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ZSM
czerwiec 2010 r.

OSWIADCZENIE

Maj4c 6wie2o w pamipci przykre (zawdd na demokraeji) dla mnie i os6b przybylych I'raz
ze mnqtawZC zdarzenia na tej sali z marca 2010 roku w postaci:

. wlaazania na glos przez p. Jqdrzejewsk4chQci wyplowadzenia mojej osoby z walnego
ZgromadzeDja,

. Wyadykulowaoia przez p. M. Rusinowskiego chqci spotkania siQ ze mn4 na udeptanej
ziemi,

. Wielokotne wyst4pienia p. A. Rusinowskiego kt6rych jedynym celem bylo
zdvskredltowanie w oczach uczestnik6w WZ zloi.onvch przez fl\pe czlgt&
wlaScicieli wdiosk6w i posuwaiaceso sie do slo\aneeo obrazania moiei osoby (zaiste dziwne
zachowanie je6li sip weZmie pod uwagg rodzaj wyksztalcenia owego pana; prawnicze!)

Stronnicze, powodujqce niezrozumienie sensu w odbiorcach, wyaf,lykrtowanie pEez p.
radcq prawnego ZSM, zlozonych propozycji UcHwAtr- pzez grupq czlonk6w - wlascicieli
Niedopuszczenie mojej osoby jako gl6wnego tw6rcy propozycji do w;'jaSnienia celowo{ci
zgloszonych zmian, oraz niedopuszczenie do odczltania w oryginalnej tresci owych
wniosk6w

. Napastliwe, wrecz chamskie zachowania os6b siedz4cych bezpoSrednio za czlonkami
maj4cymi odmienny pogl4d od kliki - posztuchiwania, szarparda, ci4gnienie za wlosy i
ubranie, wycia i szydersko - chamskie odzywki (n'p. :"zamknij mordg!")

r Zagl,uszanie wypowiedzi poprzez Smiechy i wycia
e Wyl4czanie mikofonu podczas moich wlpowiedzi
. Pr6ba zastraszenia mojego eksperta (co spowodowalo 2e byl zmuszony wyjsi z wZ

wczeSniej) przez grupe tzw.,,malolat6w' '

. Pr6ba zdemolowaniaptzeztzw. ,,nieznanych sprawc6w" mojego samochodu po odbltym
juz Walnym Zgromadzeniu. Pr6ba nieudana z powodu przybycia na miejsce incydentu
Stra2ry Miejskiej .

Dowoduia. ze jestem zmuszony dmuchajAc na zimne, popzez upublicznienie nagannego
zachowania, przlT rajmniej spdbowai zapobiec takim samym zachowaniom na obecn)ln
czerwcowym Walnlan Zgrcmadzenilu.

l. wszvstkie te fakfv zaslusuja na potepienie i nie znaiduia usp!4!4glU!:!984-l!

ciekaraych ,,skqd ONI sig wzipli?!!!" bpdzie wipcej.

Swietle obowiazuiacego prawa iest Sp6ldzielnia Mieszkaniowa.
Odblte w dniu wczorajszym na osiedlu Zeromskiego Walne Zgromadzenie czQSci I, sklania Emie
mimo wszystko, do stwierdzenia, 2e czlonek - wlasciciel sp.m. zaczyna siP budzid z u6pienia,
poniewaz czqsi zgromadzonych zatyczyla sobie przedstawienia kandydat6w na czlonk6w RN
ZSM, zadajqc p)'tania : ,,jestem czlonkiem sp'm. 45 lat i chcg wreszcie wiedzied, sk4d ONI si€
wzipli?!!! Ja te2 chcp zglosi6 swojego' jak to si€ robi?!!!" To iedyny pozyt''w cz€Sci I. Niestety!
Nieitety sity tej gupki oka4aty siq za slabe, by przeciwstawid sig osobom licz4cym glosy i do
dyskusji z przysztymi czlonkami RN ZSM (,,siedz4cymi jak malpy t &14lce", nieslety to nie moje

stwierdzenie) nie doDuszczono.

Wieslaw tr-ecki - kandydat !gg4!Y

oczach normahie mvslacych ludzi w kaiu mieniacvm sig demokiatvcznvm

rns ooob-oiil zz
4

N ZSM.
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O5wiadczenie
do protok6lu
Walnego Zgiomadzenia
ZSM w 2010 r.

OSWIADCZENIE

W zwiqzku,.z niedotrzlmaniem przez zarzqd ZSM podstawowego wymogu $32 poz.l
STATUTU ZSM, zawiadamiania na piSmie wszystkich czlonl<6w o majqcym sip odbyi
Walnyrn Zgromadzeniu w dniach 7.8,10 czerwca 2010 roku oswiadczam,2e zlamano moje
podstawowe prawo jako czlonka - wla3ciciela sp6ldzielni mieszkaniowej.
Z rozm6w przeprowadzonych z innym czlonkami - wla.Scicielami sm. wnioskujQ, Ze nie tylko
mnie pozbawiono tego prawa. Wielu moich rozmowcdw nie otzyma.lo (tak jak ja!) Zadnej
inlormacji o miejscu i czasie obradowania WZC ZSM.
Aby nie narazii sig na zarzut nielegalnoSci obrad, a tym samym niewa2nosci podejmowanych
uchwal na obecnie odbywany,rn Walnym Zgronadzeniu w czEsciach, *nioskujp o
przesuniQcie terminu ot rad do dnia 26 czerwca 2010 roku i odbyciu jednego posiedzenia
wlasnie w tym dniu jako caloici.
W mr€dzyczasle DaIeLry zobowLry.aa zarzqd do prawidlowego zawiadomienia na piSmie jak
nakazuje statut w $32 poz.l wszvstkich czlonkdw -wlascicieli ZSM o terminie obrad WZC.
Foma pisma mo2e byt jak yzy zaw'tadomieniu o zmianach oplat miesiQcznych, tj. poprcez
pracownika administracji z zachowaniem wlasnorqcznego podpisu osoby zawiadamiane;.

W migdzyczasie naleLry zobowiqza(,z.av4ddo prawidlowego

czlonek spdldzielni qfeszkaniowei. ale tez iako czlonek
Zwiazku Lokator6w i Sp6ldzielc6w. oraz stalv uczestnik posiedzei w Sejmie Rp. nie tylko
Sejmqwej Podkomisji Ministerstwa Infrastrukturv do spiaw mieszkalnict.,va i spOldzietni

Aby zebrania gmpy czlonk6w w obecnych terminach (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 przeksztalcenie tytulu ,,wieczyste uiytkowanie" w tytul peln€j wlasnosci
gruntu,
Jako wstgp do dyskusji proponujemy:

. Art. z pedodyku lokalnego ,,tydziei itatdowa" pod q4ulem ,,Kosztowny dziwolqg
prauny - UZJ'tkowanie wieczyste"

'_ 
Kna,^1. Arl. zalqczony do tego o3wiadczenia pod tyrulem ..Nie

,ui(aroBdilT:sepJ*j,gixami ale o przyrrv,r6cenie sp6ldzielni sp6ldzietcom".

mieszkaniowych gpglqig o rozw.rixre rczpattzenie naszego wniosku przesuniqcia w inny
termin (26 czerwiec) obrad tegorocznego Walnego Zgromadzenia ZSM.
Bmk zawiadomiei o WZC czlonk6w w my5l 932 pozl statutu powoduje nielegalnosd
z€bratria. a tym samym bezprzedmiotowosd wszystkich uchwal podjetych na zebraniu.
PEy dotychczasowej bardzo niskiei frekwencji (co nie uszlo uwadze lustratora w 200gn) na
zebraniach czlonl6w, propozycja jednego zebrania w miejsce tzech czgSci jest propozycj4
rozsqdnfo poniewaz oszczedza czas i energiQ tych kt6rzy zechc4 uczestniczyi w Walnym
Zgromadzeniu ZSM w nowym terminie.

".*:l#r##ffii"il, are o przvvnocehre sporczrernr sporcrzrercom

.,_s ooocro_il.ra: 
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Nie chodzi o walkq ze sp6ldzielniami'
ale o przvwr6cenie sp6ldzielni sp6Ndzielcom.

Ustawa o sp6ldzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 roku, kt6ra \tprowadzila tzw'

odrgbn4 wlasnosd i inne cenne zmiany w sp6ldzielczosci zostala szybko zmieniona'

znowelizowana na niekorzysd mieszkaic6w sp6ldzielni rnieszkaniowych dzipki silnemu

lobby w]'\dodz4cemu sie z krtg6w SlD-owskiej lewicy.
Okaieczona usiawa bylijuz tizykotnie zaskarzana do Trybunalu Konstytucyjnego Okazalo

sie, 2e chroni ona w wigksrym stopniu interesy prezes6w i zarz4d6w, a nie zwyklych

czionkdw sprildzielni. W zwiqzku z Wm cotv glosniej m6wi sig o nagl4cej potrzebie

uzdrowienia prawa sp6ldzielczego, dostosowaniu go do dzisiejszych reali6w

Czlonek sp6ldzielni ma niejednokotnie trudnosci z dostqpem do podstawowych informacji o

dzialalnoSci swojej sp6ldzielni. Nie ma praktycznie dostQpu do um6w, kt6re sp6ldzielnia

zawiera z osobarf tzecimi, z trudnoSci4 uzyskuje sprawozdania finansowe, czqsto rue moze

tez doprosii sig dokument6w zupelnie podstawowych, takich jak statut czy regulaminy

spoldzielni.

Prawa sp6ldzielc6w sA czQsto nieprzestrzeganie. Kilka dobrze zorganizowanych os6b jest

w stanie ubezrvlasnowolnid kilkana6cie tysigcy czlonk6w sp6ldzielni' Brak jest przepis6w

wprowadzaj4cych odpowiedzialnoSd cywilno-prawn4 i kaxnq wobec organ6w sp6ldzielni'

PEeciwnicy zmian, m. ir.. zwazana z SLD Krajowa Rada Sp6ldzielcza, jak r6wniez

nierzadko osoby pelni4ce kierownicze funkaje w sp6ldzielniach (wiadomo' z jakiego

powodu) trt tykuie mozliwosc wydzielenia ze sp6ldzielni grupy czlonk6w, kt6zy bQd4 mogli

zalozyi nowq sp6ldzielniQ czy wsp6lnot9 mieszkaniow+
Wydaje sig jeanat, ze azleienie I zmniejszanie w ten spos6b sp6ldzielczych moloch6w

lic;4cych p; kilka"ascie tysiQcy mieszkaric6w to dobry kierunek prowadz4cy do nomalnosci

i*a"u*l*iu chorych struktur' Wielkosd socjalistycznych moloch6w uniemoZliwia

racjonalne gospodaiowanie zasobami sp6ldzielni, kontrolg i w og6le jest sprzeczne z ideq

sp6ldzielczoSci.
*Jn4 i potrzebnq zmian4 byloby r6wnie2 powierzenie wlaiciwemu .T]t]"I9ti 

nadzoru nad

spOtdzietniami. Minister uzyskalby mozliwoii uchylenia uchwal sp6ldzielni mieszkaniowej

sprzecznych z prawem.

Sp6ldzielnie to jeden z ostatnich, ale jakze silnie bronionych basiion6w PRL-u Ludzie

i.r"E^r, 
" 

minion4 epok4 znateZli beipieczne schronienie w struktuach .sp6ldzielczych
Czgsto trat<tuj4 sp6ldzielnie jak swoje prywatne folwarki- (dowiadujemy sig o tFn coraz

czqSciej w prasie i telewizji) Nadszedl ju2 chyba czas na rozbicie tego betonu'

Aby jednak tego dokonai konisczn4 rzecz4jest zrniarLa ptu\'ta sp6ldzielczego' ale nie Elko

Su-" tit""y p-rawa s4 martwe. O wiele waZnieiszym jest zmiana mentalno6ci' sposobu

myilenia i postppowania czlonkdw sp6ldzielni' Tego nie 33"i1 
'u. nas poslowie

ustanawiaj4cy oor"" p-*". 71;mialry 'w spdldzielczodci nie dokonaj4 sip bez naszego

,uungtio*urri". Kazdy czlonek powinien zaitrteresowad sie sprawami sp6ldzielni' w

*tOi"] -i"."t u, ,to"stniezyd w zebraoiach, zglaszad istotne dla wszystkich wnioski' brat

udziai w glosowaniach, ni; bad sie k&ndydowad do orgau6w sp6ldzielczych'

i obecni
Sp,6ldri"lr,i" ,ri" -og4 byt prywatnymi folwarkami prezes6w, zarz4d6w i os6b z nimi

zwi4zanych' nad kt6rymi mieszkaicy nie mai4 zadnej kontroli'

l , . r



Ufam, ze jako mieszkaricy spoldzielni mieszkaniowych staniemy na wysokoSci zadania i
upomnimy siE o swoje prawa, o wlasno6i, o swojq godnoSC. Ufam (6wniez, ze czymie
loprzemy zapowiadane zmiany. A w6wczas "mury run4, run4, run4 ..,."

Sp6ldzielcza historia do 1939 roku

Sp6ldzielczo3i mieszkaniowa jest najmlodszq galqzi4 polskiego ruchu sp6ldzielczego. Na
wiqkszej czg3ci obszaru II Rzeczypospolitej Oylego zaboru rosyjskiego) nie bylo dla jej
fozwoju dostatecznych podstaw prawnych. W zwiqzkn z tym te nieliczne sp6ldzielnie
mieszkaniowe, jakie w6wczas powstaly, utworzone zostaly jako sp6ldzielnie spozywc6w na
podstawie statutu, kt6ry dla tego B?u dzialalnosci wladze rosyjskie wydaly. Natomiast w
pozostalych zaborach, mimo uregulowanych stosunk6w prawnych ruch sp6ldzielczy
mieszkaniowy nie wyk azyval znacz4cych dqznoSci rozwojowych.
Nini€jszy artykul skupia siQ wyl4cznie na tzw. sp6ldzielniach mieszkaniowo-budowlanych.
Sp6ldzielnie te w okesie przedwojennym budowaly domy mieszkalne dla swych czlonJ<6w z
prawem gdzie czlonek zostawal wla6cicielem mieszkania w bloku lub wlaicicielem domu.
Ka2dy z czlonk6w posiadal odrqbn4 wlasno3C mieszkania. Byl jego wla6cicielem.
Mial udzial w gmncie pod budynkiem omz w czq(ciach wsp6lnych budlnku, w kt6rych
znajdowalo sig mieszkanie.

Warunki prawne do powstania organizacji tego typu obowiqzuj4cej na obszarze calego
pafstwa okeslala ustawa o spdldzielniach z dnia 29 pat2dziemika 1920 r. Ustawa ta nie
zajmuje sig poszczeg6lnl,rni tlpami sp6ldzielni, lecz stwarza og6lne ramy prawne dla
wszystkich gp6w organizacj i sp6ldzielczych.

Uchwala centalnego organu tj. Rady Sp6ldzielczej z dnia 6 czerwca 1923 r. poz. 499
wymienia sp6ldzielnie mieszkaniowe i budowlane stwierdzajac,2e oba typy spdldzielni
dostarczaj4 czlonkom mieszkari.
Sp6ldzielnie budowlane budowaly domy @
tytulu wlasnosci .

Nowela do w/w ustawy z 1920 roku, z dnia 4 grudnia 1923 roku okresla, iZ przepisy
statulu dotycz4ce praw czlorka do mieszkatria nie mog4 ulegad pdiniejszym zmianom.
W przepisach statut6w i ich regulaminach sp6ldzielni uwzglgdniona zostala zasada
moZliwoici przenoszenia na czlonkdw tytulu wlasno{ci nie tylko dom6w, lecz i
poszczeg6lnych mieszkai.

Rozposedzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rob6t Publicznych, Spraw
Wewnetznych i Reform Rolnych z dnia 3 listopada 1927 r. Z4p.gC!b__!p!i!&!9b!9!q
mieszkaniowo-budowlanvm przypisanie prawa wlasno6ci noszczeg6lnych mieszkai na
necz czlonk6w.

Rozporz4dzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1933 roku potwierdza, Ze ten Iggb
snrildzielczv opiera swa dzialalno5i na zasadzie wlasnoici. buduiac domv mieszkalne z
prawem przeniesienia na swoich czlonkr6w tvtulu wlasnoici domriw lub mieszkari.

Rozporz4dzenie Prezydenta RP z d^ia 24 paZdzienlka 1934 roku m6wi r6wnie2 o odrqbnej
wlasnosci lokali w om6wionym typie sp6ldzielni. Na aktualnost tego rozporzqdzenia
odnosnie jego obowi4zywania przed rokiem 1939 powoluj4 siQ obecnie kompetentne
Urzedy.

4&i{no autorow - znanych autorttet6w z zaKresu rej galqzi prawa sp6ldziel

**" 
"z;%i?"5;;



Powyzsze fakty Swiadcz4 jednoznacznie' iz w omawianym okesie sD6ldzielnie w/w tvpu

lll'"'r.,]'o"r'"'*"'t"t"i'r r",.""lqi *l""L"i: tq.dlq'i-"]li zir-"ltl+ *--tt"tt*n i"tt i "
domkach iednorodzinnvcn nazutac-ii-liifiiitei ich r6wno6ci' co do koszt6w i

cDr34!9ri.

Sp6ldzielcza "wlasno66"

W zwi@ku z t},In, iz wiele os6b interesuje temat wlasnosci w sp6ldzielniach mieszkaniowych

tiffiT,J T"THi;,lj lliiiX?l[q,'uznicv pomiedzv rokatorskim czv wrasnosciowvm

;*tl;'""ltx,:':;"1$"r[ff 'ff '*l']x?l"ffi ffi*,",*,'nibvw'|asnosci"-
.'$t*m"",'r ;:mx"'l*:lrug; llxiii:H'"ffi #:X$l.T?".|l*:1, ".,
;.ffifi;;:" b;;'"-[."t "iu".. l":fl#""'[fi*il]*,f'Jijlji ff *fr,J"'":,":$l&lii-Ti{1'l''t"'ffil}-##J:'r-,!$:u.',-;gr"t#:r#*:'
Hf;ff ffi fl ff""ffi llli#liX.#lh:Jl",1i:.iilffi ]$igl,"*,_ry,Xlt,:;
prawa zblizone do najemcy wlas

sp6ldzielnia mieszkaniowa.
;liil1il;oti;'fiffi1siq wowczas, eay sqorazl;tnla-y,1j1ie (w ciqgu ostatnich 3 tat
'";i;;;; 

;;;ii;ii'"i"io 60 sprltdzietn i nkszkdn iowch ts Pobce\'

Co siq w6wczas moze wydarzyd?
;r1"'i:t#ilff?;'i.i:"oli#"G" mieszkania zostaje.w 31"j':: :ry11"1"1:13::Yf*#

za dluei Spildzielnie mieszkaniow€ biore kre'lyty'
np. bark, kt6ry przejmuje je w zamian .. - : , ,, -:^^-r,^-:^^rr (\an^.,^ t^ z? w
ki6re zabezpieczone s4 hipotekq na "n-".ry"tt" mieszkaniach. Oznacza.to zF \

iffiKon:nd: A.by nie dopu.ci. do

;;i;"*i*;i".;;"v'-,1t'a 
-ptacit 

srednio po 19'000 zl' Podobno w sp6ldzielni

iiansportowiec sttuacja nie jest r6wniez nai lepsza

rak naprawde posiadamv 'r'qpt. ''ud;;os"i * 1"*".^5:,11Ti:,lg:::?^":.'i"1"iifr #iliH"fi"1ffi 7:'i,i'"lll:!::.::::::l'"T:"",::y,l:: j*,"a,?kT" j*'*
sp6ldzielni, bo konsekwencie niegospooamosct zarzaouw us"' ' ' " ' r  v]" '+':  "
dbv nie soraudzilo siq powiedzenre "tqdtlT"l"k p" ttk"dziei" I  epiei zainteresowac sie

dy bedzb ts44-9s@

W przypadku spdldzielczego wlasnosciowego mieszkada sytuacja jest jui rfeco inna'

lepsza, chod nadal nie iestesmy " 
p"toi *to"Sti"i"tu-i "naszego" mieszkania' Na dow6d

H;;;.*q';;t'^i;;ri'ieqi *ii"".r'19:,o3z"tty"!:!:j::::|:::,""31u"'^*,..,0,-,",","
;t"rH:ilitj;:'il;ffi?; ;i.;!ii, r;c'^'j' iryl:i,"-1'lJ'::1\^"".Y:if;ffi

wklad6w.



szKatneqo" nte Jest Juz
. ...vtsll{ z cTn.Kgstwem w sm., ate w tamtym czasie niewygodny dta kliki, czlonek _
Wltololel sp6ldzielni, byl pozbawianV swoieqo maiatku orzez naicmnv narq^nar eh i

2 2010 003 ro od 20
d o l m :nie jest juz

spdldzielni, byl pozbawiany swojego m4qtku Wzez najemny personel sm. i
rze

rtl€ wrlcajmy do meritum.

Tli\9, ,y Olt:"*u. odrebnei wlasnoici lokatu mieszkalneqo jestesmy pernymi
wsscfclcramr, t-^ p9,rt{1".y pelne prawo wlasnoici do naszego mieszkania ( i iusznie,
.0o. gd! czlonek spdldzielni wni.isl pelnJ) wkld.d poreinien bji w pelni wlaicicielem
"l leszhania\.
Ionadto posiadamy w6l?czas_ prawo wlaslosci do czgsci wspdlnych budynku, w ktdrym
mlcszkamy, do gruotu, Da kt6rym posadowiony zostal budytrek.

_,-lllo y ltryl"d5" qosjadania Orulu odrebnei wlasnosci lokalu mieszkatneso sp6ldzielnia
musr sl€ lczyc rownleT z naszlm glosem. jeSli chce dokonai jakii inr.resrycji na gruncie czy
w czp(ciach wsp6lnych budynku. w kr6rym mieszkamy..
Nie trzeba w^6wczas honiecznie by6 czlonkiem sp6idzielni, z leZy to od woli wlaSciciela
mleszKanra. Spoidz,elma lie moze teeo lrawa ograniczvd, poniewaZ nie jest to ograniczone
orawo- r-zeczowe jak w przypadku wlasno3ciowego sp6ldzi"l"r"go irawa do lokalu
mieszkalnego.

|-1,1:j?:t"]*: 
jest wiQc pelna wlasnoSd, czyli odrgbna wlasnosi lokalu mieszkalnego.

rrzy\,vrocono rq lorm€ wtasnosci na mocy ustawy o sp6ldzielniach mieszkaniowych z dnia 15grudnia 2000 roku.
Jak przeksztalciC mieszkanie lokatorskie lub wlasnosciowe sp6ldzielcze w odrgbn4 wlasnoii?
Po. pierwsze nalezy zlowt odpowiedni wniosek do zarz4du sp6ldzielni. samo zlozenie
wniosku nie poci4ga za sob4 zadnych konsekwencji frnansorirych, mozna go po2niej wycofa6,
ale, po co i czy warto.

Nie. dajmy sip zmanipulowa6 i zu"t"^"rye Zorz4d 
"p,ildzi"loiio 

podstawie pnepbtiw a .
42 i 43 ustaw o sptildzielniach mies2kaniowych zobiwi4zany iesi dosarc4yi czlonkowi dowglqdu.projekt uchwa$ a nqstCpnie uchwalC ostateczrr+'
W dkcie notMialry)m spdldzielnia ma obowi4zek pryenieii na nas u,lasnoli rrieszkania,
Noszly pne icsienia na nas wrasnoici miesziania okre one zosittily t ustawie ospdldzielniach mieszkaniowych w art jg, ust,l, pkt j :,,ustala sie oph4"w wysokoici l/3no,jtti szego wynagrodzenia (teraz mamy 2b1Or, i oplatq' imnieiszono do ,/4

if::_:y::!: !:* 
ministt.a $'loiciweso .to sprai, praqt oi poia.i *iiirfu pro"y io*ot(oszt .zaworcia umowy notdriLlnej oruz.opl.tl( w wlsokosci t/3 najniZszego wynagrodT,eniajako koszt zntoienia i-wpisu do ksiggi wiei4tstej". Na dziei dzisiejiay ijiZii to o*ao ZOOzt.,l--!,11"]u".r"t1tu wlasnoSci zobfigo]vana zostala sp6ldzielnia ustaw4 o sp6ldzielniach

mleszkanro\eych z dnia 15 grudnia 2000 roku. Czasami wladTe ipracownicy spoldzielniprzekonui4 nas, 2e nie ma powod6w do_obaw gdyz ustawa o sp6ldzieiniach mreszkaniowych
m6\ai. iz w przypadku upadloSci spdldzielni. si6ldri. l"r" 

"iu.nos"iorv. 
piawo ao lokalumresz-Katnego przekstalca si€ w odrebnq wlasnogd.

Owszem.jest taki zapis w axtykule 17 ustawy o spdldzielniach mieszkaniowych, ale ustawa
bardzo.nieprecyzyjnie okeSla. wjaki spos6b wimo siE to dokonywai.
Nie wiadomo.. kto mialby to uczynii, wedlug jakich procedur, kiedy i za ile. Ju2 sarnozlo2enie wniosku \,q,razaj4cego z4danie przeniesienia na'nas wlasnosci mleszkania zmnieisza

t r .

,,tt, :.,:,::!ry""!!"i: przez cztonka sp6ldziehi p""*" 
"d[bfi-;l""".sci 

wytacza naszeIt ,",r-.!ipskanie

,t,,;,,fi'fff;:":.' .r"'ftr€5d{anie z masy upadlosciowej z moc} prawa.
,u;br4,: \' ;: cah.bri.,'o.!:i ", i

dku lub likwidacii sp6l(
ej wlasnosci wyl4cza



Czlonek sp6ldzielni jako wla5ciciel prywatny wyodrQbnionego z wlasno(ci sp6ldzielczej
mieszkania nie ponosi wdwczas Zadnych obci4ieri finansowych zwi4z aych z
koniecznoSciq splaty wierzytelno5ci upadlej sp6ldzielni.
W ramach postQpowania upadlo6ciowego od czlonka spdldzielni, kt6ry jest wla6cicielem
mieszkania, moLna 24dai tylko jednorazowo @
(w zaleinoici od tego, ile stanowi statut upodlej spdtdaiel r.
Nieprawda iest r6wnie2. 2e bedac wla3cicielem mieszkania musimv "wvoisa6" sie ze
sooldzielni. To zalezv jedvnie od nas czv chcemv bvi nadal czlonkarni sp6ldzielni czv tez nie.
Sp6ldzielnia jako administrator obowi4zana jest ustawowo do traktowania nas na takich
samvch warunkach iak pozostalvch czlonk6w sp6ldzielni.
Nie zaplacimy ani grosza wiecej za administrowanie budynkiem, za ww6z smieci czy
remotrty, niz pozostali czlonkowie spdldzielni.
Skladaj4c wniosek uwlaszczenio\ y zaspokajamy nasz4 potrzebQ bezpigczeistwa. Poczucie
wlasnosci stanowi podstawowy warunek budowania !p.a!.9!29!gqy3--.p4!C!E&
demokratycznego oparteso na orawie. prawdzie i sprawiedliwoSci. Wedlug mnie
najkorzystniejsz4 form4 posiadania mieszkania jest po prostu wlasno66 a nie takie czy inne
"niby wlasnosci".
Wydaje siq, ze warto ponieSi pewien wysilek w postaci "upomnienia si€'r o swoja wlasnosd
i zapewnienia sobie w ten spos6b bezpieczefstwa na przyszlosi.

Sp6ldzlelczy absurd

Sp6ldzielczo66 mieszkaniowa w Polsce Iiczy sobiejuz przeszlo 100 lat. Pierwsze sp6ldzielnie
mieszkaniowe powstaly jeszcze na terenie Galicji. W styczniu l92l roku weszla w zycie
pierwsza ustawa o sp6ldzielniach mieszkaniowych, kt6ra zapewniala czlonkom sp6ldzielni
peln4 wlasnoS6 ich mieszkari. Po ll wojnie Swiatowej nastqpilo calkowite przejqcie przez
paristwo galgzi budownictwa mieszkaniowego i zwiqzany z tym zaJtik sp6ldzielczoSci.

Dopiero po pazdziemiku 1956 roku powr6cono do spdldzielczo6ci mieszkaniowej
wypaczaj4c jej idee poprzez gospodarkp nak^zowo - rozdzielez'4 i cal4 utopig zwiqzanq z
marksistowskim systemem.

Zasada sospodarki centralistv
waniach wielu os6

sp6ldzielni wymuszano na czlonkach rezygnacjg z ksiqg wieczystych, kt6re zaloi,Tli dla
swoich mieszkai jeszcze przed rokiem 1939.

W latach 60-tych wprowadzono tzw' wlasnosciowe prawo do lokalu mieszkalnego w
sp6ldzielni mieszkaniowej (ograniczone pra to aeczowe)' w tym celu, aieby czlonkowie
.p6ld"ieloi nie byli wlafcicielami swoich mieszkari. W PRL-u wszelka wlasnoi6 byla
zaqroi:eniem dla rezimu socialistycmeeo.

Wydaje siQ by6 czyms normalnym, ie iezeli nabFvamy jakqi rzecz' jezeli za ni{ placimy,
to automttycznie stajemy sie jej wta$cicielami. Tak jest na przyklad gzy zakupie
samochodu. Wybieram samoch6d, placq i stajq siqjego wlaScicielem

emv sl
teso lokalu. Jest to niezraTkle pokrttny dziwolqg prawny' zreszt4
nawet samo nazewnictwo jest wyi4tkowo zagmatwane. Mieszkanie
ale nie wlasno3d,

nie tylko prawny'
niby wlasnosciowe'

dzisieiszv. W roku 1962 pod grozb4 pozbawienia prawa do lokalu i czlonkostwa w

lko mam

icielomi t



Spdldzielnia zattzym\ie prawo do wlasnosci gruntu, oci4ga si€ z jogo sprzedazrl z r6rnych
powoddw. W dziale II ksiqgi wieczystej spdldzielnia figuruje jako wlaSciciel "naszcgo"
mio$zkania, my w dziale III figurujemy jako posiadaj4cy ograniczone pr-awo rzecz,o\te, c?,yl\
lpdldzielcze w wlasnodciowe prawo do lokalu mieszkalnego w sp6ldzielni mieszkaniowej.

Byluacja przypomina nieco "paiszczyinianych" sp6ldzielc6w.
Chlop paiszczy2niany zostal uwlaszczony w Xlx wieku,

. Nadszedf iui czas na to, aby w XXI wieku zostal uwlaszczaay "partszczyiniany
spoldzielca",

. ieby wreszcie zniknely te dziwolqgi prawne rodem z PRL-u,

. by wla6ciciel mieszkania byl wla6cicielem, a nie iakim6 - nie wiadomo, iak to
nazwac - posiadaczem prawa do lokalu.

ianvch sp(tldzielc6w
zamianv s ielczvch moloch6w w komDetentnie. uczciwie. sDrawni

pfzviainie zanadzane sD6ldzielnie lub wsp6lnotv mieszkaniowe. iak to ma mieisce w
ovwilizowanvm Swiecie,

Nie dokona siQ do iednak samo, zmiany wymaga ustawa Prawo sp6ldzielcze, jak
r6wnieZ ustawa o sp6ldzielniach mieszkaniowych.
Zmiany te zaletq w duiei mierze od zmiany skladu ptzyszlego parlamentu oraz od
zaangaiowania ze strony mieszkaic6w.

Sp6ldzielczy wniosek

Zlo2enie wniosku do zarz4dlr sp6ldzielni mieszkaniowej o przeniesienie wlasroSciowego
sp6ldzielczego czy lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na wlasno6d (z utlzialem w
cz(iciach tl'spdlnlch budlnku i gruncie) powoduje oke6lone skutki.

Od chwili zloZenia wniosku uzyskujemy prawo roszczenia o przeniesienie na r\as przez
sp6ldzielnie prawa wlasnoSci mieszkania.
Pz,?ominam, i2 wlasnoSciowe sp6ldzielcze prawo do lokalu to nie jest wlasnoSi, a
ograniczone prawo rzeczowe. "WymySlono" je w czasach PRL-u. Dzisiaj m6wi siQ, Ze to
"potworek prawny". Jeszcze gorcza sltuacja jest w przypadku mieszkania lokatorskiego.
Ustawa o so6ldzielniach mieszkanio$rych z 15 grudnia 2000 roku z mocy sameso prawa nie
przenosi prawa wlasnodci mieszkania. Osoba tlm zainteresowana musi sama $rystapi6 do
zarzadu sp6ldzielni z wnioskiem. iz chce bvi wla3cicielem swoiego mieszkania. Powinna to
bvC declzia Swiadoma. przemySlana i wolna. Prawo roszczenia o ptzeniesienie na nas
przez spdldzielnip prawa wlasnoici mieszkania ozn .za, ii zarz4d sp6ldzielni ma
ust.wot'y obowi4zek spelnienia go. Poprzez zlo2enie wniosku naby.wamy prawo roszczema
do uzyskania wlasnodci lokalu. Zarzad sp6ldzielni ma obowiazek dokladnie poinformowai
nas o tyrn. jakie warunki (zwlaszcza finansowe) musimv spelni6. zebv moqla byi z nami
zawada umowa notadalna przenoszaca na nas plal1e wl4lrQtbi do lokalu mieszkalneeo.
uh/tkoweqo czv tez gamzu.

Informacjq t4 zarzqd powinien pzedlozyi czlonkom w formie projekh.r uchwaty. Do projektu
tego czlonek ma prawo wnies6 zastzezenia na pismie w ustawowo okreSlonym terminie.
Zlo2enie wniosku o odrQbn4 wlasnoii rodzi bardzo mocne skutki prawne, obejmuj4ce
zar6rvno Zyj4cych wnioskodawc6w, jak i spadkobierc6w.
Po imierci wnioskodawcy, jego spadkobiercy mog4 skorzystai z uwlaszczenia. W tej sltuacji
spadkobierca musi wyrazi6 \.\ole podtzymania Z4dania przeniesienia na niego prawa

. . ,..,wlasnoSci lokafi-r. Wola tak musi byi wfirzona pisemnie w postaci wniosku podtrzlmuj4cego
, t. 

'Zride4ie 
grzeniesienia wlasnodci. zloTonego w zarzAdzie spdldzielni.

, . .  . .  . , , ' ' , :  L  /
' 

:', "oiry.p::t 
rcsrcrlLa wrasrroscr, zloztJnego w zarzqazre spo{ozlelm. 
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Tylko odrebna wlasno66
zabezpiecza w PtzYPadku

mieszkania z wlasno6ci4
upadlo6ci sP6ldzielni.

gruntu w Pelni nas

Samozlozenie wniosku nie pici4ga za sob4 zadnych konsekwencji finansowych' mozna go

Nierzadko wladze i pracownicy sp6ldzielni przekonuj4 nas' ze nie ma pY:19Y,*-:!:Y

giy, *i"*" " 
.paa"ielniach mieszkanioulci m6wi' ii,w przvpadk1l*Y ::'11":H;tsulz urlono v : 

lokalu mieszkalnego przeksztalca siq w odrqbn4
sp6ldzielcze wlasnosciowe p.u*o do, 

.- *t-."t --i^an,-h at"
#;ii;#,;;;;;;;;'ia*i zipi w ortvr'"t" 17 ustaw o sp'itdzietn'::h ^i^1k:ii:*t::::.t:
,io*oi.r*o ni"pu"yainii okreila w jaki spos:ib winno,sic to dokonywaf' Nie wiadomo'

kto mialby to uc4v;ic, wedlug jakich procedut, kiedy i za ile'
p-" ,y-. ,m"i ro nastqpi czlonkowie najczqsciej sq, obci4zani syndyka dtugami

sp6ldzielni.

Uzvskanie przez czlonka spoldzielni prawa odrQbnej wlasno6ci wylecza nasze

mieszkanie z masy upadloSciowej z mocy prawa'

Czlonek sp6ldzielni jako wlaiciciel prywatny wyodrqbnionego z wlasno, Sci sp6ldzielczej

mieszkania nie ponosi w6wczas zaonych obci4zef finansowych zwiqzanych z koniecznosci4

sptaty wierz)'telnoici upadlej spdldzielni
iosLdal4cy wlasnosciowe spoldzielcze czy lokatorskie prawo do lokalu

mieszkainego s4w znacznie gorszym potozenlu .
3"ojilL-i"iJ 

"i"dnetnie 
podchiodzqdo sprawv uwlaszczenia' wvdaje sie' i2 czasaml

ili::i,i:::'il'i*lffi:TJft:'g'f"ffi fi 4cvcr' wniosxi o odrebna wrasno<'d
Dlaczego? Odpowied2 oozostawiam Paistwu

Kiedys jeden z pracownik6w sp6ldzielni p"^Y*'i1l, Tl.1-^'-p^"-li::"1:ij: 
kura' kt6ra

'oo.i,rot"lolt n". tyrko kto z nich korzv;lli#P:ffifffi,uTi#ffi 
",,"*Rv wveliminowa6 samozwai czych .,ws

:t;i:ilil#'d;i"in; .atri-lo*"j 'ulo siq po pierwsze dn-rgie i trzecie:

. Powinni5my (nakaz!!!) uczestnicry6 w zebraniach'

o bra6 udzial w glosowaniach'
o kandydowat do organ6w sp6ldzielni'
. Musimy sit po prostu organizowa6 oddolnie'

Jezeli tego nie czynimy nie mamy pr awa narzekal' irc lest tak czy.inaczej' ze Jest

;i;,;;".y prawa-m6wi6, ze sD6ldzielnia to Dry

srupv os6b. (cryt. Prezes6w!)

Oby t" .I"fii. "d*6tty 
-i9 do nas, sp6ldzielc6w'

"wszrs*otgffi !#,J:{li,i*#'Er\ff 
reghcachciee,,,

p



Wvwiad z Cezarvm Paplifskim (Ku,rFr L,'!4e!l!<t , ,
ff i ff i ;; C"trrl. P"pll6tk-. "t.a""ielem 

biura AD REM Nieruchomoj cTlorrkiern

Lttbelskiego Stowarzyszenia Po3rednik6w i Ekspert6w Rynku Nieruchomosci
* Nie poleca Pan wigc nobywanid mieszkafi w spfldzielniac'a
mieszkaniowych?tt..or4fie,. 'v.. l ' . ..

Proszg mnie dobrze zrozumiel. Chce ukazad iako prawr k istotna r62nice
wlasn a osranlczonym pra . Tvlko w

wlasno6ci lokalu
ielami wo i do nasz' go mieszkania

(l tt^*i", b, grlryi:4lonek spf,ldTielni wni6sl pelny wkhd pr;;vinien byt w pelni

wlai ciciel e m mie szksnfut).
Ponadto posiadamy w6wczas
kt6r],m mieszkamy, do sruntu kt6 owlon tal b

Najkorzystniejsza jest wiqc pelna wlasno56, czyli odrqbr:r; wlasnoS6 lokalu

mieszkalnego. Przywr6cono tp formp wlasnoSci na '"nocy ustawy o

sp6ldzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 rcku'

moja UWAGAI

To, jest artykul dla wszystkich tych kt6rzy ;wa2a14 2e maiqc

tzw. ,,tytul wlasnoSciowy do lokalu sp6ldzielczego" tuajq na wlasno6i

mieszkanie w kt6rym przebyrvajq i 2e owo mieszkanie zostawi4 swoim
dzieciom w teStamencie.
Jest teZ dla tych kt6rzy nie przvchodzacna Walne Zchrrnie Czlonk6w

wla ie do szloSci )reso Drvwatnego
dzielni mi i;rniowei i

0x'

n a S t z a eln owego nac
pqsqlglu (czyt. zarzAdu).

toxaffiffvl,I.zlbzer,ffi"iii;?lr^,,tr""ortozioi

il#-tlmx';'*"cxns oZb%%"igr"

KRAJOWY ZWIAZEK LOKATORdW i SP6I,DZIELCOW
ODDZIAI- TERENOWY NR 76 w Zyrardowie.

Adres korespond. 96-300 Zyrard6w Biuro Poselskie PiS
ul, Okrzei 19.

69 7546098 strona intem, http: / / wttttt kzlis,kpnin.lm.ol/
REGON3103I3383-OOO20 KRSOOA;315122

Z powa2aniem: Wieslaw Lecki
cztonek ZSM i peirlomocnik KZLiS
w i.vrard,owie Oddzial!16. i- 

,-/- |

ryitu

TeL Kont.
NIP 665-23-31-124
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4. Czlonek Pani/Par.Di!#*k

5. Czlonek paniPan .y!n/i^

6. Czlonek Pani,/Pan.

7. Cztotek PaniPan.

8. czronek panwan ..w.u1t4^)Aitt^A4 au\fzrua
Komisja stwierdza, ze Walrre Zgrohadzenie ZSM zostalo(Jvolane prawidlowo, w trybie

2. Sehetarz

l. Czft-rncli

Lista obecnosci stanowi zatqcznik do niniejszego protokolu.

Na tym protok6l zakoficzono.

Podpisy

przewidzianyrn w $ 31 ust. I Statutu ZSM, a czlonkowie powiadomieni wspos6bi w teminie
okreilon),rn r.r $ 32 Slarutu ZSM. 4 2/, I ;

Komisja shvierdza. ze ,qg 
".4)k 

t1,..... upr%y,Tion) ch do udziatu * . ]f . C#sq lvuto"goZgromadzenia. na godznq ..4,].2p.. prabyto ...Xfi.... czton-k6". .o .tani*i .....1.C,L.....q 
"]Po odcz,'taniu niniejszego protokolu komisja'sponqdza na biei1)o zal4cznik, w kt6rynn

zapisane zostarq: czas i zmiana ilo6ci osob obecnych na zebraniu, wlnikaj4ce z pnylicia
czlonk6w uprawnionych do udziatu w ...11... CzqSci Wahego ZgromJzenia, po odczltadu
niniej szego protokolu.

PROTOKOI, I

]i Komisji Mandatowo-Skntacyjnej $Tbranej O
na ..1.1,. CZESCI WALNEGO ZGROMADZENIA w dniu .4..06.2010r.

Zal4cznik nr .&.... clo protokolu
IL CZ4SCI WALNEGO ZGROMADZENIA

l .



I
I

a
?L4cznik nr .:J.. do protokotu
.II. CZESC] WALNEGO ZCROMADZENIA

PROTOKoL U
j l , K o n i s j i M a n d a t o w o - S k r u t a c y j t r e j l r T b r a d e j ( ,

na J.t. CZESCI WAI-NECO ZCROMADZENTA w dtriu .I..06.20t0r.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w skladzie:

I . Przewodnicz4cy

2. Seketaz

3. Czlonek

4. Czlonek

5. Czlonek

6. Czlonek

7. Czlonek

8. Czlonek

stwierdza, ,iB iE uprawnionyc[
godzing . . l l .?S. i.:. ..., oddano...X

P"rt"-.?-

5{o glosouanial raedlug tisrl obecnoicfJ......8.fi..... o,uo. nu
,(...... karl) do glosowania- r.r i)m glosow:

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

PutilPar . \4.V.||.

(Komisja ualaje glosy niewazne na podstawie uchybi

W wyniku tajnego glosou?ania nizej
waznych glos6w ,,2a":

os. Sikorskieeo. Zeromskieeo. Batorego

1. Choiriski Lech

2. Kierlariczyk Wieslawa

3 . Kr6liczak Aleksandn

4. tr-agutko Hanna

5. Mela Leszek

6. Patuba Janina

7. Popielczyk Stanislaw

8. Rypina Kryst)'na

os. Teklin. Piekna. tr akowa

1 . Borowska Hama

2. Bronowski Miroslaw

3. Galirski Jan

wymienieti kaodydaci otrzymali nastqpujac4 ilo5i

ilo6i elos6w

iloi6 elos6w

tp..3..
f , \

!1.U

. )

\ t
69

t^
a 1

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

. h h

Pani/Pan.l.

Pani,4an .

Pani/Pal ..

z rejonu: glosv wazne glosy niewaZtre
os.Sikorskiego. Zeromskiego. Batorego 80 J,
os.Teklin, Pigkn4 tr-4kowa

1 I 1
os.Kosciuszki. Centrum. Sloneczna. Wsch6d I1.t a

\ v It
(Komisja u.alaie glos) niewazne na pod.La\ ie uchybiei okrei wS36Aus t .4S ta tun r

t 2



Kucharski Lech

5. Lqcki Wieslaw

6. Materko Alicja

7. Ogonowski Witold

8. Osiriski Aadrzej

9. RzcazyckaBarban

1 0. Samor4jczyk Teresa

1 1. Zielinska Krystyna

os. Kosciuszki. Centrum. Sloneczns" Wsch6d

1. Druzyiski Andrzej

2. Gwiazdzifska Kryst).ra

3. Jeliiska Barbara

4. KotbialEl2bieta

5. Marczak Krystyna

6. Markiewicz Mieczyslaw

7. Polaczek-Farska Iwonna

8. Slawiriska Ewa

9. Sochanski Ryszard

10. Umigcki Andrzej

11. Walczak Wodzimierz

12. WiSniewska Bo2enna
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Na tym protok6l zakofczono.

I(arty do glosowania stanowi4zal4cznik do niniejszego protokolu.

Podpisy
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ful4cznik nr....1.... do protololrr
.II. CZESCI WALNEGO ZGROMADZENIA

PROTOK6L I
t; Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybranej fl

na JJ.. czDSct wll,NEGo zcRoMADzENlA w dniu 4.06.2010r.

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 Pani/Pan
'l.Cztotek Pani/Pan

8. Czlonek Pani/Pan

stwierdza, 2e w wyniku glosowania jawnego uchwal oddano nastgpuj4c4 ilo6i glos6w:

$uta
ii,t't,!"iu

grosy giosy
podpis poclprs

1/10 Zatwierdzenia sprawozdania Rady
N adzor czei ZSM za 2009r.

'1b
O Ah,)^,\.tl{r.)

2t10 Zatwierdzenia sprawozdai Zavqdr z
dzialalao6ci ZSM za 2009r. i kierunk6w
iei rozwoiu na 2010r. 1o o +&

3/to Absolutorium dla czlonk6w Zarz4du
ZSM: n n  f ;
1. Rusinowski Ma.rian 1r) 0 )#,&'A J
2. Szrymonik Adam ^.r O

4 b 0 At'tw\ ltl
3. JQdrzej ewska Hanna ) q 0 -t1,4vt^\'

4/t0 Zatwierdzenia sprawozdaA z tealizacji
uchwal podjqtych przez Walne
lgromadzenia ISM odblqane 8. 10. l5
7'1, 19 i,23 czerwca 2009r. otaz 7,3, i,5
marca 2010r.

5h 0 J4,i'. I lary
5/10 Okreslenia suml zobor.r iqzari Spoldzielnr

1 . biez4cych w 20 I 0r. do kwoty
35.000.000,0021,
2. na termomodemizacjq i inne dzialania
remontowe budynt6w mieszkalnych
wielorodzinnych, kt6re bEd4prowadzone
w latach 2010-2013 do kwoty
5.000.000,0021.

bh a 8l,,l^



/6/10 Zafltietdzenia zmian w Regulaminie
Radv Nadzorczei. D X 0 X^d* l i"

7/t0 Zbyciaprawa uzytkowarfa wieczystego
nieruchomoSci guntowej, oznaczonej w
ewidencj i grunt6w j ak o dzialka rv 27 57
(o powierzchni 655mr przy
ul. Skowaczewskiego).

5r) a 4q
8/10 Odplatnego przeniesienia prawa

uzltkowania wieczystego nieruchomoscr
gruntowych w os.PiQkna, oznaczonych w
ewidencji grunt6wjako dzialki u
278'7 134 (o po,rieflcb^i 1 700m') i nr
2'78'7/32 h oowierzchtri 289m').

T'l
2 \ 0 , , 0

4e
9/t0 Odptratnego przeniesienia prawa

uzl,rkowania wieczystego nieruchomoicr
gruntowych Fzy ul.lzy Zieliiskiej,
oznaczonych w ewidencji grunl6w jako
dziall,t t 2317 /17 (o powierzchni
234m2) i nr 2317118 (o powierzchni
628n1\.

5h a )lv-"
10/10Uchylenia Uchwaly Rady Nadzorczej

ZsM n 76/09 z27.1L 09r. w sprawie

.Y#ffi 0 ry tu
1l/10 Wvbor6w do Radv Nadzorczei ZSM. wla'iki glosowania tajnego zawarte w protokole Il

komisii mandatowo-skrutacyinei

Na tym protok6l zakoiczono.
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