla rezimu socialistycmeeo.
Wydaje siQby6 czymsnormalnym,ie iezeli nabFvamyjakqi rzecz'jezeli za ni{ placimy,
to automttycznie stajemy sie jej wta$cicielami. Tak jest na przyklad gzy zakupie
placqi stajqsiqjegowlaScicielem
Wybieramsamoch6d,
samochodu.

lko mam
pokrttny
dziwolqg prawny' zreszt4 nie tylko prawny'
teso lokalu. Jest to niezraTkle
nawet samo nazewnictwojest wyi4tkowo zagmatwane.Mieszkanieniby wlasnosciowe'
alenie wlasno3d,
icielomi t
emv sl

Spdldzielniazattzym\ieprawodo wlasnoscigruntu,oci4gasi€ z jogo sprzedazrl
z r6rnych
powoddw.W dziale II ksiqgi wieczystejspdldzielniafiguruje jako wlaSciciel"naszcgo"
pr-aworzecz,o\te,
my w dzialeIII figurujemyjako posiadaj4cy
ograniczone
c?,yl\
mio$zkania,
prawo
w
wlasnodciowe
do
lokalu
mieszkalnego
w
sp6ldzielni
mieszkaniowej.
lpdldzielcze
Byluacjaprzypominanieco "paiszczyinianych" sp6ldzielc6w.
Chlop paiszczy2nianyzostal uwlaszczonyw Xlx wieku,
. Nadszedfiui czas na to, aby w XXI wieku zostal uwlaszczaay"partszczyiniany
spoldzielca",
. ieby wreszciezniknelyte dziwolqgi prawne rodemz PRL-u,
. by wla6ciciel mieszkania byl wla6cicielem,a nie iakim6 - nie wiadomo,iak to
nazwac- posiadaczemprawa do lokalu.
ianvch sp(tldzielc6w
zamianvs
ielczvch moloch6w w komDetentnie.uczciwie.sDrawni
pfzviainie zanadzane sD6ldzielnielub wsp6lnotv mieszkaniowe.iak to ma mieiscew
ovwilizowanvmSwiecie,
Nie dokona siQ do iednak samo, zmiany wymaga ustawa Prawo sp6ldzielcze,jak
r6wnieZustawa o sp6ldzielniachmieszkaniowych.
Zmiany te zaletq w duiei mierze od zmiany skladu ptzyszlego parlamentu oraz od
zaangaiowaniaze strony mieszkaic6w.

Sp6ldzielczy wniosek
Zlo2enie wniosku do zarz4dlr sp6ldzielni mieszkaniowejo przeniesieniewlasroSciowego
sp6ldzielczegoczy lokatorskiegoprawa do lokalu mieszkalnegona wlasno6d(z utlzialemw
cz(iciachtl'spdlnlchbudlnku i gruncie)powodujeoke6lone skutki.
Od chwili zloZeniawniosku uzyskujemyprawo roszczeniao przeniesieniena r\asprzez
prawawlasnoSci
sp6ldzielnie
mieszkania.
Pz,?ominam, i2 wlasnoSciowesp6ldzielczeprawo do lokalu to nie jest wlasnoSi,a
prawo rzeczowe."WymySlono"je w czasachPRL-u. Dzisiaj m6wi siQ,Ze to
ograniczone
"potworekprawny".Jeszczegorczasltuacjajest w przypadkumieszkanialokatorskiego.
Ustawao so6ldzielniach
mieszkanio$rych
z 15 grudnia2000roku z mocy samesoprawanie
przenosi prawa wlasnodcimieszkania.Osobatlm zainteresowanamusi sama $rystapi6do
zarzadusp6ldzielniz wnioskiem.iz chcebvi wla3cicielem
swoiegomieszkania.
Powinnato
przemySlana
bvCdeclzia Swiadoma.
i wolna. Prawo roszczeniao ptzeniesieniena nas
przez spdldzielnipprawa wlasnoici mieszkania ozn .za, ii zarz4d sp6ldzielni ma
ust.wot'y obowi4zek spelnienia go. Poprzezzlo2eniewniosku naby.wamyprawo roszczema
do uzyskaniawlasnodcilokalu. Zarzad sp6ldzielni ma obowiazek dokladnie poinformowai
nas o tyrn. jakie warunki (zwlaszczafinansowe) musimv spelni6. zebv moqla byi z nami
zawada umowa notadalna przenoszacana nas plal1e wl4lrQtbi do lokalu mieszkalneeo.
uh/tkoweqoczv tez gamzu.
Informacjqt4 zarzqdpowinien pzedlozyi czlonkomw formie projekh.ruchwaty.Do projektu
tegoczlonekma prawownies6zastzezeniana pismie w ustawowookreSlonymterminie.
Zlo2eniewniosku o odrQbn4wlasnoii rodzi bardzo mocne skutki prawne,obejmuj4ce
jak i spadkobierc6w.
zar6rvno
Zyj4cychwnioskodawc6w,
jego spadkobiercy
Po imierci wnioskodawcy,
mog4skorzystaiz uwlaszczenia.
W tej sltuacji
spadkobiercamusi wyrazi6 \.\ole podtzymania Z4daniaprzeniesieniana niego prawa
. . ,..,wlasnoScilokafi-r.Wola tak musi byi wfirzona pisemniew postaciwniosku podtrzlmuj4cego
'Zride4ie
' , t.
rcsrcrlLa
wlasnodci.
wrasrroscr,
zloztJnego
zloTonego
w zarzqazre
zarzAdzie
spdldzielni.
spo{ozlelm.
grzeniesienia
"oiry.p::t

, .:',.. . . , , ' ' , :
";,1',

,

L ,4/
M/
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finansowych'mozna
Samozlozenie wniosku nie pici4ga za sob4 zadnychkonsekwencji

go

gruntu w Pelni nas
Tylko odrebna wlasno66 mieszkania z wlasno6ci4
zabezpieczaw PtzYPadkuupadlo6cisP6ldzielni.
ze nie ma pY:19Y,*-:!:Y
Nierzadkowladzei pracownicysp6ldzielniprzekonuj4nas'

m6wi'ii,w przvpadk1l*Y ::'11":H;
mieszkanioulci
v .paa"ielniach
:
"
mieszkalnego przeksztalca siq w odrqbn4
sp6ldzielcze wlasnosciowe p.u*o do, lokalu
.*t-."t --i^an,-h at"

giy,
urlono
tsulz *i"*"
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Nie wiadomo'
ni"pu"yainii okreila w jaki spos:ibwinno,sic to dokonywaf'
,io*oi.r*o
kto mialby to uc4v;ic, wedlugjakich procedut, kiedy i za ile'
syndyka dtugami
p-" ,y-. ,m"i ro nastqpiczlonkowienajczqsciejsq,obci4zani

sp6ldzielni.

wyleczanasze
UzvskanieprzezczlonkaspoldzielniprawaodrQbnejwlasno6ci
mieszkaniez masyupadloSciowejz mocyprawa'
z wlasno,Sci sp6ldzielczej
Czlonek sp6ldzielni jako wlaiciciel prywatny wyodrqbnionego
zwiqzanychz koniecznosci4
mieszkanianie ponosi w6wczaszaonychobci4zef finansowych
sptatywierz)'telnoiciupadlejspdldzielni
prawo do lokalu
iosLdal4cy wlasnosciowespoldzielczeczy lokatorskie

gorszympotozenlu.
s4w znacznie
mieszkainego
wvdajesie' i2 czasaml
sprawvuwlaszczenia'
podchiodzqdo
3"ojilL-i"iJ
"i"dnetnie

wrasno<'d
oodrebna
wniosxi
fi4cvcr'
ili::i,i:::'il'i*lffi:TJft:'g'f"ffi
Paistwu
oozostawiam
Odpowied2
Dlaczego?
kura' kt6ra
p"^Y*'i1l,
sp6ldzielni
Kiedysjedenz pracownik6w
Tl.1-^'-p^"-li::"1:ij:

korzv;lli#P:ffifffi,uTi#ffi
ktoznich
n".tyrko
'oo.i,rot"lolt

",,"*
i trzecie:
dn-rgie
.atri-lo*"j 'ulo siqpopierwsze
:t;i:ilil#'d;i"in;
. Powinni5my(nakaz!!!) uczestnicry6w zebraniach'
o bra6 udzial w glosowaniach'
o kandydowatdo organ6wsp6ldzielni'
. Musimy sit po prostu organizowa6oddolnie'
tak czy.inaczej'zeJest
irc
Jezelitegonie czynimynie mamypr awanarzekal' lest
prawa-m6wi6,ze sD6ldzielniato Dry
;i;,;;".y
srupv os6b.(cryt. Prezes6w!)
samozwaiczych.,ws
Rv wveliminowa6

reghcachciee,,,
"wszrs*otgffi
!#,J:{li,i*#'Er\ff
Oby t" .I"fii.

"d*6tty

-i9 do nas,sp6ldzielc6w'
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Wvwiadz CezarvmPaplifskim(Ku,rFrL,'!4e!l!<t
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biuraAD REMNieruchomojcTlorrkiern

C"trrl. P"pll6tk-."t.a""ielem
ffiffi;;
RynkuNieruchomosci
i Ekspert6w
Po3rednik6w
Stowarzyszenia
Lttbelskiego

* NiepolecaPan wigcnobywanidmieszkafiw spfldzielniac'a
mieszkaniowych?
tt..or4fie,.'v..l'...
Proszgmnie dobrze zrozumiel.Chce ukazad iako prawr k istotna r62nice
a osranlczonym pra
. Tvlko w
wlasn
wlasno6ci lokalu
i do nasz'go mieszkania
wo
ielami
(l tt^*i", b, grlryi:4lonekspf,ldTielniwni6slpelny wkhd pr;;vinien byt wpelni
wlaicicielem mieszksnfut).
Ponadtoposiadamyw6wczas
tal b
owlon
kt6
kt6r],m mieszkamy,do sruntu
jest wiqc pelna wlasno56,czyli odrqbr:r;wlasnoS6lokalu
Najkorzystniejsza
mieszkalnego.Przywr6cono tp formp wlasnoSci na '"nocy ustawy o
sp6ldzielniachmieszkaniowychz dnia 15 grudnia 2000rcku'

0x'
moja UWAGAI

To, jest artykul dla wszystkichtych kt6rzy ;wa2a142e maiqc
tzw. ,,tytul wlasnoSciowydo lokalu sp6ldzielczego"tuajq na wlasno6i
mieszkaniew kt6rym przebyrvajqi 2e owo mieszkaniezostawi4 swoim
dzieciomw teStamencie.
Jest teZ dla tych kt6rzy nie przvchodzacna Walne Zchrrnie Czlonk6w
szloSci )reso Drvwatnego
ie do
wla
dzielni mi i;rniowei i
eln owego na
tza
naS
c
pqsqlglu (czyt.zarzAdu).
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Zal4cznik
nr .&....cloprotokolu
IL CZ4SCIWALNEGOZGROMADZENIA
PROTOKOI, I
Komisji
Mandatowo-Skntacyjnej
$Tbranej O
]i
na ..1.1,.
CZESCI WALNEGO ZGROMADZENIA w dniu .4..06.2010r.

2. Sehetarz
l. Czft-rncli

4. Czlonek
5. Czlonek

Pani/Par.Di!#*k
paniPan.y!n/i^

6. Czlonek

Pani,/Pan.

7. Cztotek

PaniPan.

8.czronek

panwan
..w.u1t4^)Aitt^A4
au\fzrua

Komisja stwierdza,ze WalrreZgrohadzenieZSM zostalo(Jvolaneprawidlowo, w trybie
przewidzianyrn
w $ 31 ust. I StatutuZSM, a czlonkowiepowiadomieni
wspos6bi w teminie
okreilon),rnr.r$ 32 SlarutuZSM.
4 2/, I
;
Komisjashvierdza.
ze,qg
t1,.....upr%y,Tion)
ch do udziatu* . ]f . C#sq lvuto"go
Zgromadzenia.
nagodznq..4,].2p..
".4)k prabyto...Xfi....czton-k6".
.o .tani*i .....1.C,L.....q
"]
Po odcz,'taniuniniejszegoprotokolu komisja'sponqdzana biei1)o zal4cznik,w kt6rynn
zapisanezostarq: czas i zmiana ilo6ci osob obecnych na zebraniu, wlnikaj4ce z pnylicia
czlonk6wuprawnionychdo udziatuw ...11...CzqSciWahego ZgromJzenia,po odczltadu
niniejszegoprotokolu.
Lista obecnoscistanowizatqcznikdo niniejszegoprotokolu.
Na tym protok6l zakoficzono.
Podpisy
l.

a

?L4czniknr .:J.. do protokotu
.II. CZESC]WALNEGOZCROMADZENIA

I

I

PROTOKoLU
jl,KonisjiMandatowo-SkrutacyjtrejlrTbradej(,
na J.t.CZESCIWAI-NECOZCROMADZENTA
w dtriu.I..06.20t0r.
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna
w skladzie:
I . Przewodnicz4cy
2. Seketaz
3. Czlonek

P"rt"-.?-

4. Czlonek
5. Czlonek

Pani/Pan.l.

6. Czlonek

Pani,4an.

7. Czlonek

Pani/Pal..

8. Czlonek

PutilPar .\4.V.||.

bw'L&.t
^.s.{J......86

stwierdza,,iB iE uprawnionyc[
raedlug
tisrlobecnoicfJ......8.fi.....
o,uo.nu
5{oglosouanial
godzing
. . ll.?S.
i.:. ...,oddano...X,(...... karl) do glosowania-r.ri)m glosow:
z rejonu:
os.Sikorskiego.
Zeromskiego.
Batorego

glosvwazne

os.Teklin,Pigkn4 tr-4kowa
os.Kosciuszki.
Centrum.Sloneczna.
Wsch6d
(Komisja
(Komisjau.alaie
glosy niewazne
podstawie
ualaje glos)
niewazne
na pod.La\
ie uchybiei
uchybi okrei

glosy niewaZtre

80

J,

1 I

1

I1.ta
\ v
w S 3 6 A u s t . 4 S t a t u n r.)

It

W wyniku tajnego glosou?anianizej wymienieti kaodydaciotrzymali nastqpujac4ilo5i
waznychglos6w ,,2a":
os.Sikorskieeo.
Zeromskieeo.
Batorego
1. ChoiriskiLech
2. KierlariczykWieslawa
3. Kr6liczak Aleksandn
4. tr-agutkoHanna
5. MelaLeszek

ilo6i elos6w

\t

6t^9
a 1

..........k).k

. h h

6. PatubaJanina
7. PopielczykStanislaw
8. RypinaKryst)'na
os.Teklin. Piekna.trakowa

iloi6 elos6w

1. BorowskaHama

tp..3..

2. BronowskiMiroslaw

!1.U

f , \

3. Galirski Jan

t2

60:

KucharskiLech

+

5. Lqcki Wieslaw
6. MaterkoAlicja

3A
qa

7. OgonowskiWitold
8. OsiriskiAadrzej

6h

9. RzcazyckaBarban
10. Samor4jczykTeresa

a1r

11.ZielinskaKrystyna
os.Kosciuszki.Centrum.Sloneczns"Wsch6d

iloii elos6w

1. Druzyiski Andrzej
2. GwiazdzifskaKryst).ra
3. Jeliiska Barbara
4. KotbialEl2bieta
5. MarczakKrystyna
6. Markiewicz Mieczyslaw
7. Polaczek-Farska
Iwonna
8. SlawiriskaEwa
9. SochanskiRyszard
10.Umigcki Andrzej

4h

11.WalczakWodzimierz

?

12.WiSniewska
Bo2enna
Na tym protok6l zakofczono.

I(arty do glosowaniastanowi4zal4cznikdo niniejszegoprotokolu.
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PROTOK6L I
Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
wybranej fl

naJJ..czDSct wll,NEGo zcRoMADzENlAw dniu4.06.2010r.
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna
w sldadzie:
1. Pzewodnicz4cy

Pani/Pan

2. Seketarz

Pani/Pan

3. Czlonek

Pani/Pan

4. Czlonek

Pani/Pan

5. Czlonek

Pani/Pan

6. Czlonek
'l.Cztotek

Pani/Pan

8. Czlonek

Pani/Pan

$uta

ii,t't,!"iu

Pani/Pan

stwierdza,2e w wyniku glosowaniajawnegouchwal oddanonastgpuj4c4ilo6i glos6w:
podpis
grosy

1 / 1 0 ZatwierdzeniasprawozdaniaRady
N adzorczei ZSM za 2009r.
2t10 ZatwierdzeniasprawozdaiZavqdr z
dzialalao6ci
ZSM za 2009r.i kierunk6w
iei rozwoiuna 2010r.
3 / t o Absolutoriumdla czlonk6wZarz4du
ZSM:
1.RusinowskiMa.rian
2. SzrymonikAdam
3. JQdrzejewska Hanna

4/t0 ZatwierdzeniasprawozdaA
z tealizacji
uchwalpodjqtychprzez Walne
lgromadzenia
ISM odblqane8. 10.l5
7'1,19i,23 czerwca2009r.otaz7,3, i,5
marca2010r.
iqzariSpoldzielnr
5 / 1 0 Okreslenia
suml zobor.r
1. biez4cychw 20I 0r. do kwoty
35.000.000,0021,
2. natermomodemizacjq
i innedzialania
remontowebudynt6w mieszkalnych
wielorodzinnych,kt6re bEd4prowadzone
w latach2010-2013
do kwoty
5.000.000,0021.
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/6/10 Zafltietdzenia zmian w Regulaminie
Radv Nadzorczei.

DX

0

7/t0 Zbyciaprawa uzytkowarfa wieczystego

1l/10 Wvbor6w do RadvNadzorczeiZSM.

li"

5r)

a
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0
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4e

5h
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nieruchomoSciguntowej, oznaczonejw
ewidencji grunt6wj ako dzialkarv 2757
(o powierzchni655mrprzy
ul.Skowaczewskiego).
8 / 1 0 Odplatnegoprzeniesieniaprawa
uzltkowania wieczystegonieruchomoscr
gruntowychw os.PiQkna,
oznaczonychw
T'l
ewidencjigrunt6wjako dzialki u
278'7134(o po,rieflcb^i 1700m') i nr
2'78'7/32h oowierzchtri289m').
przeniesieniaprawa
9/t0 Odptratnego
wieczystego
nieruchomoicr
uzl,rkowania
gruntowychFzy ul.lzy Zieliiskiej,
oznaczonychw ewidencji grunl6wjako
dziall,tt 2317/17 (o powierzchni
(o powierzchni
234m2)i nr 2317118
628n1\.
10/10 UchyleniaUchwaly RadyNadzorczej
ZsM n 76/09z27.1L 09r.w sprawie

.Y#ffi

X^d*

wla'iki glosowaniatajnegozawartew protokoleIl
komisii mandatowo-skrutacyinei

Na tym protok6l zakoiczono.

5.
6.
7.
8.

