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Bierzemy sprawy
w swoje ręce

Odrzućmy balast
spółdzielni!
W związku z artykułem Redaktor Teresy
Semik, Dziennik Zachodni z 16.10.2013
o dość dziwnym tytule „Likwidacja Spółdzielni pomoże a nawet zaszkodzi lokatorom”,
a opisującym problematykę spółdzielczości
mieszkaniowej, pokusiłem się o kilka słów
komentarza do zawartych w nim informacji. Czytając ten artykuł zastanawia mnie,
co autor miał na myśli i co chciał sugerować
spółdzielcom tym tytułem? Po pierwsze,
z mojej wiedzy wynika, że nikt nie ma zamiaru z mocy prawa likwidować Spółdzielni
Mieszkaniowych, a wszystkie trwające prace maja na celu ograniczenie wszechwładnej
władzy Zarządów a zwiększenie praw i decyzyjności szeregowych członków spółdzielni.
Analizując wszystkie za i przeciw, trudno nie
skomentować wypowiedzi Prezesów niektórych Spółdzielni Mieszkaniowych (p. Nalepa
z Bielska-Białej; p. Dumin z Katowic) aż ciśnie się pytanie, Panowie Prezesi kogo albo
inaczej czego bronicie?!

Informacja o powstaniu,
pierwszej w Będzinie Wspólnoty
Mieszkaniowej, wydzielonej z zasobów Będzińskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
Stowarzyszenie Właścicieli Mieszkań „Mój Dom”, informuje Państwa
że są pierwsze efekty działalności Stowarzyszenia. Dzięki naszej pomocy
i zaangażowaniu, powstała pierwsza
w Będzinie Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Kniewskiego 8 , która wydzieliła się z zasobów Będzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota”.
Na odbytym zebraniu założycielskim
Właściciele Mieszkań jednomyślnie
poparli decyzję o podziękowaniu Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej
za dotychczasowe zarządzanie ich nieruchomością, wybrano nowego Zarządcę, jednocześnie w wyniku głosowania
postanowiono dokonać przesunięć środków finansowych w tzw. opłacie czynszowej, co skutkuje prawie dwukrotnym
zwiększeniem środków na rachunku
funduszu remontowego. Taka decyzja
Właścicieli, to pierwsze oznaki ożywienia kilkudziesięcioletniej stagnacji na ich
nieruchomości, już w niedalekiej przyszłości, uzyskane środki będzie można
przeznaczyć na niezbędne i pilne prace, które zostaną wykonane w pierwszej
kolejności, po demokratycznej decyzji

Cały artykuł prezesa
Andrzeja Czerwińskiego czytaj na str 3
tego wydania naszego informatora.

Spóźniona reakcja
spółdzielni

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy Kniewskiego 8

większości Właścicieli Mieszkań a więc
nareszcie decydujemy SAMI !!!
Z wiarygodnych informacji dowiadujemy się ze jeszcze w 2013, Właściciele
Mieszkań zamierzają ocieplić stropodach budynku, aby poprawić komfort
zamieszkiwania mieszkańców.
A więc dwa miesiące istnienia Wspólnoty Mieszkaniowej i pomału następują zmiany na lepsze a najważniejsze
to mieszkańcy decydują o swoich potrzebach, bez próśb i oczekiwań na decyzje innych.

Na tym przykładzie pokazujemy Państwu różnicę między działaniem
Właścicieli Mieszkań a Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej, widzą Państwo
ze Wspólnota to nie opisywane przez
Zarządy i Prezesów „zło”, którym straszą właścicieli i spółdzielców a nowy podmiot prawny,który jest tańszy
i zdecydowanie lepiej zarządzany, dającym nadzieję i otuchę mieszkańcom
na zmiany, które będą dokonywać i będą one zależne tylko i wyłącznie od nich
samych!!!

A więc zachęcamy innych do działania
i deklarujemy pomoc dla wszystkich,
którzy chcą przejąć swoje sprawy w swoje ręce!!!
Kontakt

tel. 661 615 288
e-mail: mojdombedzin@gmail.com
Szukaj nas także na facebooku
(Mój Dom – Będzin)
Zarząd Stowarzyszenia
„Właścicieli Mieszkań
Mój Dom”

Stwierdzamy coraz większe zainteresowanie
naszą inicjatywą. Docierają do nas ludzie
z innych miast, takich jak Bytom, Sosnowiec,
Dąbrowa Górnicza czy nawet Wolbrom.
Ciekawe, że spółdzielnie mieszkaniowe
nagle sobie zaczynają przypominać o remontach najbardziej zaniedbanych bloków?
Czyżby to była okazja do poprawy wizerunku będzińskiej SM?! Na to raczej jest już za
późno.
Tyle lat przespano, a interes i wygoda władzy
rządzącej były ważniejsze niż lokatorzy. Pora
więc na zbieranie tego żniwa!

Zdrowych, Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Do Siego 2014 Roku
dla Wszystkich Mieszkańców Będzina oraz naszych Sympatyków życzy.
Niech ten czas, który przychodzi natchnie nas nadzieją na to, że musi być
lepiej a nas los się odmieni.
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
„WŁAŚCICIELI MIESZKAŃ MÓJ DOM – BĘDZIN”
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Rozmowa z Jerzym Sobczykiem
ze Wspólnoty Mieszkaniowej,
ul. Kniewskiego 8, Będzin-Syberka
Co zadecydowało, że lokatorzy przy
ul. Kniewskiego 8 zdecydowali się założyć Wspólnotę?
Zakładając Wspólnotę Mieszkaniową zdawałem sobie sprawę, ja i właściciele lokali, którzy do wspólnoty byli przekonani od początku
drogi do samodzielności, że bez uwiarygodnienia pomysłu w świadomości większości
właścicieli, wspólnota nie powstanie.
Wspólnota powstała, co jest dowodem na to,
że my właściciele zaczęliśmy myśleć w kategoriach właścicieli decydujących o swoim
miejscu zamieszkania bez „opiekunów”.
Skoro tak, to daje to nie tylko nadzieję, ale
pewność, że sam budynek, jak i jego otoczenie będziemy tak modernizować i zmieniać
aby nasze dzieci i wnuki nie wstydzili się tutaj
mieszkać.
Nie chciałbym wypowiadać się za innych
właścicieli nieruchomości. Ja kierowałem
się jednym: dłużej nie można biernie przyjmować do wiadomości, że ktoś traktuje mnie
jak osobę nieodpowiedzialną, za którego
należy decydować jak „najlepiej” wydawać
jego pieniądze, niekoniecznie licząc się z literą prawa.
Co zamierza nowa wspólnota?
Najpierw musimy dopracować plan działania,
swoisty harmonogram prac, które będą określone nie tyle datą co finansową możliwością
ich realizacji. Wymaga to dokładnej analizy
stanu technicznego budynku, audytu energetycznego, kosztów i dochodów. Priorytet
będą miały te działania, dzięki którym koszty
utrzymania budynku a tym samym obciążenia finansowe lokatorów będą mniejsze.
Opr. Zew

Jak zawiązać
wspólnotę mieszkaniową
W związku z bardzo
dużym zainteresowaniem
ze strony Państwa, dotyczącym
„ odłączenia się „ od Spółdzielni
Mieszkaniowej i „ utworzenia”
Wspólnoty Mieszkaniowej, kolejność postępowania i przepisy
prawne w tym zakresie (oczywiście skrótowo).
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ednak już na wstępie muszę Państwa ostrzec, ze obowiązujące
przepisy, niestety nie określają jasno i jednoznacznie jak należy tego dokonać (istnieje dowolność interpretacji
niektórych zapisów), gdyż art. 24 punkt
1 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych odsyła do art. 30 ust. 1a ; art.
31 i art. 32 Ustawy o własności lokali.
Tyle tytułem wstępu, a teraz krok po kroku opiszmy działanie mające na celu
powołanie Wspólnoty Mieszkaniowej
i zmianę zarządcę, którym jest Spółdzielnia Mieszkaniowa (każdy Właściciel ma taki zapis w akcie notarialnym).

Co to jest wspólnota
mieszkaniowa?
Wspólnota mieszkaniowa
(WM) – ogół właścicieli, których
lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości (zwykle
jednego budynku wraz z otaczającym terenem).
Pojęcie wspólnoty mieszkaniowej
wprowadziła ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994, która weszła
w życie 1 stycznia 1995. Przepisy ustawy stanowią uszczegółowienie przepisów o współwłasności, które zawarte
są w art. 195-221 Kodeksu cywilnego.
Na początku lat 90. XX w. wraz z rozwojem przedsiębiorstw deweloperskich
oraz prywatyzacji lokali należących m.in.
do gmin i przedsiębiorstw państwowych
wzrastała ilość budynków należących
do wielu właścicieli (czasami kilku-
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1. Sprawdzić ilość procentową udziałów w nieruchomości – Właścicieli
i Spółdzielni.
2. Zebrać 50% + 1 udziałów za utworzeniem Wspólnoty – poprzez podpisy Właścicieli.
3. Przekazać Spółdzielni wniosek
o zwołanie zebrania w celu powołania Wspólnoty na podstawie art.
31 ust.b Ustawy o własności lokali
z 24.06.1994.
Do wniosku dołączamy: porządek
obrad, listę właścicieli głosujących
za, oraz projekty uchwał wymaganych przez Ustawę.
4. Zgodnie z art. 32 Ustawy o własności
lokali, Spółdzielnia powinna w ustawowym terminie zorganizować takie
zebranie i na piśmie poinformować
o nim wszystkich zainteresowanych,
co najmniej na tydzień przed datą
zebrania. Jeśli Spółdzielnia takiego
zebrania nie zorganizuje to wspomniany art. 24 punkt 1 mówi ze stosuje tu się art. 30 ust. 1a i wynika
z niego ze w takiej sytuacji zebranie
może zwołać każdy z Właścicieli z zachowaniem wszystkich wymaganych

procedur (Ustawa z 24.06.1994 o własności lokali i Ustawa z 15.12.2000
o Spółdzielniach Mieszkaniowych).
5. Na zebraniu, wymagane i najważniejsze jest podjęcie dwóch uchwał:
a) uchwała w sprawie powołania
Wspólnoty Mieszkaniowej
b) uchwała w sprawie zmiany Zarządcy nieruchomości
Omawiane uchwały zgodnie z art.
18 ust.2a Ustawy o własności lokali,
wymagają bezwzględnie zaprotokołowania przez Notariusza.
6. Po podjęciu omawianych uchwał
w obecności Notariusza, powstaje
nowy podmiot prawny „Wspólnota
Właścicieli „ i od tej pory to Państwo
samodzielnie decydujecie w formie
podejmowanych uchwał o wszelkich
sprawach dotyczących Waszej nieruchomości. Spółdzielnia staje się
dla Państwa, zwykłym podmiotem
z mniejszościowym udziałem i z mocy prawa wszystkie przez Państwa
podjęte uchwały,stanowią dla nich
moc prawa wykonawczego.
Tak w skrócie można przedstawić tryb
postepowania w celu powołania Wspól-

noty, zgodnie z obowiązującym na dzień
dzisiejszy przepisami prawa, jak dodałem
na wstępie dla Państwa informacji, bardzo mało precyzyjnymi w tej materii.
W tym momencie mogę jeszcze kilka
słów odniesienia do tz. protestu Spółdzielców Spółdzielń Mieszkaniowych
(na ręce posła PSL-u złożono 43 tys.
podpisów spółdzielców ?!), pod petycją
w sprawie sprzeciwu wobec prac w Parlamencie nad Ustawą o Spółdzielniach
Mieszkaniowych. Zastanawiające kto,
oprócz Prezesów, Zarządów, Administracji i Pracowników i ich rodzin podpisał się pod tą petycją? Bo zrozumiałe
ze chcąc utrzymać swoją bezgraniczną
władzę, horrendalne apanaże i miejsca pracy, bojąc się zmian, działają tylko w swoim imieniu, ze szkodą i wbrew
interesom zwykłych Spółdzielców.
Z przykrością muszę powiedzieć ze taka
jest, niestety prawda. A więc zachęcamy
do przemyśleń, przeliczeń i działania,
Stowarzyszenie gwarantuje Państwu
wszechstronną pomoc.
Stowarzyszenie Właścicieli
Mieszkań „Mój Dom”

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA – PROJEKT

dziesięciu), a w konsekwencji wyzwań
związanych z zarządzaniem tego typu
nieruchomościami. Dlatego też niezbędne stało się wprowadzenie nowych uregulowań prawnych.
Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu. Powstają wówczas jakby
dwie nieruchomości (posiadające odrębne księgi wieczyste): lokalowa i budynkowa. Z prawa własności nieruchomości
lokalowej wynika prawo współwłasności
nieruchomości budynkowej[3].
Ustawa o własności lokali wprowadza
szereg pojęć i procedur, których zrozumienie jest niezbędne dla prawidłowego
korzystania z członkostwa we wspólnocie
mieszkaniowej m.in. przy podejmowaniu uchwał i uczestnictwie w zarządzaniu nieruchomością wspólną.

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
NA TAK!!!

Właściciele
mieszkań zaczęli
myśleć

Można tak:

(PORÓWNYWALNE STAWKI NA TERENIE ZAGŁĘBIA)
ilość osób sumaryczne opłaty
cena jedn. metraż
60
1
fundusz eksploatacyjny
1,00
60,00
zaliczka na zarządcę
0,50
30,00
fundusz remontowy
2,00
120,00
opłata za ciepło
woda
wywóz nieczystości

2,85
13,00x2,5
10,00

171,00
32,50
10,00

423,5

SUMA

Przewidywany roczny fundusz remontowy
Dla Wspólnoty przy ul. Skalskiego 3,5,7,9 ok. 998 000,00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Można też tak:

cena jedn. metraż
fundusz eksploatacyjny
fundusz remontowy winda
fundusz remontowy
opłata za ciepło
woda
wywóz nieczystości
dźwig osobowy
ubezpieczenie
SUMA

2,48
8,21
1,36

60

ilość osób sumaryczne opłaty
1
148,80
8,21
81,60

2,85
13,00x2,5
10,00
7,50
10,00

171,00
32,50
10,00
7,5
10

469,61

Obecny roczny fundusz remontowy
Dla budynków przy ul. Skalskiego 3,5,7,9

ok. 678 000,00

Wikipedia
Grudzień 2013 - Styczeń 2014

Informator dla mieszkańców Mój Dom. Będzin

Czas wspólnot mieszkaniowych – Pierwsze już powstają w Będzinie – Wolni i tańsi

Odrzućmy balast spółdzielni!
Z

mojego dotychczasowego doświadczenia i działania, wygląda
że jest to obrona „spółdzielców
przed spółdzielcami”, a w podtekście
obrona stanowisk pracy na których
ci zatroskani Prezesi zarabiają po KILKADZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH !
Z praktyki mogę dodać, że płace Zarządów, to najbardziej strzeżona tajemnica
w każdej Spółdzielni. Następna informacja z artykułu informuje że „spółdzielcy”
zebrali 43 tys. podpisów na znak protestu przeciwko „likwidacji spółdzielni” ?
Nasuwa się pytanie, ilu z tych spółdzielców to pracownicy, ich rodziny, znajomi,
mogę przypuszczać z dużą dozą pewności że będzie to około 80%, a więc z wolą
spółdzielców ma to niewiele wspólnego.
A teraz kilka słów do tych ośmiu punktów, obaw artykułowanych przez Zarządy Spółdzielń.
Pan Prezes Dumin pyta, kto będzie zarządzał Wspólnotami i używa złowrogo brzmiącego słowa „OBCY”, co w tym
miejscu można odpowiedzieć Panu Prezesowi, skoro na rynku licencjonowanych zarządców i firm zarządzających
multum, wybierać i przebierać można
jak w „ulęgałkach” a każda tańsza od
Spółdzielni, mało tego decydują właściciele mieszkań z kim chcą zawrzeć umowę i w każdej chwili mogą z tej umowy
zrezygnować i zatrudnić następną !
Niestety, w przypadku Spółdzielni takiej możliwości Spółdzielcy – właściciele mieszkań nie mają. Następny wrogo
brzmiący argument, „przejmują majątek
Spółdzielni” ? Pytam jaki majątek, skoro właściciele go wykupili i jest to ich
własność to gdzie tu „majątek spółdzielni”?, chyba że z kategorii, wspomnień
za czymś utraconym, czego akurat Prezesi nie rozumieją ! Inny argument –
remonty, i tu p. Prezesi z nieukrywaną
troską, prawie płacząc mówią, nastąpi
degradacja dużych blokowisk bez „Zarządów”, wszystko pójdzie w ruinę.
Panowie Prezesi zapraszam na dwa osiedla w moim mieście Będzinie – Warpie i Syberka, które posłużą za przykład
i są odzwierciedleniem sytuacji w całej
Polsce. Patrząc na omawiane bloki zadaję pytanie Panom Prezesom, jak wyobrażają sobie większą degradację tych
budynków (chyba tylko przez zburzeni) a ten stan to efekt waszych rządów !
Natomiast na omawianej Syberce, jeden
wieżowiec jakby nie z tej bajki, piękny,
jak nowy, chce się patrzeć. I co, można
ale nagle okazuje się że niestety ten budynek to nie zasoby spółdzielni tylko
Grudzień 2013 - Styczeń 2014

W związku z artykułem Redaktor Teresy Semik (Dziennik Zachodni z 16.10.2013) o dość dziwnym
tytule „Likwidacja Spółdzielni pomoże a nawet zaszkodzi lokatorom”, a opisującym problematykę spółdzielczości mieszkaniowej, pokusiłem się o kilka słów komentarza do zawartych w nim informacji. Czytając ten
artykuł zastanawia mnie, co autor miał na myśli i co chciał sugerować spółdzielcom tym tytułem? Po pierwsze, z mojej wiedzy wynika, że nikt nie ma zamiaru z mocy prawa likwidować Spółdzielni Mieszkaniowych,
a wszystkie trwające prace maja na celu ograniczenie wszechwładnej władzy Zarządów a zwiększenie
praw i decyzyjności szeregowych członków spółdzielni. Analizując wszystkie za i przeciw, trudno nie
skomentować wypowiedzi Prezesów niektórych Spółdzielni Mieszkaniowych (p. Nalepa z Bielska-Białej;
p. Dumin z Katowic) aż ciśnie się pytanie, Panowie Prezesi kogo albo inaczej czego bronicie?!

nowo powstała Wspólnota Właścicieli Mieszkań i tak wygląda w całej Polsce! A więc troska w tej materii panów
Prezesów jest Właścicielom Mieszkań
zupełnie nie potrzebna, mało tego, właściciele bez waszej pomocy potrafią tysiąckrotnie lepiej i taniej zadbać o swoje
interesy a z głowy mają wasze horrendalne zarobki, przez co w każdej nowo
powstałej Wspólnocie, opłata czynszowa zostaje obniżona o około 20% a efektywność działań wzrasta o co najmniej
100% !

Panowie Prezesi podają jeszcze kilka mało znaczących „problemów”, którym nie
chcę poświęcać uwagi z bardzo prostej
przyczyny, wszystkie reguluje Polskie
prawodawstwo, lecz rozumiem Prezesi niekoniecznie muszą prawo znać,
a szkoda ? Na sam koniec zostawiłem
sobie prawdziwy rarytas, mało tego nawet bym nie pomyślał że panowie Prezesi o tym wspomną, „biedacy” martwią
się co będzie jak Wspólnota zbankrutuje, w przypadku zaciągnięcia przez
Zarządcę kredytu nie do spłacenia ?

Po przeczytaniu tego argumentu, zatkało mnie, pisałem o braku znajomości prawa przez przeciętnego Prezesa,
ale taki brak elementarnej wiedzy, poraża i to w przypadku ludzi zarządzającymi spółdzielczymi majątkami !
Arogancja, niewiedza, wprowadzanie
opinii publicznej w błąd lub mówiąc bardziej dogłębnie kłamanie i oszukiwanie to wszystko co można odpowiedzieć
na tak stawiany zarzut. Po pierwsze tytułem wyjaśnienia, żaden Zarządca nie
ma możliwości prawnych na zaciąga-

nie kredytu na zarządzaną przez siebie
nieruchomość, kredyt na nieruchomość
mogą zaciągnąć tylko i wyłącznie Właściciele i to tylko po demokratycznie
podjętej decyzji, zależnej tylko od nich.
Można w tym miejscu dyskutować, ale
wiem z praktyki, właściciele przed wydaniem każdej złotówki, dogłębnie badają
i rozpatrują jej zasadność w przeciwieństwie do Zarządów Spółdzielń. Gdyby
prawo stanowiło inaczej to bardziej bym
się martwił, a co będzie jak zbankrutuje Spółdzielnia ? Ale tu P. Prezesi mają
święty spokój i spokojną głowę gdyż Prawo Spółdzielcze, mówi o tym, że „wszelkie zobowiązania pokrywają solidarnie
spółdzielcy” a więc „hulaj dusza,piekła
nie ma”.
Tu można zobaczyć jak środkami spółdzielców szasta się na lewo i prawo, bez
oglądania się na ceny rynkowe, bez oglądania się na cokolwiek, ale jak już informowałem za wszystko solidarnie płacą
spółdzielcy !!! Dziwnym trafem wszystkie inwestycje w wykonaniu Spółdzielń
Mieszkaniowych są zawsze droższe
od takich samych inwestycji wykonywanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe.
Dla przykładu z dokumentów przedstawionych spółdzielcom w jednym z wykonanych budynków w Będzinie, cena
mk powierzchni termo- modernizowanego bloku to 261 zł , gdy na wolnym
rynku średnia cena to 150 zł/mk, przypadek ? W przypadku Wspólnoty nie
do pomyślenia!
A więc Panowie Prezesi mniej arogancji,mniej pouczania i straszenia, czasy
„ciemnoty spółdzielczej” minęły, właściciele, spółdzielcy sami mają opinię
na omawiane tematy, oczywiście odmienne od Panów Prezesów. Reasumując ludzie zarządzający majątkiem
Spółdzielców (Zarządy), przyjmują postawę obrońców szeregowych spółdzielców a w rezultacie bronią swoich bardzo
intratnych posad i wielotysięcznych wynagrodzeń. Po tej krótkiej analizie trudno znaleźć choć jeden argument, który
działałby na korzyść Spółdzielni Mieszkaniowej, fakt z tego bezsporny każda
Wspólnota Właścicieli Mieszkań jest lepiej i efektywniej zarządzana od najlepszej Spółdzielni Mieszkaniowej.
A więc apel do Właścicieli Mieszkań
przejmujcie swoje nieruchomości w swój
zarząd. Czego sobie i Państwu życzę.
Andrzej Czerwiński

Prezes Stowarzyszenia Właścicieli
Mieszkań „Mój Dom”
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Mój Dom. Będzin Informator dla mieszkańców

Mamy dość tych rządów!
Bunt lokatorów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie. Mieszkańcy chcą
założyć wspólnotę, bo ich osiedle
popada w ruinę.

my odłączyć się od spółdzielni, bo mamy
dość dziadostwa, w jakim teraz żyjemy
– mówi Marek Kopczacki (43 l.) jeden
z organizatorów zbiórki podpisów. Jako
przykład bezczynności spółdzielni mieszkańcy budynku pokazują odpadający całymi płatami tynk ze ścian, pordzewiałe
okna i drzwi na klatkach przez które wiatr
hula i wyziębia mieszkania. Zaspawane
drzwi drogi ewakuacyjnej, czy choćby mnóstwo śmieci na podwórku i zdewastowany śmietnik. Prezes spółdzielni
Jolanta Zaczkowska (59 l.) zapewnia,
że nikogo nie zastrasza. – Do nas zaczęły przychodzić grupy przestraszonych
zwłaszcza starszych ludzi. Twierdzą,
że są zmuszani do składania podpisów.
Stąd nasze ogłoszenia, by tego nie robić.
Jednak jeśli będzie wola naszych mieszkańców, by stworzyć wspólnotę, my będziemy musieli się temu podporządkować
– dodaje prezes Zaczkowska.

M

ieszkańcy wieżowca przy
ul. Skalskiego 5 na Syberce w Będzinie rozpoczęli
walkę o odłączenie się od Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota”. Chcą
się uniezależnić i stworzyć wspólnotę
mieszkaniową, która sama będzie decydować na co mają być przeznaczane
pieniądze lokatorów.
Natrafili jednak na ostry opór spółdzielni. Do spółdzielni należy 131 budynków w Będzinie a w nich około 7 tysięcy
mieszkań i 30 tys. lokatorów. W budynku
przy ul. Skalskiego 5 są 244 mieszkania.
Żeby stworzyć wspólnotę buntownicy muszą mieć połowę z 244. Na razie
mają stu i kolejnych chętnych.– Chce-

Fakt

Katowice, 18 lutego 2013 rok

Inni też walczą

Spółdzielcy idą do sądu i prokuratury!
Sądowe pozwy i doniesienie do prokuratury
to kolejne kroki, które Zabrzańskie Stowarzyszenie Mieszkańców oraz Borys Budka, poseł
Platformy Obywatelskiej, wspierający jego działalność zamierzają zrobić na drodze do lepszego
funkcjonowania Zabrzańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
Pozwy i doniesienie są następstwem wyroków, które w sporze spółdzielców z zarządem przyznały rację tym pierwszym.
Najpierw zrobił to Sąd Okręgowy w Gliwicach, później Sąd Apelacyjny w Katowicach, sprawiając, że wyrok pierwszej
instancji stał się prawomocny. Regulaminy rozliczenia kosztów zużycia ciepła
za lata 2011 i 2012 uznano za nieważne.
Dla Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oznacza to poważne konsekwencje,
przede wszystkim finansowe. Niestety,
zdaniem członków Stowarzyszenia na razie tylko na papierze, bo zarząd ignoruje
wyrok, trwając przy swoim. Nie zwraca pieniędzy pobieranych z tytułu stałej opłaty za podgrzanie wody, liczonej
od metra kw. mieszkania, nie ustosunkował się do faktu zakwestionowania regulaminów i co gorsza te same zapisy powiela

4

w nowym. Spółdzielcy twierdzą, że ZSM
stoi ponad prawem, a zrzeszeni w Stowarzyszeniu zamierzają to zmienić.
– Na nic zdały się próby polubownego
rozwiązania sprawy opłaty stałej za podgrzanie wody. Podpisani pod żądaniami ich zwrotu najczęściej słyszeli, że nie
ma o tym mowy. Z tego powodu członkowie Stowarzyszenia zamierzają wystąpić do sądu. Piszemy pozew, na razie
zrobi to jedna osoba, później będziemy
zachęcać kolejnych. Wzór dokumentu
oczywiście upublicznimy, by każdy mógł
z niego skorzystać, wpisując swoje dane
i odpowiednią kwotę – wyjaśnia Adam
Koczyk, asystent Borysa Budki.
Drugi pozew, popisany również przez
jednego z członków stowarzyszenia będzie dotyczył zobowiązania zarządu

Tak się to zaczęło
We własnych mieszkaniach czują się jak zakładnicy. Dlatego rozpoczęli walkę ze spółdzielnią. Mieszkańcy osiedla Syberka twierdzą, że we wspólnocie będzie im lepiej
i robią wszystko, żeby móc samemu decydować o losie własnych mieszkań. Blady strach
padł na zarząd będzińskiej spółdzielni, która robi teraz wszystko, by setki spółdzielców
zatrzymać przy własnej kasie.
http://www.tvs.pl/43224,konflikt_w_bedzinie_czesc_mieszkancow_osiedla_syberka_chce_zalozyc_wspolnote.html

Spółdzielni do stosowania prawidłowych
zasad rozliczeń. – Jeśli sąd przychyli się
do naszych racji, wyrok powinien uzdrowić sytuację – dodaje Adam Koczyk.
Doniesienie do prokuratury na praktyki
zarządu ZSM ma złożyć natomiast Borys
Budka. Będzie w nim o orzeczeniu przez
sąd nieważności dwóch regulaminów
z lat 2011 i 2012 oraz braku nowych zasad rozliczania zużycia ciepła. Według posła to zaniechanie można potraktować jako
niewłaściwie gospodarowanie mieniem.
Wyrok z ubiegłego roku spółdzielcom dał
nadzieję na prawidłowe i rzetelne rozliczenia, a Spółdzielnię postawił w trudnej
sytuacji. Proces wygrała wówczas Bożena Szewczyk, prezes Stowarzyszenia,
a w uzasadnieniu do wyroku napisano:
„(…) W ocenie Sądu stwierdzenie nieważności uchwał Rady Nadzorczej wywoła wpływ nie tylko na sytuację prawną
powódki, ale również na sytuację prawną
innych członków pozwanej (ZSM – dop.
red.), która doprowadzi do prawidłowego rozliczania poniesionych przez nich
kosztów związanych z ogrzewaniem jak
również dostawą ciepłej wody. Nie można
bowiem zapominać, że głównym celem
spółdzielni mieszkaniowych jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ich
członków, a nie zarabianie na nich i prowadzenie działalności gospodarczej.”
Nowiny Zabrzańskie, 7.12.2013 r.

Wspólnota bez „wspólnoty”
Wspólnota bez „Wspólnoty” w Będzinie. Miesiąc temu od Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” odłączył się blok
przy ul. Kniewskiego. W Będzinie powstaje stowarzyszenie. Będzie pomagać
mieszkańcom w tworzeniu wspólnot.
Mieszkańcy ulicy Kniewskiego 8 mieli
już dość przynależności do Spółdzielni
Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie. Miesiąc temu blok utworzył swoją
własną wspólnotę z zarządcą. Teraz śladem lokatorów z ulicy Kniewskiego chcą
pójść pozostali mieszkańcy Będzina.
Do Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie należało 131 bloków.
Konflikt między spółdzielnią, a lokatorami narastał od dłuższego czasu. Teraz
lokatorzy masowo rezygnują ze „Wspólnoty”, tworzą stowarzyszenie i pomagają innym tworzyć własną wspólnotę.
Spółdzielnia broni się jak może i zapowiada, że samozwańcze działania lokatorów mogą zagrażać bezpieczeństwu.
Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się tej
sprawie.
– Chcemy mieć wpływ na decyzje, które dotyczą naszych bloków. Zarządcę
możemy zawsze zmienić, jeśli uznamy,
że nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub po prostu źle zarządza. W przypadku spółdzielni nie jest to już takie
proste – mówi Jerzy Sobczyk.
Blok, w którym mieszka od miesiąca
jest wspólnotą. – Od 10 października
jesteśmy wspólnotą. Po roku działań
udało nam się wydzielić blok od spółdzielni. Zmiany zajdą jak już będziemy

mogli działać i podjąć przedsięwzięcia inwestycyjne. Najpierw musimy
uzbierać pieniądze, później będziemy
określać nasze cele i to co chcemy zrobić i w jakiej kolejności. Potem ustalić
harmonogram i w zależności od tego
jak pieniądze będą wpływać, realizować plany – dodaje.
Planów nie brakuje i chęci do pracy
również. – Musimy się gospodarować
tak, jak każdy normalny przedsiębiorca
czy zarządca. Przyjęliśmy pewną zasadę
– tłumaczy Sobczyk. W bloku przy ul.
Kniewskiego wyodrębnionych jest 46 lokali na 75. Całość zarządu nad blokiem
przejęła wspólnota. Mieszkańcy, którzy
są wyodrębnieni, płacą czynsz bezpośrednio do wspólnoty. Z kolei ci, którzy
wciąż przynależą do spółdzielni czynsz
płacą tak jak do tej pory. Zarząd spółdzielni nie kryje jednak swoich obaw.
– Docierają do nas sygnały, że wcale nie
jest tak, jak to mówią ci, którzy przekonywali do wspólnoty – mówi Jolanta
Zaczkowska, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota”. – Przychodzą
do nas ludzie, którzy się już wydzielili
i narzekają. Podobno zarządcy obiecywali im, że będą płacić mniej za czynsze, a w niektórych przypadkach płacą
nawet o 100 zł więcej – dodaje. Jak
twierdzą założyciele stowarzyszenia
o oszustwie z ich strony nie ma mowy,
bo nikogo do niczego nie zmuszali.
Dziennik Zachodni
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