
Nr 1 (40)

MARZEC 2009

ISSN 1640-114X

Dziś w numerze:

❐ Co to są na kła dy ko niecz ne
przy prze no sze niu od ręb nej
wła sno ści lo ka lu
miesz kal ne go?

❐ Takie były początki
GSM ,,Luiza”

czytaj str. 2

❐ Waż ne jest nie tyl ko to co
mo je, ale rów nie waż ne
to co wspól ne

czytaj str. 3

❐ To war to wie dzieć
czytaj str. 6-7

❐ Skąd po cho dzą pie nią dze
na do cie ple nia bu dyn ków?

czytaj str. 8

❐ Spółdzielcy pytają - radca
prawny odpowiada

czytaj str. 9

❐ Dla cze go wzra sta ją opła ty
za wy wóz śmie ci
i za świa tło na klat kach
scho do wych?

❐ Co to jest opła ta czyn szo wa
i ja kie są jej skład ni ki?

❐ Informator GSM „Luiza”
czytaj str. 12

Gdy�chaos�informacyjny�za�stę�pu�je�rze�tel�ną�wie�dzę...

Czym�jest�Spółdzielnia,�jej�władze
statutowe�-�kim�jest�członek�Spółdzielni?

W bu dyn ku przy ul. Pier ni kar czy ka 6 w Ru dzie Śl. trwa re mont in sta la cji zim niej i cie -
płej wo dy.

Gdy�cha�os�in�for�ma�cyj�ny�za�stę�pu�-
je�rze�tel�ną�wie�dzę...�wte�dy�zwy�kle�po�-
wsta�je�moc�no�wy�pa�czo�ny�ob�raz�o sta�-
nie� fak�tycz�nym.� Nie� ina�czej� jest
z kwe�stią�funk�cjo�no�wa�nia�spół�dzielń
miesz�ka�nio�wych.

Środ ki ma so we go prze ka zu nie ste ty
świa do mie wy pa cza ją ob raz spół dzielń
miesz ka nio wych funk cjo nu ją cych
w na szym kra ju, przez co wpro wa dza -
ją cha os in for ma cyj ny. Bra ku je kla row -
nych od po wie dzi na tak waż ne py ta nia
jak: czym jest spół dziel czość ja ko
okre ślo na for ma go spo da ro wa nia, kim
jest czło nek Spół dziel ni, co to są Spół -
dziel nie miesz ka nio we oraz ja ką ro lę
peł nią w nich wła dze sta tu to we? 

Czym�jest�Spół�dziel�nia?

Jak po da ją pod ręcz ni ki eko no mii
spół dziel czość jest gru po wą for mą
pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar -
czej i za rzą dza nia ma jąt kiem. Wła sność
ma jąt ku Spół dziel ni na le ży do jej
człon ków o czym mó wi art. 3 usta wy
z dnia 16.09.1982 r. Pra wo Spół dziel -

cze. Brzmi on na stę pu ją co: „Ma ją tek
spół dziel ni jest pry wat ną wła sno ścią jej
człon ków”. 

W cią gu po nad stu let niej hi sto rii
spół dziel czo ści, któ rej po cząt ki da ły
kra je Eu ro py za chod niej zo sta ły wy pra -
co wa ne okre ślo ne for my sa mo rzą du
i de mo kra tycz ne go wy bo ru władz sta -
tu to wych. Każ dy z człon ków ma
wpływ na lo sy po sia da ne go wspól ne -
go ma jąt ku spół dziel cze go. Nie ina czej
jest w spół dziel czo ści miesz ka nio wej.

W usta wie o spół dziel niach miesz ka -
nio wych z 15 grud nia 2000 r. (z póź -
niej szy mi zmia na mi), w Rozdz. 1,
art. 1.1. stwier dza się, że: „Ce lem
spół dziel ni miesz ka nio wej (...) jest za -
spa ka ja nie po trzeb miesz ka nio wych
i in nych po trzeb człon ków oraz ich ro -
dzin...”. W pkt 3 ww. ar ty ku łu czy ta my
że „Spół dziel nia ma obo wią zek za rzą -
dza nia nie ru cho mo ścia mi sta no wią -
cy mi jej mie nie lub na by te na pod sta -
wie usta wy mie nie jej człon ków”. Za -
rząd stoi więc na stra ży gru po we go ma -

Dokończenie na str. 4

KO�MU�NI�KAT
In�for�mu�je�my,� że 31� mar�ca

i 9� kwiet�nia 2009� r.� od�bę�dą� się
pierw�sze�prze�tar�gi�na lo�ka�tor�skie
pra�wo�do lo�ka�lu.�W ww.�prze�tar�-
gach� oraz� w na�stęp�nych� bę�dzie
wy�sta�wia�nych�każ�do�ra�zo�wo�po 10
lo�ka�li�miesz�kal�nych�wska�za�nych
przez� oso�by� za�in�te�re�so�wa�ne� ich
na�by�ciem.
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Wie�lu�miesz�kań�ców za�so�bów ad�-
mi�ni�stro�wa�nych�przez�GSM�„Lu�iza”
py�ta�co�na�le�ży�ro�zu�mieć�przez�po�ję�-
cie�–�na�kła�dy�ko�niecz�ne.�

W usta wie o spół dziel niach miesz -
ka nio wych (no we li za cja z 14.06.2007
r.) tę kwe stię oma wia art. 48.3. War -
to go za cy to wać w ca ło ści: „Je że li
spół dziel nia miesz ka nio wa na by ła
miesz ka nie za kła do we, o któ rym mo -
wa w ust. 1. nie od płat nie, na jem ca,
o któ rym mo wa w ust. 1. po wi nien po -
kryć kosz ty do ko na nych przez spół -
dziel nię na kła dów ko niecz nych prze -
zna czo nych na utrzy ma nie bu dyn ku,
w któ rym znaj du je się ten lo kal.”

We dług opi nii praw ni ków na kła dy
ko niecz ne są to wszyst kie na kła dy re -
mon to we i ulep sze nio we względ nie
mo der ni za cyj ne po nie sio ne przez spół -
dziel nię na da nej nie ru cho mo ści nie
zre fun do wa ne umo rze nia mi kre dy to -
wy mi, pre mia mi czy też wpła ta mi
wła sny mi człon ków względ nie na -
jem ców wy ni ka ją cy mi z za war tych
sto sow nych umów cy wil no praw nych,
względ nie z ty tu łu na leż no ści, któ re
by li obo wią za ni za pła cić w try bie
art. 4 usta wy o spół dziel niach miesz -
ka nio wych. In ny mi sło wy na le ży zbi -
lan so wać po nie sio ne na da nej nie ru -
cho mo ści na kła dy ze źró dłem ich sfi -
nan so wa nia – czy li z wpła tami z ty tu -
łu wkła du bu dow la ne go (do ty czy
człon ków spół dziel ni) oraz z wpła ta -
mi na fun dusz re mon to wy. Róż ni ca
sta no wi pod sta wę do ob cią że nia prze -
no szą cych swo je lo ka le we wła sność
od ręb ną kwo ta mi pro por cjo nal ny mi
do udzia łu lo ka lu w nie ru cho mo ści. 

Tak więc każ da nie ru cho mość mia -
ła in ny za kres wy ko na nych prac re -
mon to wych i in na bę dzie wiel kość na -
kła dów wy li czo na dla każ de go bu dyn -
ku. Wszyst kie na kła dy re mon to we
i mo der ni za cyj ne fi nan so wa ne są
z fun du szu re mon to we go, a żad nych
do ta cji na ten cel Spół dziel nia nie
otrzy my wa ła. Lo ka tor mo że wpła cić
jed no ra zo wo wy li czo ne na kła dy, wów -
czas po pod pi sa niu ak tu no ta rial ne go
zwol nio ny bę dzie z wpłat na fun dusz
re mon to wy. Gdy wy li czo na kwo ta
prze kra cza fi nan so we moż li wo ści jed -
no ra zo wej wpła ty, na leż na kwo ta roz -
ło żo na mo że zo stać na pod sta wie

umo wy cy wil no -praw nej na ra ty
na okres 5 lat – po przez zwięk sze nie
od pi su na fun dusz re mon to wy. Po ni -
żej po da je my we dług ja kich za sad
roz li cza się na kła dy ko niecz ne
przy prze kształ ca niu miesz ka nia w od -
ręb ną wła sność w na szej Spół dziel ni.
Za�sa�dy�roz�li�cza�nia�na�kła�dów ko�-

niecz�nych�przy prze�no�sze�niu�od�ręb�-
nej�wła�sno�ści�lo�ka�lu�miesz�kal�ne�go:

● Wy li cze nia na kła dów ko niecz nych
do ko nu je się na dzień uzy ska nia za -
świad cze nia o od ręb no ści lo ka lu dla nie -
ru cho mo ści, któ rej wy li cze nie do ty czy;

● Lo ka tor wnio sku ją cy o prze nie sie -
nie wła sno ści lo ka lu, do ko nu je wpła -
ty na kła dów w wy so ko ści od po wia da -
ją cej pro cen to we mu udzia ło wi je go lo -
ka lu w nie ru cho mo ści;

● Po spo rzą dze niu ak tu no ta rial ne -
go do ko nu je się ko rek ty wy li cze nia
na dzień prze nie sie nia od ręb nej wła -
sno ści lo ka lu;

● Wła ści cie le lo ka li wy od ręb nio nych
po do ko na niu jed no ra zo wej wpła ty
wy li czo nych na kła dów po nie sio nych
na mo der ni za cję da nej nie ru cho mo ści
zwol nie ni bę dą z wpłat na fun dusz re -
mon to wy;

● Zwol nie nie z wpłat na fun dusz re -
mon to wy obo wią zy wać bę dzie do cza -
su cał ko wi te go po kry cia po nie sio nych
na kła dów przez da ną nie ru cho mość lub
zbi lan so wa nia kwo ty wpła co nej z na -
leż ny mi od pi sa mi na fun dusz re mon to -
wy obo wią zu ją cy w tej nie ru cho mo ści;

● Po zbi lan so wa niu wpła co nych
na kła dów, wła ści ciel lo ka lu po no sić
bę dzie koszt od pi su na fun dusz re mon -
to wy zgod nie z art. 6 ust 3 Usta wy
o spół dziel niach miesz ka nio wych;

● Na pi sem ny wnio sek lo ka to ra,
Spół dziel nia mo że za wrzeć z nim
umo wę cy wil nio -praw ną, w któ rej lo -
ka tor zo bo wią że się do ra tal nej spła ty
na kła dów ko niecz nych w wiel ko ści od -
po wia da ją cej pro cen to we mu udzia ło -
wi je go lo ka lu w da nej nie ru cho mo ści;

● Spła ta ra tal na bę dzie wy ma gal -
na w okre sie 5 lat po przez zwięk sze nie
staw ki od pi su na fun dusz re mon to wy;

● Po do ko na niu ra tal nej spła ty na -
kła dów, wła ści ciel lo ka lu po no sić bę -
dzie koszt od pi su na fun dusz re mon -
to wy zgod nie z art. 6 ust 3 Usta wy
o spół dziel niach miesz ka nio wych.

JAK��POWSTAŁA��GÓRNICZA�SPÓŁDZIELNIA�MIESZKANIOWA�,,LUIZA“

Po�wsta�nie�Gór�ni�czej�Spół�dziel�-
ni� Miesz�ka�nio�wej� „Lu�iza”
zwią�za�ne�jest�z trud�no�ścia�mi

ja�kie�z po�cząt�kiem�lat 90-tych�od�czu�-
wa�ły�w ca�łym�kra�ju�set�ki�a na�wet�ty�-
sią�ce�pań�stwo�wych�przed�się�biorstw,
któ�re�po�sia�da�ły�wła�sną,�za�kła�do�wą
sub�stan�cję�miesz�ka�nio�wą.�Z każ�dym
ro�kiem�ro�sły�kosz�ty�przed�się�biorstw
z te�go�ty�tu�łu.�Nie�ina�czej�by�ło�tak�-
że w Rudz�kiej�Spół�ce�Wę�glo�wej SA.
Aby� uwol�nić� ów�cze�sne� przed�się�-
bior�stwa�pań�stwo�we�od te�go�cią�żą�-
ce�go�ba�la�stu,�nie�zwią�za�ne�go�w ża�-
den�spo�sób�z ich�pod�sta�wo�wą�sfe�rą
dzia�łal�no�ści�pro�duk�cyj�nej,�usta�wo�-
daw�ca�zde�cy�do�wał�się�na roz�wią�za�-
nie�sys�te�mo�we.

12.10.1994 ro ku Sejm RP przy jął
usta wę „O za sa dach prze ka zy wa nia
za kła do wych bu dyn ków miesz kal nych
przez przed się bior stwa pań stwo we”
(Dz. U. z 10 li sto pa da 1994 r.).
W art. 1. 1. tej usta wy czy ta my:
„Usta wa re gu lu je za sa dy i tryb prze -
ka zy wa nia przez przed się bior stwa
pań stwo we grun tów za bu do wa nych
bu dyn ka mi miesz kal ny mi wraz z to wa -
rzy szą cy mi obiek ta mi in fra struk tu ry
tech nicz nej i spo łecz nej oraz lo ka li,
zwa nych da lej „nie ru cho mo ścia mi”,
gmi nom, na któ rych ob sza rze po ło żo -
ne są prze ka zy wa ne grun ty, spół dziel -
niom miesz ka nio wym, któ rych człon -
ka mi są wszyst kie oso by bę dą ce w dniu
zło że nia ofer ty prze ję cia nie ru cho -
mo ści przez spół dziel nię na jem ca mi lo -
ka li miesz kal nych po ło żo nych w prze -
ka zy wa nych nie ru cho mo ściach”.

RŚl.S.W. S.A. sta nę ła wów czas
przed dy le ma tem – ko mu prze ka zać
w ad mi ni stro wa nie swo je za so by
miesz ka nio we: gmi nom czy spół dziel -
niom. Był to jed nak dy le mat po zor ny,
po nie waż o wszyst kim de cy do wa ły
dal sze za pi sy wspo mnia nej usta wy,
a zwłasz cza art. 3.1 „Prze ka za niu, z za -
strze że niem ust. 1a, mo gą pod le gać
nie ru cho mo ści w sto sun ku do któ -
rych przed się bior stwa pań stwo we lub
spół ki zło żą gmi nom wła ści wym ze
wzglę du na miej sce po ło że nia tych nie -
ru cho mo ści oświad cze nia o za mia rze
ich prze ka za nia wraz z:
■ peł ny mi od pi sa mi z ksiąg wie czy -

stych urzą dzo nych dla prze ka zy wa -
nia nie ru cho mo ści, a w szcze gól no -
ści po twier dza ją cy mi pra wo prze ka -
zu ją ce go do grun tów oraz wła sność
po ło żo nych na nich bu dyn ków i in -
nych urzą dzeń, 

Co�to�są�na�kła�dy�ko�niecz�ne
przy prze�no�sze�niu�od�ręb�nej�

wła�sno�ści�lo�ka�lu�miesz�kal�ne�go?
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Waż�ne�jest�nie�tyl�ko�to�co�mo�je,�
ale�rów�nie�waż�ne�to�co�wspól�ne*

IV KON�GRE�S�SPÓŁ�DZIEL�CZO�śCI

JAK��POWSTAŁA��GÓRNICZA�SPÓŁDZIELNIA�MIESZKANIOWA�,,LUIZA“

■ do ku men ta cją bu do wy i do ku men ta -
cją po wy ko naw czą bu dyn ków i urzą -
dzeń, a w ra zie ich bra ku – in wen -
ta ry za cją bu dyn ków i urzą dzeń.

■ in for ma cją o tym, kie dy i ja kie re -
mon ty lub mo der ni za cje zo sta ły

w prze ka za nych obiek tach prze pro -
wa dzo ne w cią gu ostat nich 10 lat.
1a. Nie ru cho mość mo że być też prze -

ka za na w ra zie bra ku do ku men ta cji,
o któ rej mo wa w ust. 1 pkt. 2. W tym
przy pad ku gmi nie przy słu gu je rosz -

Ta�kie�by�ły�po�cząt�ki

Wy�stą�pie�nie� To�ma�sza� Jór�decz�ka
na IVKon�gre�sie�Spół�dziel�czo�ści�(War�-
sza�wa 22.11.2008�r.)

Tru izmem jest przy po mi na nie, że pol -
ska spół dziel czość ma już 100-let nią tra -
dy cję. Dziś chciał bym po wie dzieć o hi -
po kry zji, cy ni zmie i po pu li zmie, któ re
opa no wa ły ży cie pu blicz ne i są na rzę -
dziem sto so wa nym w re for mo wa niu
spół dziel czo ści miesz ka nio wej. Re -
for ma to zmia ny wpro wa dza ne w ce lu
po pra wy funk cjo no wa nia sys te mu, or -
ga ni za cji, in sty tu cji. Zmia ny wpro wa -
dza ne w cią gu ostat nich lat w usta wach
spół dziel czych, jed nak nie speł nia ją tych
wy mo gów. Są czę sto nie prze my śla ne,
nie fra so bli we, po zba wio ne lo gi ki eko -
no micz nej i spo łecz nej.

De ba tę o spół dziel czo ści cha rak te -
ry zu je cał ko wi te wy par cie kwe stii
me ry to rycz nych. Pró bu je się two rzyć
po zo ry, że de cy zje wła dzy słu żą do bru
pu blicz ne mu – słu żą spół dziel czo ści

i spół dziel com. Po ziom cy ni zmu tzw.
re for ma to rów ści ga się z po zio mem
cy nicz no ści czę ści dzien ni kar skich
ko men ta rzy.

Ma my licz ne przy kła dy usta wo -
daw cze go lek ce wa że nia wcze śniej -
szych in ter pre ta cji do ko na nych przez
Try bu nał Kon sty tu cyj ny lek ce wa żo ne
są nor my i re gu ły praw ne, nor my
kon sty tu cyj ne, ob ra ża się po wa gę rze -
czy osą dzo nych, li kwi du je sa mo rząd -
ność spół dziel ców.

Dys ku sja o spół dziel niach pro wa -
dzo na przez po li ty ków ra czej przy po -
mi na po ła ja nie, oskar ża nie niż de ba -
tę, to nie we fra ze sach i ogól ni kach, mą -
ci w gło wach nie oby tych z ma te rią.
Prze cięt ny czło wiek ma pra wo do nie -
wie dzy, snu cia fan ta zji, prze ja skra -
wień, gło sze nia non sen sów jed nak
po li ty cy, urzęd ni cy pań stwo wi i pu bli -
cy ści pra wa do te go nie ma ją.

Od wie lu lat pań stwo pro wa dzi po -
li ty kę an ty miesz ka nio wą. 

Ce�chy�kry�zy�su�miesz�ka�nio�we�go:
– na 1000 miesz kań ców – 358 miesz -

kań (Eu ro pa 500 – Hisz pa nia, Por -
tu ga lia, Gre cja)

– co trze ci Po lak miesz ka w po ko ju
z wię cej niż jed ną oso bą

– licz ba miesz kań od da nych w Pol sce
na 1000 miesz kań ców: 
1978 r. – 8,1                                                   
1981 r. – 5,0
2007 r. – 3,5

– de ka pi ta li za cja ist nie ją ce go za so bu
i lu ka re mon to wa
Ob na ża to fałsz mi tu o bu mie miesz -

ka nio wym.

Wy�dat�ki�z bu�dże�tu�na sfe�rę�miesz�-
kanio�wą:
1992 r. – 2,00 % PKB (2,3 mld zł)
1996 r. – 0,60 %
2003 r. – 0,20 %
2007 r. – 0,09 % 

Dokończenie na str. 4

W za adop to wa nych po miesz cze niach po sta rej ko tłow ni przy ul. Biel szo wic kiej 98
w Ru dzie Śl. bę dzie no wa sie dzi ba ad mi ni stra cji osie dla. 

cze nie wo bec prze ka zu ją ce go nie ru cho -
mość o zwrot uza sad nio nych kosz -
tów spo rzą dze nia in wen ta ry za cji bu dyn -
ków i urzą dzeń wcho dzą cych w skład
nie ru cho mo ści, któ rej nie wy ko na no
do dnia prze ka za nia nie ru cho mo ści.”

Za mie rza jąc prze ka zać swo je za so -
by miesz ka nio we gmi nom, Spół ka
mu sia ła by po nieść okre ślo ne (wca le
nie ma łe) na kła dy fi nan so we, a na to
nie by ło ją stać. W przy pad ku spół -
dziel ni miesz ka nio wej wy mo gi fi -
nan so we od pa da ły. Al ter na ty wy więc
nie by ło. Po zo sta wa ło utwo rzyć spół -
dziel nie.
Gór�ni�cza�Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�-

wa�„Lu�iza”�po�wsta�ła�na ba�zie�za�so�-
bówmiesz�ka�nio�wych�by�łej�Ko�pal�ni
Wę�gla�Ka�mien�ne�go�„Za�brze�-Biel�-
szo�wi�ce”,�zlo�ka�li�zo�wa�nych�na ob�sza�-
rze� dwóch� są�sia�du�ją�cych� z so�bą
miast:� Za�brza� i Ru�dy� Ślą�skiej.
Za for�mal�ną�da�tę�po�wo�ła�nia�do ży�-
cia� Spół�dziel�ni� uzna�je� się� dzień 6
wrze�śnia 1995�ro�ku,�kie�dy�to�do�ko�-
na�no�jej�re�je�stra�cji�w Są�dzie�Re�jo�-
no�wym�w Ka�to�wi�cach.�Ta�kie�by�ły
po�cząt�ki…
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Pro�jekt�bu�dże�tu�na 2009�r.:�
– 200 mln zł. (71% po zio mu wy dat -

ków w 2008 r.)
– fun dusz ter mo mo der ni za cyj ny – 270

mln (77% po zio mu wy dat -
ków w 2008 r.)
Pań stwo wy co fa ło się z wspo ma ga -

nia sek to ra miesz ka nio we go. Do pro -
wa dzo no do te go, że bu dow nic two jest
je dy nie do me ną ryn ku. Roz wią zy wa -
nie pro ble mu miesz ka nio we go oby wa -
te li prze sta ło być mi sją, za któ rą od -
po wia da ją pań stwo i wła dze pu blicz -
ne mi mo za pi sów w Kon sty tu cji i usta -
wie o sa mo rzą dzie lo kal nym. Ale
głów nym chłop cem do bi cia sta ła się
spół dziel czość. W cią gu kil ku na stu lat
po wsta ły no we usta wy miesz ka nio we.
Kry zys na le ży roz wią zy wać środ ka mi
eko no micz ny mi, a nie przez mno że nie
ustaw. Nie do brze gdy pań stwo nie po -
tra fi na wet opra co wać do brych ustaw.

Nie ste ty za po zor ny mi dzia ła nia mi le -
gi sla cyj ny mi nie idą de cy zje eko no micz -
ne. Obo wią zu ją ca usta wa o spół dziel -
czo ści miesz ka nio wej (da lej w tek ście:
usm) w prak ty ce li kwi du je ce lo wość bu -
do wa nia przez spół dziel nie miesz kań.
Usta wa ta li kwi du je je dy ną spraw ną
i uczci wą kon ku ren cję dla żąd nych zy -

sków firm de we lo per skich. Czy�to�jest
przy�pa�dek,�czy�ta�ki�był�cel�usta�wy?

A mo że to wła śnie prze jaw cy nicz -
ne go lob bin gu. Czy jest do pusz czal ne
by w pra cach nad usta wą re gu lu ją cą
funk cjo no wa nie spół dziel ni miesz ka -
nio wych uczest ni czył par la men ta rzy -
sta, któ ry za sia dał w Ra dzie Nad zor -
czej naj więk szej fir my de we lo per -
skiej w War sza wie (co zresz tą za ta ił
w oświad cze niu ma jąt ko wym)?

Czy tak two rzy się uczci we pra wo?
Dla cze go spół dziel nie nie mo gą re -

ali zo wać swo jej mi sji – bu do wać
miesz kań lo ka tor skich? Czy je dy ną
for mą za spo ka ja nia po trzeb miesz -
ka nio wych ma być wła sność? Spół -
dziel czość ze swo im do świad cze niem,
de mo kra tycz ną for mą funk cjo no wa nia
mo że i po win na być włą czo na w roz -
wią zy wa nie pro ble mu miesz ka nio -
we go – nie do bo ru ok. 3 mln miesz -
kań – pro ble mu, któ re go nie roz wią -
że ry nek i nie po do ła ją sa mo rzą dy lo -
kal ne. My ta ką go to wość de kla ru je my
i li czy my na wo lę po li tycz ną obec nej
ko ali cji. Usta wa o spół dziel niach
miesz ka nio wych w prak ty ce unie -
moż li wia przy dzie la nie zwol nio nych

miesz kań lo ka tor skich człon kom ocze -
ku ją cym.

Czy ta ki był jej cel spo łecz ny?
Spół dziel czość miesz ka nio wa win -

na być sze rzej włą czo na w roz wią zy -
wa nie pro ble mu miesz ka nio we go. Je -
że li za pew ni się jej ta kie wa run ki
dzia ła nia jak w pań stwach sta rej Unii
Eu ro pej skiej. W żad nym z państw
unij nych nie ma prze pi sów, któ re
moż na uznać za dys kry mi nu ją ce
przed się bior stwa spół dziel cze na ryn -
ku. Są one peł no praw ny mi oraz waż -
ny mi w po li ty ce spo łecz nej i go spo dar -
ce tych państw jed nost ka mi go spo dar -
czy mi i sa mo rzą do wy mi.

Pań stwo prze rzu ci ło pro blem nie pła -
cą cych za miesz ka nia (w tym lo ka le
sta no wią ce od ręb ną wła sność osób
nie bę dą cych człon ka mi) na bar ki spół -
dziel ców. Ochro na przed eks mi sją
na bruk od by wa się kosz tem po zo sta -
łych człon ków spół dziel ni. W Pol sce
jest nie speł na 40 tys. miesz kań so cjal -
nych (mniej niż 3% za so bów gmin -
nych). Cał ko wi cie nie roz wią zy wal ny
jest pro blem po miesz czeń tym cza so -
wych dla osób, któ rym nie przy słu gu -
je lo kal so cjal ny. Cze mu ma słu żyć no -
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Dokończenie ze str. 3 Waż�ne�jest�nie�tyl�ko�to�co�mo�je,�ale�rów�nie�waż�ne�to�co�wspól�ne*

jąt ku spół dziel ców na le żą cych do na -
szej Spół dziel ni, za rzą dza w imie niu
człon ków ich ma jąt kiem tak, aby nie
uległ on po mniej sze niu. 

W ni niej szym wy da niu na sze go Biu -
le ty nu In for ma cyj ne go na str. 2 – 3pi -
sze my o ko rze niach na szej Spół dziel -
ni, jak się ona zro dzi ła i na czym po -
le ga jej spe cy fi ka. GSM „Lu iza” za rzą -
dza dziś 5669 miesz ka nia mi, któ re
sta no wią wspól ny ma ją tek jej człon -
ków. W spo rej czę ści ten ma ją tek jest
wy naj mo wa ny na jem com zaj mu ją cym
lo ka le miesz kal ne na pod sta wie umo -
wy naj mu. 

No we li za cja usta wy miesz ka nio wej
z czerw ca 2007 ro ku spo wo do wa ła,
że usta wo daw ca za dys po no wał wła sno -
ścią spół dziel czą, usta na wia jąc pra wo
do prze ka zy wa nia w od ręb ną wła sność
lo ka li miesz kal nych. W ten spo sób po -
stę pu je roz daw nic two ma jąt ku na le żą -
ce go do człon ków Spół dziel ni. W wy -
ni ku za skar że nia do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go ww. usta wy, Try bu nał do pie -

ro w grud niu 2008 r. uznał ta kie pra wo
za nie kon sty tu cyj ne. 

Wła�dze�sta�tu�to�we�Spół�dziel�ni.

Za rzą dza nie Spół dziel ni jest pro wa -
dzo ne przez de mo kra tycz nie wy bra ne
or ga ny sta tu to we. Naj waż niej szym
z nich jest Wal ne Zgro ma dze nie Człon -
ków. Po dej mu je ono naj waż niej sze
uchwa ły do ty czą ce ca łej Spół dziel ni
oraz ich człon ków. Zwy czaj ne WZCz
zwo ły wa ne jest raz na rok, naj póź niej
do koń ca czerw ca – za rok ubie gły. Zgro -
ma dze nie za twier dza sze reg waż nych
do ku men tów na tu ry spra woz daw czej,
np. Spra woz da nia: Ra dy Nad zor czej
i Za rzą du Spół dziel ni. Na Wal nym Ze -
bra niu jest wy bie ra na raz na czte ry la -
ta Ra da Nad zor cza. Jest ona or ga nem
nad zor czym i kon tro l nym – spra wu je
bie żą cą kon tro lę nad po wo ły wa nym
przez sie bie Za rzą dem Spół dziel ni. Ra -
da jest wy bie ra na spo śród człon -

ków Spół dziel ni. Dla spraw niej sze go
wy ko ny wa nia swo ich za dań, Ra da po -
wo łu je ko mi sję re wi zyj ną oraz in ne
ko mi sje w mia rę po trzeb. Tak więc, to
z man da tu człon ków, Za rząd za rzą dza
po wie rzo nym mu ma jąt kiem i jest z te -
go okre so wo roz li cza ny. Za rząd kie ru -
je dzia łal no ścią Spół dziel ni i re pre zen -
tu je ją na ze wnątrz. Do za kre su dzia ła -
nia Za rzą du na le ży po dej mo wa nie
wszel kich de cy zji i czyn no ści nie za -
strze żo nych w usta wie – Pra wo Spół -
dziel cze oraz w sta tu cie dla in nych or -
ga nów Spół dziel ni. Za rząd skła da spra -
woz da nie z dzia łal no ści Ra dzie Nad zor -
czej i Wal ne mu Zgro ma dze niu. 

Kto�jest�człon�kiem�Spół�dziel�ni?

Człon ka mi spół dziel ni mo gą być
oso by fi zycz ne i oso by praw ne. Wa run -
kiem przy ję cia na człon ka jest zło że nie
de kla ra cji człon kow skiej, wnie sie nie
wpi so we go i za de kla ro wa nych udzia -

Czym�jest�Spółdzielnia...Dokończenie ze str. 1
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wy za pis w usm sank cjo nu ją cy bez kar -
ność za le ga nia z opła ta mi przez 6
mie się cy!?

Czy nie jest to cy nicz ny po pu lizm
cu dzym kosz tem?

Czy pięk nie brzmią ca, choć ry zy kow -
na spo łecz nie te za: „niech każ dy pła ci
za sie bie”, któ ra ozna cza, że eko no mi -
ka spół dziel ni ma być za to mi zo wa -
na w ta ki spo sób, by każ da nie ru cho -
mość bi lan so wa ła swo je kosz ty i przy -
cho dy, wpro wa dzo na by ła do usta wy
z na le ży tą wy obraź nią co do skut -
ków spo łecz nych i eko no micz nych.
Czy au to rzy te go prze pi su mie li świa -
do mość, czy ta kie by ło po wszech ne
ocze ki wa nie spół dziel ców czy za sa da
ta nie po win na być ewen tu al nie wy ra -
żo na wo lą człon ków w sta tu cie?

Dla cze go dziś mil czą gdy pa da pro -
za icz ne py ta nie – ko mu przy pi sać nie
wy eg ze kwo wa ne na leż no ści – ca łej
spół dziel ni czy tyl ko po sia da czom
praw do lo ka li w da nej nie ru cho mo ści?

Czy te go chcie li igno ran ci, któ rych
ce chu je ma ła wie dza a du ży tu pet. Dla -
cze go w Pol sce gmi ny nie ma ją obo -
wiąz ku za wie ra nia tzw. umów gwa ran -
cyj nych, jak to ma miej sce w wie lu

kra jach UE?
Czy re for mu ją cy spół dziel czość mó -

wi li praw dę, że ce lem jest zmniej sze -
nie kosz tów go spo da ro wa nia wspól -
nym ma jąt kiem spół dziel ców oraz
zwięk sze nie udzia łu człon ków w za -
rzą dza niu ich za so ba mi miesz ka nio wy -
mi. Od daw na ak cep tu je my te ce le
i pro po nu je my jak do ich uzy ska nia na -
le ża ło by dą żyć. Bę dąc eko no mi stą
pró bu ję oce nić przede wszyst kim go -
spo dar cze na stęp stwa wdro że nia ww.
zmian, lecz nie po tra fię zro zu mieć czy
te mu ma słu żyć:

– nie od płat ne prze ka za nie wła sno -
ści miesz kań na ich obec nych na jem -
ców w bu dyn kach prze ję tych od za kła -
dów pra cy (a co z za so ba mi ko mu nal -
ny mi?)

– pra wo prze kształ ce nia miesz kań
za kwo tę no mi nal ne go umo rze nia
ozna cza, że Fun du sze Re mon to we fi -
nan so wa ne są wy łącz nie z opłat po sia -
da czy lo ka li – a lu ka re mon to wa się -
ga 5 mld zł. Zaś za le głość w opła tach
sta no wi i 9-10% na li czeń rocz nych
(1,6 mld zł).

Na ło żo ny przez usm obo wią zek do -
ko na nia po dzia łu nie ru cho mo ści tak

aby przed mio tem po dzia łu by ły wy -
łącz nie nie ru cho mo ści jed no bu dyn ko -
we nie sie rów nież skut ki ne ga tyw ne.

Or ga ny sa mo rzą du te ry to rial ne go
dla po wsta łych nie ru cho mo ści obej mu -
ją cych par kin gi, te re ny re kre acyj ne, lo -
ka le użyt ko we sto su ją wyż sze staw ki
opłat za wie czy ste użyt ko wa nie. Trak -
to wa nie tych nie ru cho mo ści (okre ślo -
nych w art. 40 usm) jak nie ru cho mo -
ści nie miesz kal nych jest fak tem usm.

Od l. 01.2007 r. wpro wa dzo no
zmia ny w usta wie po dat ku do cho do -
wym od osób praw nych. No we roz -
wią za nia dys kry mi nu ją spół dziel nie
miesz ka nio we.

Pra wie 70% po bie ra nej opła ty jest
prze zna czo ne na po kry cie kosz tów nie -
za leż nych od spół dziel ni, a to:
– za kup cie pła na ce le cen tral ne go ogrze -

wa nia oraz pod grze wa nia wo dy,
– do sta wa wo dy i od pro wa dza nie ście -

ków, 
– wy wóz śmie ci,
– opła ty za wie czy ste użyt ko wa nie

grun tów, po da tek od nie ru cho mo ści.
Tyl ko 30% opła ty, tj. 2,10 zł/m2 mie -

sięcz nie jest prze zna czo ne na po kry -
cie kosz tów za leż nych od spół dziel ni,
z któ rych naj więk szą po zy cją są od pi -
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Dokończenie na str. 8

Waż�ne�jest�nie�tyl�ko�to�co�mo�je,�ale�rów�nie�waż�ne�to�co�wspól�ne*

łów okre ślo nych w sta tu cie GSM „Lu -
iza”. W po czet człon ków Spół dziel ni
przyj mu je Za rząd. Sze rzej o pra wach
i obo wiąz kach człon ków Spół dziel ni
na pi sze my w ko lej nym wy da niu Biu -
le ty nu, któ ry uka że się w kwiet niu br. 

Za rząd na szej Spół dziel ni sto jąc
na grun cie obo wią zu ją ce go pra wa wie -
le mie się cy te mu przy stą pił do wy peł -
nia nia za pi sów ww. usta wy. W ubie gło -
rocz nym, gru dnio wym wy da niu BI
opu bli ko wa li śmy bi lans dzia łań Za rzą -
du GSM „Lu iza” w za kre sie re ali za cji
pro ce du ry prze no sze nia lo ka li w od ręb -
ną wła sność. W na szej ga ze cie kil ka krot -
nie też in for mo wa li śmy co trze ba zro -
bić w ce lu prze nie sie nia wła sno ści lo -
ka lu miesz kal ne go w od ręb ną wła -
sność. Dziś po na wia my tę in for ma cję
na str. 6. Ter mi ny usta wia nia od ręb nej
wła sno ści usta lo ne w ww. usta wie oka -
za ły się jed nak cał ko wi cie nie re al ne,
na co zwró cił uwa gę w swo im orze cze -
niu Try bu nał Kon sty tu cyj ny. 

Człon ko wie Spół dziel ni nie ma ją
obo wiąz ku usta na wia nia od ręb nej wła -
sno ści zaj mo wa ne go lo ka lu. Ma ją oni

pra wo sko rzy stać z prze nie sie nia na peł -
ną wła sność za do dat ko wy mi opła ta mi
o ile ta kie wy stę pu ją. Wszyst kie wnio -
ski spół dziel ców bę dą roz pa try wa ne
i re ali zo wa ne w pierw szej ko lej no ści.
Opła ty o któ rych wcze śniej mo wa są
zwią za ne z kosz ta mi po nie sio ny mi
na da nej nie ru cho mo ści. Nie ma zna -
cze nia czy czło nek Spół dziel ni prze no -
si swo je spół dziel cze wła sno ścio we pra -
wo w od ręb ną wła sność, czy też po zo -
sta nie na spół dziel czym wła sno ścio -
wym pra wie do lo ka lu – w Spół dziel -
ni po sia da te sa me pra wa. 

Na str. 2 pu bli ku je my in for ma cję wy -
ja śnia jącą co to są na kła dy ko niecz ne?
Zaś na str. 6 – 7 wy ja śnia my jak jest
roz li cza ny fun dusz re mon to wy, w ja ki
spo sób zo sta ły prze ję te przez GSM
„Lu iza” kau cje miesz ka nio we i jak
na stę pu je za li cza nie przez miesz kań -
ców kau cji miesz ka nio wych. Wy ja -
śnij my, że usta no wie nie od ręb nej (pry -
wat nej) wła sno ści lo ka lu miesz kal ne -
go przez człon ka spół dziel ni jest ni -
czym in nym jak uzy ska niem do dat ko -
wych praw wła sno ścio wych, co po cią -

ga za so bą ko niecz ność roz li cze nia
się z na kła dów po nie sio nych na da ną
nie ru cho mość. Obo wią zek do ko na nia
sto sow nych wy li czeń i ich wy eg ze kwo -
wa nia spo czy wa na Za rzą dzie Spół -
dziel ni, któ ry przy po mnij my to raz
jesz cze – dzia ła je dy nie w imie niu
i na rzecz ogó łu człon ków Spół dziel -
ni oraz ich ma jąt ku spół dziel cze go. 

O tych i in nych kwe stiach pi sze my
w ni niej szym spe cjal nym wy da niu na -
sze go Biu le ty nu. Za miesz czo ne w nim
in for ma cje po win ny po móc wszyst kim
za in te re so wa nym w lep szym zro zu mie -
niu czym jest Spół dziel nia, kto to jest
czło nek Spół dziel ni oraz ja kie Spół -
dziel nia po sia da wła dze sta tu to we. Po -
nad to sze ro ko wy ja śnia my kwe stie
zwią za ne z prze kształ ce nia mi wła sno -
ścio wy mi miesz kań oraz z róż ne go ro -
dza ju roz li cze nia mi fi nan so wy mi. Za -
chę ca my tak że do sta wia nia nam py tań
(oso bi ście, te le fo nicz nie bądź li stow nie)
na któ re po sta ra my się od po wie dzieć
w tra dy cyj nym wy da niu świą tecz nym,
któ re uka że się przed świę tem Wiel kiej
No cy. 



Co�trze�ba�wie�dzieć
o prze�no�sze�niu�wła�sno�ści
lo�ka�li�miesz�kal�nych
i nie�tyl�ko...

Wej�ście�w ży�cie�w dniu 31.07.2007� r.� no�we�li�za�cji
usta�wy�o spół�dziel�niach�miesz�ka�nio�wych�spo�wo�do�wa�-
ło,�że wie�le�osób�na�dal�py�ta�nie�tyl�ko�co�zro�bić,�aby�uzy�-
skać�miesz�ka�nie�na peł�ną�wła�sność�ale�tak�że o kwe�stie
zwią�za�ne� z fun�du�szem� re�mon�to�wym� i wnie�sio�ną
w prze�szło�ści�kau�cją�miesz�ka�nio�wą.�
W od�dziel�nej�pu�bli�ka�cji�in�for�mu�je�my�jak�na�le�ży�ro�-

zu�mieć� po�ję�cie:� na�kła�dy� ko�niecz�ne� oraz�we�dług� ja�-
kich�za�sad�są�one�roz�li�cza�ne�przy prze�no�sze�niu�od�ręb�-
nej�wła�sno�ści�lo�ka�lu�miesz�kal�ne�go.

Prze nie sie nie wła sno ści miesz ka nia jest moż li we je dy -
nie wte dy, gdy bu dy nek znaj du je się na grun tach sta no wią -
cych wła sność Spół dziel ni lub bę dą cych w użyt ko wa niu
wie czy stym. W przy pad ku GSM „Lu iza” 100% bu dyn -
ków jest po sa do wio nych na grun tach Gmin Za brze i Ru -
da Ślą ska oraz Skar bu Pań stwa, do któ rych po sia da ona
pra wo wie czy ste go użyt ko wa nia. W bu dyn kach tych, zlo -
ka li zo wa nych na te re nie ww. miast znaj du je się 5669
miesz kań o pow. 280183 me trów kw. 
Po�nie�waż�GSM� „Lu�iza”� po�sia�da� je�dy�nie� pra�wo

do wie�czy�ste�go�użyt�ko�wa�nia�grun�tu�na któ�rym�są�po�-
sa�do�wio�ne�jej�bu�dyn�ki,�kosz�ty�za�ku�pu�grun�tów na peł�-
ną�wła�sność�mu�sie�li�by� po�kryć�wszy�scy�miesz�kań�cy
da�nej� nie�ru�cho�mo�ści.� Do cza�su� uisz�cze�nia� przez
wszyst�kich�miesz�kań�ców da�nej�nie�ru�cho�mo�ści,�opła�-
ty�te�mu�sia�ła�by�po�kryć�Spół�dziel�nia�a to�prze�kra�cza
jej�moż�li�wo�ści� fi�nan�so�we.� Z te�go� po�wo�du� na wnio�-
sku�ją�cych�jest�prze�no�szo�ne�pra�wo�do od�ręb�nej�wła�-
sno�ści�lo�ka�li�wraz�z udzia�łem�w wie�czy�stym�użyt�ko�wa�-
niu�grun�tu.

Do za war cia umo wy prze nie sie nia wła sno ści lo ka lu
nie zbęd ne jest ze bra nie kom plet nej do ku men ta cji umoż -
li wia ją cej przy go to wa nie ak tu no ta rial ne go. Do ty czy to
zwłasz cza wy pi su z ewi den cji grun tów i bu dyn ków, od pi -
su z księ gi wie czy stej, okre śle nia przed mio tu od ręb nej
wła sno ści wszyst kich lo ka li da nej nie ru cho mo ści. 

W po przed nim sta nie praw nym moż na by ło two rzyć
nie ru cho mo ści wie lo bu dyn ko we, dziś zaś mu szą to być
nie ru cho mo ści jed no bu dyn ko we. W przy pad ku GSM „Lu -
iza” ta ki wy móg praw ny do ty czy pra wie wszyst kich na -
szych nie ru cho mo ści bu dyn ko wych. Tak du ży za kres wią -
że się z wy ko na niem cza so chłon nych prac po le ga ją cych
na stwo rze niu no wych po dzia łów i sca leń tak, aby uzy skać
w do ku men ta cji stan – je den bu dy nek na jed nej dział ce.
Jest to pod sta wo wa czyn ność wa run ku ją ca dal sze kro ki
for mal no -praw ne zwią za ne z prze no sze niem wła sno ści
miesz kań. 

Rów no le gle w Spół dziel ni pro wa dzo na jest peł na in -
wen ta ry za cja nie ru cho mo ści z przy pi sa niem każ de mu lo -
ka lo wi udzia łu pro cen to we go w bu dyn ku. W wy da niu
Biu le ty nu In for ma cyj ne go GSM „Lu iza” z grud nia 2008
r. opu bli ko wa li śmy wy kaz już zin wen ta ry zo wa nych nie -

ru cho mo ści oraz nie ru cho mo ści dla któ rych Spół dziel nia
otrzy ma ła peł ną do ku men ta cję in wen ta ry za cyj ną.

Po wy ko na niu ww. czyn no ści Spół dziel nia roz po czy -
na pro ce du rę uzy ska nia od ręb no ści lo ka li w nie ru cho mo -
ści ozna czo nej w ewi den cji grun tów i bu dyn ków. Od po -
wied nie służ by Spół dziel ni przy go to wu ją pro jek ty uchwał
ws. prze nie sie nia lo ka lu na od ręb ną wła sność. Pro jek ty
ww. uchwał są przez okres 14 dni wy sta wia ne do wglą du
w sie dzi bie Spół dziel ni. 

Za in te re so wa ne oso by po za po zna niu się z pro jek ta mi
uchwał mo gą wnieść w ter mi nie ko lej nych 14 dni swo je
uwa gi i wnio ski, któ re Za rząd Spół dziel ni w ter mi nie 7 dni
ma obo wią zek roz pa trzyć. Po ich roz pa trze niu, po upły -
wie dal szych 7 dni pro jek ty uchwał wcho dzą w ży cie.
W nie któ rych przy pad kach na stą pi ła ko niecz ność ko rek -
ty po mia rów i po wtó rze nia wy sta wie nia po pra wio nych
uchwał. W re zul ta cie spo wo do wa ło to wy dłu że nie cza su
trwa nia ca łej pro ce du ry. 

Na stęp nie Za rząd Spół dziel ni wy stę pu je do Sta ro stwa
Po wia to we go o za świad cze nia w spra wie wy od ręb nie nia
lo ka lu. 

Po uzy ska niu tych że za świad czeń, księ go wość Spół -
dziel ni przy stę pu je do wy li cze nia na kła dów po nie sio nych
przez Spół dziel nię na da ną nie ru cho mość i pro cen to we
wy li cze nie ob cią że nia fi nan so we go na da ny lo kal. 

Po uisz cze niu wy li czo nych na kła dów, któ re prze sła ła
Spół dziel nia na stę pu je usta le nie ter mi nu za war cia umo wy
prze nie sie nia wła sno ści. Po zre ali zo wa niu szcze gó ło wo tu
przed sta wio nej pro ce du ry for mal no -praw nej, koń co wym
ele men tem jest uzy ska nie przez lo ka to ra, ak tem no ta rial -
nym, od ręb nej wła sno ści zaj mo wa ne go lo ka lu. 

Jak�jest�roz�li�cza�ny�
fun�dusz�re�mon�to�wy

Do cza su prze ka za nia za so bów miesz ka nio wych
do GSM,, Lu iza”, miesz kań cy pła ci li czynsz po przed nie -
mu wła ście lo wi. W czy szu tym nie był wy od ręb nio ny
fun dusz re mon to wy – czynsz sta no wił bo wiem przy chód
po za pro duk cyj ny wła ści cie la. Dla bu dyn ków któ rych wła -
ści cie lem (po prze ję ciu od Rudz kiej Spół ki Wę glo wej SA
zo sta ła GSM „Lu iza”) fun dusz re mon to wy jest na li cza ny
zgod nie z uchwa łą Wal ne go Zgro ma dze nia GSM „Lu iza”
od 1.01.2000 r. Do pie ro od tej da ty Spół dziel nia mo że do -
ko ny wać roz li cza nia wpłat na fun dusz re mon to wy po -
mię dzy da nym miesz kań cem, a Spół dziel nią. Środ ki z te -
go fun du szu są wy ko rzy sty wa ne m.in. na re mon ty
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i mo der ni za cje bu dyn ków. Przy usta na wia niu od ręb nej
wła sno ści lo ka lu lo ka tor jest zo bo wią za ny do po kry cia na -
kła dów ko niecz nych po nie sio nych na bu dyn ku – po mniej -
szo nych o wpła ty na fun dusz re mon to wy.

W ja�ki�spo�sób�na�stę�pu�je
za�li�cza�nie
przez�miesz�kań�ców
kau�cji�miesz�ka�nio�wych

W art. 48.5 usta wy o spół dziel niach czy ta my: „Wy so -
kość kau cji miesz ka nio wej za li czo nej na po czet wkła du
bu dow la ne go wa lo ry zu je się pro por cjo nal nie do war to ści
ryn ko wej lo ka lu. W po�zo�sta�łych� przy�pad�kach� zwrot
kau�cji�na�stę�pu�je�w wy�so�ko�ści�środ�ków prze�ka�za�nych
spół�dziel�ni� przez� przed�się�bior�stwo� pań�stwo�we,� pań�-
stwo�wą�oso�bę�praw�ną�lub�pań�stwo�wa�jed�nost�kę�or�ga�-
ni�za�cyj�ną”.�Kau�cje�te�po de�no�mi�na�cji�i opro�cen�to�wa�-
niu,�zgod�nie�z wy�ka�zem�miesz�kań,�zo�sta�ły�prze�ka�za�ne
do GSM,,�Lu�iza”.�Spół�dziel�nia�nie�mia�ła�wpły�wu�na ich
wy�so�kość� i mo�że za�li�czać�kau�cje�w ta�kiej�wy�so�ko�ści
w ja�kiej� je� otrzy�my�wa�ła� –� zgod�nie� z art. 48�usta�wy
o spół�dziel�niach�miesz�ka�nio�wych.

W ja�ki�spo�sób�zo�sta�ły�
prze�ję�te�przez�GSM�„Lu�izę”
kau�cje�miesz�ka�nio�we?

Prze ka zy wa nie bu dyn ków miesz kal nych z Rudz kiej
Spół ki Wę glo wej SA do Gór ni czej Spół dziel ni Miesz ka -
nio wej „Lu iza” na stę po wa ło suk ce syw nie od 1997 r. Rów -
no cze śnie z bu dyn ka mi zo sta ły prze ka za ne zde no mi no wa -
ne oraz opro cen to wa ne kau cje miesz ka nio we.
De no mi na cję kau cji prze pro wa dzo no 1 stycz nia 1995 r.
na pod sta wie usta wy o de no mi na cji zło te go, któ ra trak tu -
je, że wszel kie pra wa ma jąt ko we, zo bo wią za nia i na leż -
no ści pie nięż ne, któ re po wsta ły przed 1 stycz nia 1995 ro -
ku pod le ga ją tak że prze li cze niu (10.000,00 zł = 1 zło ty). 

Wszel kie roz li cze nia fi nan so we i za pi sy księ go we po -
cząw szy od 1 stycz nia 1995 r. do ko ny wa ne są wy łącz nie
w „no wych” zło tych. Z prze pi sów nie wy ni ka ło, aby kau -
cja wpła co na przed da tą de no mi na cji pod le ga ła wa lo ry za -
cji. Na to miast usta wa o naj mie lo ka li i do dat kach miesz -
ka nio wych w art. 62 prze wi dy wa ła zwrot kau cji wraz
z opro cen to wa niem.

Pod su mo wu jąc – wpła co ne do 31.12.1994 r. w ko pal ni
kau cje miesz ka nio we pod le ga ły de no mi na cji, a do wszyst -
kich prze ka za nych kau cji zo sta ły na li czo ne od set ki ban -
ko we w wy so ko ści pro cen to wej wg. opro cen to wań sto so -
wa nych przez Na ro do wy Bank Pol ski. W ta ki spo sób
wy li czo ne kau cje zo sta ły prze ka za ne do Gór ni czej Spół -
dziel ni Miesz ka nio wej „Lu iza”.

Na le ży nad mie nić, że kau cje miesz ka nio we w ko pal ni
by ły wpła ca ne na ra chu nek Za kła do we go Fun du szu

Miesz ka nio we go zwięk sza jąc ten fun dusz. Środ ki z te go
fun du szu by ły wy ko rzy sty wa ne na wy pła tę po ży czek
na re mont miesz ka nia, po ży czek na in dy wi du al ne bu -
dow nic two miesz ka nio we, do fi nan so wa nie wkła -
dów miesz ka nio wych itp., a spła ta tych po ży czek na stę -
po wa ła po uwzględ nie niu de no mi na cji.

Usta�na�wia�nie�od�ręb�nej�
wła�sno�ści�lo�ka�li�
miesz�kal�nych,�
któ�re�by�ły�przed�mio�tem
do�bro�wol�nej�za�mia�ny

Wie le kon tro wer sji wśród na jem ców GSM „Lu iza” bu -
dzi usta na wia nie od ręb nej wła sno ści lo ka li miesz kal -
nych, na któ rych wcze śniej do ko na no do bro wol nej za -
mia ny. Po wpro wa dze niu Anek su do Re gu la mi nu
prze nie sie nia praw do lo ka li miesz kal nych w GSM „Lu -
iza” w Za brzu (któ ry zo stał za twier dzo ny uchwa łą Ra dy
Nad zor czej na szej Spół dziel ni nr 68/IV/08
z dnia 18.12.2008 r. i obo wią zu je od 1.01.2009 r.) spra -
wa ta zo sta ła jed no znacz nie ure gu lo wa na. Pa ra graf 14,
któ ry brzmi: „Na jem cy, któ rzy za war li umo wę naj mu ze
spół dziel nią miesz ka nio wą ja ko wła ścicie lem da nej nie -
ru cho mo ści mo gą prze nieść pra wo naj mu w od ręb ną
wła sność lo ka lu przez uisz cze nie kosz tów od po wia da ją -
cych war to ści ryn ko wej lo ka lu” zo stał uzu peł nio ny o na -
stę pu ją cy za pis: „Po wyż sza za sa da nie do ty czy na jem ców,
któ rzy do ko na li za mia ny miesz ka nia w ra mach by łych za -
so bów KWK „Za brze”, „Za brze -Biel szo wi ce”, „Biel -
szo wi ce” i obie stro ny umo wy za mia ny po sia da ły pra wo
naj mu do miesz ka nia w za so bie ww. ko pal ni. Upraw nie -
nia za cho wu ją rów nież umo wy za war te ze Spół dziel nią
na pod sta wie przy dzia łu z tych ko pal ni”. 

Za pis cy to wa ny po wy żej dał tym sa mym na jem com
by łych miesz kań za kła do wych, (któ rzy w prze szło ści do -
ko na li za mia ny tych miesz kań) moż li wość uzy ska nia od -
ręb nej wła sno ści zaj mo wa ne go lo ka lu miesz kal ne go,
zgod nie z za pi sa mi usta wy o spół dziel niach miesz ka nio -
wych, któ ra obo wią zu je od 31.7.2007 r.
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sy na fun dusz re mon to wy, ener gia
elek trycz na 12-15% + wzrost kosz -
tów dys try bu cji. Wzrost kosz -
tów w 2009 r. obej mu je:
– wy wóz nie czy sto ści – 30 % (w 2008

r. wzrost o 50 %)
– opła ta śro do wi sko wa z 75 na 100 zł.
– gaz o11 % (ren tow ność PGNiG14,7 %) 

Czy ele men tem wspie ra nia miesz kal -
nic twa jest wpro wa dzo ne od 2009
ro ku ob cią że nie opłat za wie czy ste
użyt ko wa nie po dat kiem VAT. Roz wią -
za nia praw ne fa wo ry zu ją sek tor ener -
ge tycz ny i wod no ka na li za cyj nych.
Wzra sta udział opłat sta łych w ta ry -
fach. Ko lej ne wzro sty cen wo dy, ener -
gii elek trycz nej, ga zu i cie pła przy no -
szą zwięk szo ne do cho dy pań stwu
i gmi nom z ty tu łu VAT -u, po dat ku do -
cho do we go i dy wi dend. Dla cze go
pra ce nad zmia ną pra wa ener ge tycz ne -
go w Mi ni ster stwie Go spo dar ki to czą
się z udzia łem przed sta wi cie li mo no -
po lu ener ge tycz ne go w cał ko wi tej
kon spi ra cji w sto sun ku do nas: od bior -
ców, kon su men tów?

Usta wy re gu lu ją ce funk cjo no wa nie
sek to ra ener ge tycz ne go, wod.-kan.
zde cy do wa nie pre fe ru ją in te re sy pro -
du cen tów, dys try bu to rów – kosz tem

nas od bior ców. Ale w pro pa gan dzie
me dial nej to za rzą dy spół dziel ni win -
ne są wzro sto wi opłat za miesz ka nia.

No wa usta wa o wspie ra niu ter mo -
mo der ni za cji i re mon tów rów nież
jest do wo dem na nie rów no rzęd ne
trak to wa nie pod mio tów miesz ka nio -
wych, gdyż pre mia re mon to wa ogra -
ni czo na jest wy łącz nie do bu dyn -
ków od da nych przed 14.08.1961 r.
W 1989 r. wy dat ki na miesz ka nie sta -
no wi ło za le d wie 8% wy dat ków bu dże -
tu ro dzi ny, dziś sta no wią ok. 20%. Ten
wzrost nie wy ni ka z nie go spo dar no -
ści w spół dziel niach lecz sta łe go
wzro stu opłat nie za leż nych. Tej praw -
dy się nie ujaw nia, bo jest nie wy god -
na. Zja wi sko nie wy pła cal no ści znacz -
nej czę ści użyt kow ni ków miesz kań
two rzy nie tyl ko pro ble my eko no micz -
ne ale tak że spo łecz ne. Ma rów nież
wpływ na at mos fe rę wo kół spół dziel -
ni jak i ich or ga nów.

Gdy by śmy mie li w peł ni sto so wać
ry go ry praw ne i eko no micz ne set ki ty -
się cy człon ków by ło by po zba wio -
nych praw do lo ka li, a do staw cy usług,
or ga ny po dat ko we uzy ski wa ły by swo -
je na leż no ści tyl ko do wy so ko ści

wpłat użyt kow ni ków lo ka li.
Wspól no to wa go spo dar ka spół -

dziel ni, któ ra jest przed mio tem kry -
ty ki ze wnętrz nej, lecz jest ak cep to -
wa na przez więk szość człon ków gwa -
ran tu je bez pie czeń stwo so cjal ne
człon ków i płyn ność fi nan so wą ty się -
cy przed się biorstw i do staw -
ców usług.

Ta kie są uwa run ko wa nia eko no -
micz ne i spo łecz ne, któ re to wa rzy szą
spół dziel czo ści miesz ka nio wej, two -
rzą kli mat i cy nicz nie wy ko rzy sty wa -
ne są przez nie od po wie dzial nych gra -
czy po li tycz nych.

Usta wa o spół dziel niach miesz ka nio -
wych ma na ce lu anar chi za cję me cha -
ni zmu funk cjo no wa nia spół dziel ni,
skłó ca nie człon ków, two rze nie per ma -
nent ne go kon flik tu. To szczu cie jed -
nych na dru gich, od wo ły wa nie
do emo cji, a nie do umy słu. Jed nak od -
by te w 2008 ro ku Wal ne Zgro ma dze -
nia po raz ko lej ny udo wod ni ły, że mą -
drość człon ków prze wyż sza tzw. re for -
ma to rów i fru stra tów. Ciem ny lud te -
go nie ku pi. Se na tor prof. W. Chrza -
now ski stwier dził zaś: Spół dziel czość
miesz ka nio wa w ca ło ści, a nie tyl ko jej
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Dokończenie ze str. 5

Wie�le�kon�tro�wer�sji�wśród�miesz�-
kań�ców na�szej� Spół�dziel�ni� bu�dzi
spra�wa�prze�pro�wa�dzo�nych�ter�mo�-
mo�der�ni�za�cji�bu�dyn�ków miesz�kal�-
nych.�

Wy ja śnij my, że pie nią dze na te pra -
ce po cho dzi ły głów nie z do cho -
dów uzy ska nych z prze kształ ceń spół -
dziel czych wła sno ścio wych praw
do lo ka li, ze sprze da ży nie ru cho mo ści
oraz z kre dy tów za cią gnię tych na bar -
dzo ko rzyst nych wa run kach w Na ro -
do wym Fun du szu Ochro ny Śro do wi -
ska, Wo je wódz kim Fun du szu Ochro -
ny Śro do wi ska oraz w Ban ku Go spo -
dar stwa Kra jo we go.

Nie ste ty obec ne ure gu lo wa nia praw -
ne po zba wi ły spół dziel nie miesz ka nio -
we głów nych źró deł fi nan so wa nia
ww. przed się wzięć. Do dys po zy cji
na szej Spół dziel ni po zo sta ły je dy nie
środ ki pie nięż ne zgro ma dzo ne na ra -

chun ku ban ko wym. Sta no wią one za -
bez pie cze nie wcze śniej za cią gnię tych
kre dy tów na ter mo mo der ni za cje bu -
dyn ków. Po zwol nie niu czę ści tych
środ ków bę dzie ist nia ła moż li wość za -
cią ga nia dal szych kre dy tów na ko lej -
ne pra ce do cie ple nio we. Nie za leż nie
od te go, Spół dziel nia na sza czy ni sta -
ra nia o po zy ska nie tak że in nych źró -
deł fi nan so wa nia ter mo mo der ni za cji
bu dyn ków.

Skąd�po�cho�dzą�pie�nią�dze�
na do�cie�ple�nia�bu�dyn�ków?

Do daj my, że war tość prze pro wa -
dzo nych termomo der ni za cji bu dyn -
ków w la tach 2004 – 2008 wy no siła
ok. 31,5 mln zł. 

KO�MU�NI�KAT
W związ ku z sy gna ła mi od miesz kań ców GSM „Lu iza”, że ma ją pro ble my

z uzy ska niem od ubez pie czy cie li od szko do wań za za ist nia łe szko dy w ich
miesz ka niach, Spół dziel nia pod ję ła dzia ła nia ma ją ce na ce lu roz wią za nie te go
pro ble mu. Specjalnie dla mieszkańców GSM ,,Luiza” Zarząd Spółdzielni
wynegocjował korzystne warunki ubezpieczeniowe z jedną z firm
ubezpieczeniowych. Z ofertą tej firmy można zapoznać się w ulotkach
wyłożonych w siedzibie Spółdzielni.
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wy na tu rze nia, uzna no za re likt re al ne -
go so cja li zmu, prze wi du jąc jej za -
mie ra nie mię dzy in ny mi rów nież
na sku tek re gu la cji utrud nia ją cych jej
dzia ła nie w zgo dzie z za sa da mi spół -
dziel czy mi.

Usta wa z 15 grud nia 2000 r. o spół -
dziel niach miesz ka nio wych by ła ini -
cja ty wą sub sty tu cyj ną w sto sun ku
do wcze śniej szej, a nie uda nej, ini cja -
ty wy po wszech ne go uwłasz cze nia
oby wa te li – głów ną in ten cją tej usta -
wy mia ło być uwłasz cze nie oby wa te li
miesz ka nia mi spół dziel czy mi.

Treść usta wy o spół dziel niach miesz -
ka nio wych jest przed mio tem nie ustan -
nych kry tyk i za strze żeń, a tak że spo -
rów są do wych.

Do ty czy to rów nież tre ści usta wy
po jej ostat niej no we li za cji uchwa lo -
nej 14 czerw ca 2007 ro ku, o czym
świad czą m.in. zło żo ne w Try bu na le
Kon sty tu cyj nym wnio ski.

Po ja wia się pod sta wo we py ta nie,
ja kie by ły ce le pod ję tych już na po -
cząt ku lat 90-tych da le ko idą cych
zmian praw no -or ga ni za cyj nych
w dzia ła niu spół dziel ni miesz ka nio -
wych. Ni gdy ten cel w spo sób ja sny

nie zo stał wy ra żo ny, ni gdy tak że usta -
wo daw ca/pro jek to daw ca nie do ko na -
li oce ny fak to gra ficz nej, ja ka jest rze -
czy wi sta efek tyw ność dzia ła nia spół -
dziel ni miesz ka nio wych, ja ka jest
ska la po peł nia nych błę dów. Ła two
rzu ca się na to miast ogól ni ko we ha -
sła ty pu „za rzą dy to zło dzie je”, „ra -
dy nad zor cze są sko rum po wa ne”.
Po ja wia się py ta nie, czy licz ba ska -
za nych pre ze sów spół dziel ni miesz -
ka nio wych w swym od set ku jest
więk sza od licz by ska za nych po -
słów, rad nych, pre zy den tów...? Nie.
Czy ma to być pod sta wą do for mu -
ło wa nia przez śro do wi sko spół dziel -
czo ści miesz ka nio wej ocen od no -
szą cych się do śro do wi ska par la -
men tar ne go i sa mo rzą do we go? Nie.
Prze pro wa dzo ne przez NIK kon tro -
le w 17 Za kła dach Ener ge tycz nych
stwier dzi ły, że 13 z nich re kom pen -
so wa ło stra ty usta la jąc za wy żo ne ta -
ry fy. Czy na tej pod sta wie do ko na no
ne ga tyw nej oce ny ca łej bran ży? Od -
sy łam do in for ma cji NIK z 2007 r.
o kon tro li re ali za cji przez gmi ny za -
dań w za kre sie za spo ka ja nia po trzeb
miesz ka nio wych – jest dru zgo cą ca.

Na to miast to, że okre ślo ne nie pra wi -
dło wo ści, nad uży cia funk cjo nu ją,
po win no być ści ga ne i ka ra ne, tyl ko
da le ko jest jesz cze do uogól nie nia,
że wszyst ko, co pod szyl dem „spół -
dziel czość” re ali zu je się, ma zna mio -
na prze stęp cze, a ta ka ety kie ta śro do -
wi sku spół dziel cze mu jest przy pi sy -
wa na, o czym świad czą także pla ka -
ty wy bor cze z okre su wy bo -
rów do par la men tu.

Pro ces le gi sla cyj ny da je, nie ste ty, tę
moż li wość, że o tre ści prze pi sów de -
cy du je licz ba od da nych gło sów, nie -
za leż nie od te go, czy gło sy te są
opar te na wie dzy me ry to rycz nej, czy
są ska żo ne igno ran cją. Każ da pró ba
dys ku sji me ry to rycz nej pro wa dzi ła
od ra zu do oskar żeń po li tycz nych.
Wy star czy ło kil ka mie się cy po wej -
ściu w ży cie usta wy, by TK zdys kre -
dy to wał prze pi sy tej usta wy, któ rą tak
gło śno ho łu bio no. Je śli usta wa uchwa -
lo na w cią gu 5 lat pię cio krot nie jest
no we li zo wa na, je śli jest sze ścio krot -
nie przed mio tem in ter wen cji TK, to
co moż na są dzić o ta kim ak cie, któ -
ry re gu lu je pod sta wo we spra wy by -
to we 3.500.000 ro dzin. Po pro stu
two rzy to sys tem anar chii, ba ła ga nu,
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Kon�ty�nu�uje�my�na�szą�ru�bry�kę�pt.�,,Rad�ca�praw�ny
od�po�wia�da”.�Przy�po�mi�na�my,�że�za�miesz�cza�my�w niej
od�po�wie�dzi�na�za�da�wa�ne�przez�człon�ków�i na�jem�ców
Spół�dziel�ni�py�ta�nia�w kwe�stiach�praw�nych.
Py�ta�nia�moż�na�za�da�wać�też�te�le�fo�nicz�nie�dzwo�niąc

na� nu�mer� te�le�fo�nu� � 032� 278-67-13�wewn.� 47,�Dział
Człon�kow�ski�-�w każ�dy�pią�tek�w godz.�10.00-12.00.�
Od�po�wie�dzi�udzie�la�rad�ca�praw�ny�Spół�dziel�ni�mgr

Bo�gu�mił�Ru�mas.

Ja�kie�for�my�wła�da�nia�lo�ka�la�mi�miesz�kal�ny�mi�wy�stę�pu�-
ją�w na�szej�Spół�dziel�ni�oraz�czym�one�się�róż�nią?�

W GSM „Lu iza” wy stę pu je kil ka form wła da nia miesz -
ka nia mi. Są to: pra wo naj mu, lo ka tor skie pra wo do lo ka -
lu, spół dziel cze wła sno ścio we pra wo do lo ka lu oraz od ręb -
na wła sność lo ka lu. Po ni żej ob szer nie je oma wia my. 

PRA�WO�NAj�Mu

Pra wo naj mu ure gu lo wa ne jest w art. 659 – 709 kc oraz
usta wą z dnia 21.06.2001 r. o ochro nie praw lo ka to rów,

miesz ka nio wym za so bie gmi ny i o zmia nie Ko dek su cy -
wil ne go a tak że prze pi sa mi pa ra gra fu 32 sta tu tu na szej Spół -
dziel ni miesz ka nio wej. 

Przez umo wę naj mu wy naj mu ją cy zo bo wią zu je się od -
dać rzecz (miesz ka nie) na czas ozna czo ny lub nie ozna czo -
ny, a na jem ca zo bo wią zu je się pła cić wy naj mu ją ce mu umó -
wio ny czynsz. Jest to pra wo uży wa nia rze czy. W za kre sie
prze kształ ceń za sto so wa nie ma art. 48 usta wy o spół dziel -
niach miesz ka nio wych. Od no si się on do miesz kań, któ re
by ły miesz ka nia mi za kła do wy mi przed prze ję ciem ich przez
Spół dziel nię od przed się biorstw, od pań stwo wej oso by praw -
nej lub pań stwo wej jed nost ki or ga ni za cyj nej na pod sta wie
usta wy z dnia 12.10.1994 r. „O za sa dach prze ka zy wa nia za -
kła do wych bu dyn ków miesz kal nych przez przed się bior stwa
pań stwo we”. W przy pad ku kie dy Spół dziel nia prze ję ła
miesz ka nie nie od płat nie, prze kształ ce nie na stę pu je po uisz -
cze niu przez wnio sko daw cę tzw. na kła dów ko niecz nych.
We dług po glą dów ko men ta to rów do usta wy o spół dziel niach
miesz ka nio wych są to na kła dy nie zbęd ne do utrzy ma nia nie -
ru cho mo ści w na le ży tym sta nie, a wy ce na tych kosz tów na -
stę pu je wg. da ty usta le nia przez Za rząd.

Pra wo naj mu co do za sa dy nie jest pra wem zby wal nym
i dzie dzicz nym, w prze ci wień stwie do pra wa wy od ręb nio nej
wła sno ści i wła sno ścio we go pra wa do lo ka lu. Od lo ka tor skie -
go pra wa do lo ka lu róż ni się tym, że nie jest zwią za ne z wkła -

Dokończenie na str. 10

Dokończenie na str. 10
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być mo że, tak że po le do błę dów i nad -
użyć. Tyl ko, że du ża część te go lo su
zgo to wał człon kom spół dziel ni sam
usta wo daw ca. Swo ją nie udol no -
ścią – i po ja wia się py ta nie, czy tak -
że usta wo daw ca po no si od po wie -
dzial ność za skut ki te go ty pu nie
naj lep szej dzia łal no ści le gi sla cyj nej?
Rok po uchwa le niu usta wy Sejm
w wy stą pie niu do TK przy zna je, że 9
z 13-tu za skar żo nych prze pi sów jest
nie kon sty tu cyj nych. Je że li or ga ni za -
cja jest or ga ni za cją ma so wą, a ta ka
jest spół dziel czość miesz ka nio wa;
je że li ma ona 3.500.000 miesz kań
i tyl ko 1% człon ków w ska li ro ku jest
z cze goś nie za do wo lo nych to zna czy
to, że 35.000 ro dzin jest z cze goś nie -
za do wo lo nych. Tym sa mym dzien nie
ma pra wo wpły wać 100 skarg. Oczy -
wi ście te 100 skarg są spo łecz ną do -
le gli wo ścią, po win ny być roz pa try wa -
ne i za ła twia ne, ale po ja wia się
w związ ku z tym py ta nie, czy te
skar gi ma ją de ter mi no wać oce ny od -
no szą ce się do funk cjo no wa nia da nej
or ga ni za cji? Nie ma w Pol sce ta kie -
go pod mio tu go spo dar cze go, ani po -
li tycz ne go, w któ rym ska la uste rek
wy no si ła by 0. W każ dej dzia łal no ści

po ja wia ją się man ka men ty i na le ża -
ło by za cho wać pro por cje mię dzy
ska lą dzia ła nia i ska lą po peł nia nych
nie pra wi dło wo ści, czy na wet nad -
użyć.

Ce lem usta wy o spół dziel niach
miesz ka nio wych jest:

– na si le nie pro ce su wy własz cze nia
spół dziel ni z ich ma jąt ku przez wy mu -
sza nie wy od ręb nie nia wła sno ści lo ka li,

– za to mi zo wa nie sys te mu eko no -
micz ne go przez na kaz bi lan so wa nia
kosz tów i przy cho dów w ska li po -
szcze gól nych nie ru cho mo ści,

– nie moż ność re ak ty wo wa nia bu do -
wy spół dziel czych miesz kań lo ka tor -
skich, co prze kre śla szan sę na in ten -
syw niej szy wzrost roz mia rów bu dow -
nic twa spół dziel cze go.

– wy mu sza nie bu do wy no wych
miesz kań wy łącz nie w for mie wy od -
ręb nio nej wła sno ści, przez co spół -
dziel nie ma ją być „pro du cen ta mi”
wspól not miesz ka nio wych.

– za nar chi zo wa nie sa mo rząd no ści
spół dziel czej przez na kaz od by wa nia
w czę ściach wal nych zgro ma dzeń
człon ków nie za leż nie od wiel ko ści
spół dziel ni miesz ka nio wej.

Re ali za cja tych ce lów nie tyl ko nie
przy no si ob ni że nia ob cią żeń fi nan so -
wych użyt kow ni ków lo ka li, ani po pra -
wy ja ko ści utrzy ma nia bu dyn ków, ale
prze ciw nie – po gar sza te re la cje. Za -
dam py ta nie:

– czy w kra ju, w któ rym na wi zy tę
u kar dio lo ga chi rur ga w ra mach NFZ
cze ka się mie sią ca mi, gdy za ło że nie
księ gi wie czy stej trwa kil ka mie się cy
nie jest hi po kry zją za pi sy wa nie w usta -
wie obo wiąz ku pod le ga ją ce go ka rze
w ra zie je go nie wy ko na nia prze nie sie -
nia wła sno ści lo ka li w ter mi nie 3
mie się cy (a ope ra cja ta do ty czy ok 900
tys. miesz kań)?

– czy nie mam pod staw wąt pić
w pra wo do ko ny wa nia oce ny mo jej
pra cy przez par la men ta rzy stów skła -
da ją cych wąt pli we uspra wie dli wie -
nia nie obec no ści na ob ra dach,

– czy pań stwo ma pra wo tak su ro wo
oce niać spół dziel czość miesz ka nio wą
to le ru jąc (a mo że na wet  świa do mie po -
pie ra jąc) licz ne wy bry ki de we lo pe -
rów czy też za wy ża nie kur sów wa lut
przez ban ki udzie la ją ce nie zbęd nych dla
miesz kal nic twa kre dy tów hi po tecz -
nych?

Waż�ne�jest�nie�tyl�ko�to�co�mo�je,�ale�rów�nie�waż�ne�to�co�wspól�ne*

IV KON�GRE�S�SPÓŁ�DZIEL�CZO�śCI

dem lo ka tor skim oraz ni gdy nie by ło zwią za ne z człon ko stwem
w Spół dziel ni. W sto su nek naj mu mo gą wstą pić oso by bli -
skie zmar łe go na jem cy na pod sta wie art. 691 kc.

LO�KA�TOR�SKIe�PRA�WO�DO LO�KA�Lu

Ure gu lo wa ne jest w art. 9 ust. 1 usta wy o spół dziel niach
miesz ka nio wych. 

Przez umo wę o usta no wie nie spół dziel cze go lo ka tor skie -
go pra wa do lo ka lu spół dziel nia zo bo wią zu je się od dać
człon ko wi lo kal miesz kal ny do uży wa nia, a czło nek zo -
bo wią zu je się wnieść wkład miesz ka nio wy oraz uisz czać
opła ty okre ślo ne w usta wie i w sta tu cie GSM „Lu iza”. Spół -
dziel cze lo ka tor skie pra wo do lo ka lu miesz kal ne go jest nie -
zby wal ne, nie prze cho dzi na spad ko bier ców i nie pod le -
ga eg ze ku cji. Za sa dy prze kształ ca nia z naj mu na lo ka tor -
skie pra wo do lo ka lu ure gu lo wa ne są w ak cie we wnętrz -
nym na szej Spół dziel ni tj. w sto sow nym Re gu la mi nie.
W GSM „Lu iza” jest to Re gu la min prze kształ ceń praw

do miesz kań. Lo ka tor skie pra wo do lo ka lu wią że się z ko -
niecz no ścią wnie sie nia wkła du miesz ka nio we go. 

SPół�DZIeL�CZe�
WłA�SNO�ŚCIO�We�PRA�WO�DO LO�KA�Lu

Ure gu lo wa ne jest w art. 17 ust. 1 usta wy o Spół dziel niach
miesz ka nio wych. 

Przez umo wę usta no wie nia spół dziel cze go wła sno ścio we -
go pra wa do lo ka lu Spół dziel nia zo bo wią zu je się od dać człon -
ko wi lo kal do uży wa nia, a czło nek zo bo wią zu je się wnieść
wkład bu dow la ny oraz uisz czać opła ty okre ślo ne w usta wie
i w sta tu cie Spół dziel ni. Spół dziel cze wła sno ścio we pra wo
do lo ka lu jest pra wem zby wal nym, prze cho dzi na spad ko -
bier ców i pod le ga eg ze ku cji. Jest ono ogra ni czo nym pra wem
rze czo wym. Zgod nie z art. 7 usta wy z 14.06.2007 r. o spół -
dziel niach miesz ka nio wych wy żej wy mie nio ne pra wo mo -
że być usta na wia ne je dy nie do 2010 r. – tyl ko na grun cie nie
ure gu lo wa nym w ro zu mie niu art. 113 usta wy
z dnia 21. VIII 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi tj.
wów czas gdy Spół dziel nia nie jest wła ści cie lem grun tu
względ nie je go wie czy stym użyt kow ni kiem. Prze kształ ce -
nie pra wa do lo ka lu na stę pu je na pod sta wie re gu la mi nu prze -
kształ ceń praw do miesz kań. Pra wo to róż ni się od pra wa
od ręb nej wła sno ści tym, że jest ogra ni czo nym pra wem rze -
czo wym na za so bach Spół dziel ni. Dla te go pra wa, po dob -
nie jak dla pra wa od ręb nej wła sno ści, mo że być za ło żo na księ -

Dokończenie ze str. 9

Dokończenie ze str. 10



BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” ● NR 1 (40) 2009 11

– czy nie jest cy ni zmem za war te
w od po wie dzi (na za py ta nie po sel skie
jak pro mo wa na jest spół dziel czość
w świe tle za le ce nia MOP) stwier dze -
nie, że szcze gól na for ma po dat ku do -
cho do we go ja ką ob ję te są od 2 lat spół -
dziel nie miesz ka nio we to wspo ma ga -
nie spół dziel ni – choć jest ona nie spra -
wie dli wa i dys kry mi nu ją ca.

To już nie zwy kła hi po kry zja lecz hi -
po kry zja ry tu al na.

Prof. Fi lar stwier dził kie dyś: Na wet
ku char ka mo że rzą dzić pań stwem
(Le nin) ale nie na pi sze usta wy.

Pra wo nie mo że być źró dłem cha osu.
Słusz nie jed nak Abra ham Lin coln

mó wił: „Moż na ogłu piać kil ku lu dzi
cią gle i wszyst kich przez ja kiś czas.
Nie da się wszak że cią gle ogłu piać
wszyst kich”.

Kon gres wi nien udo wod nić, że spół -
dziel czość miesz ka nio wa po tra fi się
sku tecz nie obro nić przed po przed ni mi
i obec ny mi za mia ra mi po li tycz ne go
ska że nia dzia łań le gi sla cyj nych Sej mu,
cho ciaż by ze wzglę du na jej dłu gą
i pięk ną tra dy cję, nie za prze czal ną
uży tecz ność dla człon ków i trwa łość
za sad, na ja kich spo łdziel czość zo sta -

ła zbu do wa na.
Jak w każ dej dzie dzi nie ży cia nie

bra ku je jej prze ciw ni ków, a spe cy ficz -
nie poj mo wa ne po ję cie de mo kra cji we -
wnątrz spół dziel czej po dyk to wa ne
naj czę ściej wzglę da mi oso bi sty mi
i fał szy wy mi am bi cja mi wy ni ka ją cy -
mi z wy zna wa nych po glą dów po li tycz -
nych, jest ha ła śli wie i kłam li wie - wy -
ko rzy sty wa ne przy każ dej nada rza ją -
cej się oka zji.

Dla te go na le ży pil nie zno we li zo -
wać obec ną usm tak, by przy wró cić
spół dziel niom miesz ka nio wym ich
spół dziel czą toż sa mość i au to no -
mię, by spół dziel nie mo gły roz wi jać
się zgod nie z wo lą człon ków, bo nie
jest ro lą pań stwa cią głe po ucza nie
i de for mo wa nie przed się biorstw
spół dziel czych ja ki mi są na sze spół -
dziel nie. Śro do wi sko spół dziel cze
prze ka za ło pro jekt zmian do Pre mie -
ra i Mi ni ster stwa In fra struk tu ry. Na -
le ża ło to zro bić wcze śniej szcze -
gól nie w za kre sie nie za skar żo nych
prze pi sów, któ rych wa dy wska zu je
m.in. Rzecz nik Praw Oby wa tel skich.

Cią głej kry ty ce pod da wa na jest lu -
stra cja.

Py tam – czy ja ki kol wiek in ny pod -
miot pry wat ny ma sys tem te go ty pu
kon tro li?

W opar ciu o ja kie fak ty, wy ro ki są -
do we two rzo na jest opi nia o jej nie sku -
tecz no ści.

Mu si na stą pić usta wo we wzmoc nie -
nie ro li sa mo rzą du spół dziel cze go ja -
kim jest Kra jo wa Ra da Spół dziel czo -
ści oraz Związ ki Re wi zyj ne.

Obec ny świa to wy kry zys fi nan so wo -
-go spo dar czy jest do wo dem do ja kiej
ka ta stro fy pro wa dzi wia ra spad ko -
bier ców Mil to na Fried ma na, że pry wa -
ty za cja, de re gu la cja i cię cia wy dat -
ków so cjal nych roz wią że wszyst kie
pro ble my.

Do cze go pro wa dzi da ro wa nie
na kre dyt wła sno ści miesz kań lu -
dziom bied nym prze ko nał się na wet
tak po tęż ny kraj jak USA.

W ży ciu spo łecz nym i go spo dar -
czym waż ne jest nie tyl ko co mo je, ale
rów nie waż ne to co wspól ne. So li dar -
ność spo łecz na i go spo dar cza nie jest
prze żyt kiem (szcze gól nie w sek to rze
miesz ka nio wym), a for ma spół dziel -
cza jest szcze gól nie pre dys po no wa na
do urze czy wist nie nia tej za sa dy.

*ty tuł od re dak cji.

Waż�ne�jest�nie�tyl�ko�to�co�mo�je,�ale�rów�nie�waż�ne�to�co�wspól�ne*
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ga wie czy sta w prze ci wień stwie do ta kich praw jak na jem
i lo ka tor skie pra wo do lo ka lu. 

Wła sno ścio we pra wo ja ko ogra ni czo ne pra wo rze czo we
jest pra wem usta no wio nym na za so bach Spół dziel ni
w prze ci wień stwie do od ręb nej wła sno ści, któ ra jest pra -
wem wy od ręb nio nym z za so bów de cy zją ad mi ni stra cyj -
ną o usta no wie nie sa mo dziel no ści lo ka lu oraz wy od ręb -
nio nym udzia łem w grun cie na za sa dach pra wa wła sno ści
do grun tu lub pra wa wie czy ste go użyt ko wa nia. 

OD�RęB�NAWłA�SNOŚć�LO�KA�Lu

Ure gu lo wa na jest w art. 18 ust. 1 usta wy o spół dziel niach
miesz ka nio wych. 

Z człon kiem Spół dziel ni ubie ga ją cym się o usta no wie -
nie od ręb nej wła sno ści Spół dziel nia za wie ra umo wę
o wy bu do wa nie lo ka lu, któ ra za wie ra po szcze gól ne ele men -
ty re ali za cji za wnie sio ne środ ki fi nan so we. Prze kształ ce -
nia z umów naj mu miesz kań, któ re by ły miesz ka nia mi za -
kła do wy mi i zo sta ły prze ka za ne Spół dziel ni na za sa dach
usta wy z dnia 12.10.1994 r. „O za sa dach prze ka zy wa nia
bu dyn ków miesz kal nych przez przed się bior stwa pań stwo -
we Gmi nom” re gu lu je art. 48 usta wy o spół dziel niach
miesz ka nio wych. 

Pra wo od ręb nej wła sno ści jest pra wem wła sno ści w sen -
sie cy wi li stycz nym, jest pra wem zby wal nym, dzie dzicz -
nym, pod le ga eg ze ku cji – w prze ci wień stwie do lo ka tor -

skie go pra wa do lo ka lu i pra wa naj mu. Za rzą dza nie pra -
wem od ręb nej wła sno ści ma miej sce na pod sta wie umo -
wy o za rzą dza niu ze Spół dziel nią miesz ka nio wą. Do pra -
wa od ręb nej wła sno ści sto su je się za sa dy ko dek su cy wil -
ne go z art. 140 do art. 231. Róż ni się od wszyst kich po -
zo sta łych praw wspo mnia ną już wy żej de cy zją o sa mo dziel -
no ści lo ka lu i udzia łem w grun cie na za sa dach pra wa wła -
sno ści lub wie czy ste go użyt ko wa nia. Oczy wi ście dla te -
go pra wa księ ga wie czy sta jest za kła da na ob li ga to ryj nie. 

Do�god�niej�sze�wa�run�ki�ob�ję�cia
lo�ka�tor�skie�go�pra�wa�do lo�ka�lu

12 lu te go br. Ra da Nad zor cza pod ję ła uchwa łę w spra -
wie przy ję cia Re gu la mi nu prze tar gu na lo ka tor skie pra -
wo do lo ka lu w bu dyn kach GSM „Lu iza”. Re gu la min
ten stwa rza znacz nie do god niej sze wa run ki for mal ne i fi -
nan so we obej mo wa nia lo ka li miesz kal nych w za so bach
na szej Spół dziel ni na za sa dzie ww. pra wa. 

Na czym po le ga isto ta lo ka tor skie go pra wa do lo ka lu
i czym ono się róż ni od in nych form wła da nia miesz ka -
niem pi sze my na str. 9 -11 ni niej sze go wy da nia Biu le ty -
nu. Sze rzej o przy ję tym Re gu la mi nie na pi sze my
w ko lej nym wy da niu na szej ga ze ty. 



Wy daw ca: Gór ni cza Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Lu iza”, 41-800 Za brze, ul. Wol no ści 412.
Re da gu je: Ze spół. Na kład 5700 egz.

IN FOR MA TOR GSM „LU IZA”

➣ Ad res Spół dziel ni:
41-800 Za brze, Wol no ści 412,
te le fo ny: 032-278-67-13;
032-278-23-65;  508 091-553

➣ Ad mi ni stra cja Spół dziel ni
Miesz ka nio wej czyn na jest:
7.00-15.00, pn. 7.00-17.00

➣ Ka sa: 7.30-9.00; 11.00-14.30,
w pn. 15.00-16.45

➣ Dział Księ go wo ści: wew. 42
➣ Dział Czyn szów: wew. 31 i 32
➣ Dział Wodny: wew. 38, 7.00-9.00,

12.00-15.00, pn. 12.00-17.00
➣ Dział Win dy ka cji: wew. 46

7.00-15.00
➣ Dział Remontowo-Budowlany:

wew. 43 i 34
Tech ni cy Re jo nu: wew. 61 R-I;
tel. bezp.: 032 271 18 94,
tel. kom. 666 078 621
Tech ni cy Re jo nu: wew. 61 R-II
tel. bezp.: 032 240 11 97,
tel. kom. 666 078 622

➣ Dział Człon kow ski: wew. 47
➣ Rad ca Praw ny: wew. 47

(śro da, pią tek 13.00-14.00) 
➣ Telefon awaryjny: 508 091-556
➣ W dni wol ne od pra cy do dat ko wy

te le fon awa ryj ny: 508 091-563

ISTOT NE TE LE FO NY:

➣ Biu ro nu me rów: 118 913;
➣ Mię dzy mia sto wa: 9050

● ZA BRZE
➣ Po go to wie Ra tun ko we: 999;

032-271-19-13
➣ Po li cja: 997; 032-277-92-55
➣ Straż Po żar na: 998; 032-271-20-20
➣ Straż Miej ska: 986; 032-271-80-52
➣ Po go to wie Ener ge tycz ne: 991;

032-303-09-91
➣ Po go to wie Ga zo we: 992;

032-244-22-96
➣ Po go to wie Wod no-Ka na li za cyj ne:

032-271-31-15
➣ Po go to wie Cie płow ni cze:

032-271-37-09
➣ Po go to wie Dźwi go we:

tel. 032 271-62-62
➣ Po moc Dro go wa: 032-271-39-15

● RU DA ŚLĄ SKA
➣ Po go to wie Ra tun ko we: 999;

032-248-60-57
➣ Po li cja: 997; 032-244-92-55
➣ Straż Po żar na: 998; 032-244-70-60
➣ Straż Miej ska: 986; 032-248-62-81

wew. 001
➣ Po go to wie Ener ge tycz ne:

991; 032-303-09-91
➣ Po go to wie Ga zo we: 992;

032-244-22-96
➣ Po go to wie Wod no-Ka na li za cyj ne:

032-244-34-51
➣ Po go to wie Cie płow ni cze:

032-248-27-51
➣ Car bo-Ener gia: 032-248-12-35
➣ Po go to wie Dźwi go we:

tel. 032 271-62-62
➣ Po moc Dro go wa: 032-242-26-74

Dla�cze�go�wzra�sta�ją�opła�ty
za wy�wóz śmie�ci�i za świa�tło
na klat�kach�scho�do�wych?

Na mo�cy� Roz�po�rzą�dze�nia� Ra�dy
Mi�ni�strów z dnia 14.10.2008�r.�ule�-
gły� pod�wyż�sze�niu� opła�ty� za wy�-
wóz i skła�do�wa�nie�od�pa�dów.

Aby do sto so wać się do ww. Roz po -
rzą dze nia, od 1.03.2009 r. w na szej Spół -
dziel ni mu szą ulec zmia nie opła ty
za wy wóz nie czy sto ści z kwo ty 6,11zł./
oso bę do kwo ty 6,50 zł./oso bę. Do daj -

my, że są to opła ty nie za leż ne od GSM
„Lu iza”, na któ re nie ma ona wpły wu.

Rów nież w związ ku ze wzro stem cen
ener gii elek trycz nej, GSM „Lu iza” jest
zmu szo na do wy po wie dze nia
z dniem 28.02.2009 r. do tych cza so wej
staw ki za ener gię elek trycz ną (2,0
zł./oso bę) zu ży wa ną do oświe tla nia
kla tek scho do wych. Z dniem 1.06.2009
r. staw ka ta ule ga pod wyż sze niu do 2,5
zł./oso bę. Wy żej wy mie nio ne pod wyż -
ki zo sta ły za twier dzo ne przez Ra dę
Nad zor czą GSM „Lu iza” (Uchwa ła
RN Nr. 70/IV/2009 z dnia 12.02.2009
r.). Aby za po biec dal sze mu wzro sto wi
kosz tów oświe tle nia kla tek scho do -
wych w na szych za so bach miesz ka nio -
wych, upra sza się lo ka to rów o zgła sza -
nie uszko dzo nych wy łącz ni ków cza so -
wych oświe tle nia. 

W zi mo wej, śnież nej sce ne rii na wet
śmiet nik wy glą da uro kli wie.

Po�przez�po�tocz�ne�okre�śle�nie�„opła�-
ta�czyn�szo�wa,�czynsz”�ro�zu�mie�się
po�bra�nie�przez�Spół�dziel�nię�miesz�-
ka�nio�wą�opła�ty�za�leż�nej�od wła�ści�-
cie�la�oraz�opła�ty�nie�za�leż�ne�od wła�-
ści�cie�la.

Te ostat nie są to opła ty za do sta wę
do lo ka lu ener gii, ga zu, wo dy oraz od -
biór ście ków, od pa dów i nie czy sto ści
cie kłych. Opła ty za leż ne to ogół po zo -
sta łych opłat wno szo nych do Spół -
dziel ni, a więc:
♦ opła ta eks plo ata cyj na,
♦ opła ta na fun dusz re mon to wy,
♦ po da tek od nie ru cho mo ści

i wie czy ste użyt ko wa nie grun -
tów,

♦ opła ta za użyt ko wa nie do mo -
fo nu,

♦ opła ta za my cie kla tek scho do -
wych,

♦ opła ta za ener gię elek trycz ną
(oświe tle nie kla tek scho do wych)

♦ opła ta za użyt ko wa nie win dy
(je śli jest w bu dyn ku) 

♦ opła ta za an te nę zbior czą

O ile opła ty nie za leż ne pod le ga ją
roz li cze niu z do staw ca mi me diów, to
opła ty za leż ne prze zna czo ne są
na utrzy ma nie spół dziel czych nie ru -
cho mo ści. W kosz tach tych uj mu je się:
kosz ty za rzą du nie ru cho mo ścia mi,
utrzy ma nie czy sto ści pla ców, chod ni -
ków i te re nów zie lo nych, ubez pie cze -
nie nie ru cho mo ści, usłu gi ko mi niar -
skie, sa ni tar ne, kon ser wa cję, prze glą -
dy tech nicz ne bu dyn ków itp. 

Co�to�jest�opła�ta�czyn�szo�wa�
i ja�kie�są�jej�skład�ni�ki?


