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im. Waleriana Łukasińskiego

Walne Zgromadzenie
i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu 
za 2009 rok.

Uchwała Nr 2 w sprawie: przyjęcia i zatwier-
dzenia sprawozdania działalności Rady Nad-
zorczej za 2009 rok.

Walne Zgromadzenie Członków działając na 
podstawie § 35 pkt. 2 Statutu Spółdzielni post-
anawia: przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie 
z działalności Rady Nadzorczej za 2009 rok.

Uchwała Nr 3 w sprawie: zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego za 2009 rok.

Walne Zgromadzenie Członków działając na 
podstawie § 35 ust. 2 Statutu Spółdzielni postana-
wia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2009 
rok, w tym:
- bilans Spółdzielni za 2009 r. zamykający się po stro-

nie aktywów i pasywów kwotą 85 010 668,29 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy zamy-

kający się zyskiem netto 243 852,13 zł
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu włas-

nym) za rok obrotowy wykazujące zmniejsze-
nie kapitału własnego o kwotę 8 524 867,60 zł

- rachunek przepływów pieniężnych za rok ob-
rotowy wykazujący zwiększenie środków pie-
niężnych o kwotę 6 516,36 zł.
Uchwała Nr 4 w sprawie: podziału nadwyżki 

bilansowej za 2009 r.
Walne Zgromadzenie Członków działając na 

podstawie § 35 ust. 5 Statutu Spółdzielni postana-
wia nadwyżkę bilansową Spółdzielni za 2009 r.
w wysokości 243 852,13 zł rozliczyć w sposób na-
stępujący:
1) kwotę 75 431,53 zł stanowiącą pożytki z nie-

ruchomości wspólnej, nieruchomości wymie-
nionych w zał. nr 1, przeznaczyć na pokrycie 

Walne Zgromadzenie Członków jest 
najwyższym organem Spółdzielni 
Mieszkaniowej im. Waleriana Łuka-
sińskiego, działa na podstawie usta-

wy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych i Statutu Spółdzielni. Zmiana 
przepisów spowodowała, że zebrania grup człon-
kowskich i Zebranie Przedstawicieli zastąpiono 
Walnym Zgromadzeniem Członków, które po raz 
pierwszy odbyło się w 2008 r. W oparciu o Uchwa-
łę Nr 8 Rady Nadzorczej z dnia 27.04.2010 r. Wal-
ne Zgromadzenie zostało podzielone na sześć 
części i odbywało się w okresie od 11.06.2010 r. 
- 17.06.2010 r. Ogółem we wszystkich częściach 
udział wzięło 140 członków, co stanowi 3,15% 
ogółu członków uprawnionych do udziału w Wal-
nym Zgromadzeniu.

Poszczególne części Walnego Zgromadzenia 
odbywały się zgodnie z porządkiem obrad dostar-
czonym wszystkim członkom Spółdzielni za po-
kwitowaniem zgodnie z § 37 ust 1 Statutu Spół-
dzielni. Zainteresowane osoby miały możliwość 
osobistego zapoznania się z materiałami i projek-
tami uchwał będącymi przedmiotem obrad. Były 
wyłożone w biurze Spółdzielni. 

W wyniku przeprowadzonych głosowań na 
wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia nad 
poszczególnymi projektami uchwał i po sumowaniu 
wyników głosowań podjęto następujące uchwały: 

Uchwała Nr 1 w sprawie: przyjęcia i zatwier-
dzenia sprawozdania działalności Zarządu za 
2009 rok.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie
§ 35 pkt. 2 Statutu Spółdzielni postanawia: przyjąć 

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego
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2. Cena wywoławcza zbycia nieruchomości budyn-
kowych i gruntowych zostanie ustalona w opar-
ciu o wycenę określoną przez rzeczoznawcę ma-
jątkowego w operacie szacunkowym.
Uchwała Nr 7 w sprawie: oznaczenia najwyż-

szej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może 
zaciągnąć.

Walne Zgromadzenie Członków, na podstawie 
§ 35 pkt.7 Statutu postanawia:

Oznaczyć najwyższą sumę do jakiej Spółdziel-
nia może zaciągnąć zobowiązania na kwotę łącz-
nie 28 561 000 zł (słownie: dwadzieścia osiem mi-
lionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) 
i do zaciągania zobowiązań do tej kwoty upoważ-
nić Zarząd. 

Kwota określona w § 1 obowiązuje od dnia wej-
ścia w życie niniejszej uchwały do dnia podjęcia 
przez Walne Zgromadzenia uchwały zmieniającej 
kwotę określoną paragrafem pierwszym niniejszej 
uchwały. 

Uchwała Nr 8 i 9 w sprawie: rozpoznania od-
wołania od uchwały Rady Nadzorczej z dnia 
23.02.2010 r. podjętej w I instancji w postępo-
waniu wewnątrz spółdzielczym, wykluczającej 
dwie osoby ze Spółdzielni 

Działając na podstawie § 35 pkt 10 Statutu Spół-
dzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszka-
niowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu posta-
nowiło:

Utrzymać w mocy uchwały Rady Nadzorczej, 
podjęte na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 
23.02.2010 r. w sprawie pozbawienia członkostwa 
w Spółdzielni. 

Uchwała Nr 10 w przedmiocie zmian statutu 
Spółdzielni.

Działając na podstawie § 35 pkt.11 Statutu 
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni po-
stanawia:
1. W § 37 statutu Spółdzielni zmienić ust. 4 na-

dając mu nowe następujące brzmienie: Zawia-
domienia przekazuje się członkom poprzez do-
starczenie ich do skrzynek oddawczych oraz 
poprzez wywieszenie treści zawiadomienia na 
klatkach schodowych.

2. W § 112 Ust. 7 statutu zmienić pkt. 13 w ten 
sposób, że po słowie licytanta wstawić słowo 
„nie”, nadając w ten sposób pkt. 13 nowe, na-
stępujące brzmienie:

 „Stawienie się jednego licytanta nie jest przy-
czyną unieważnienia przetargu”
Uchwała Nr 11 w sprawie: udzielenia absolu-

torium Prezesowi Zarządu Spółdzielni z wyko-
nania obowiązków w 2009 roku.

wydatków związanych z eksploatacją i utrzy-
maniem tych nieruchomości - zgodnie z § 185 
ust.1 Statutu,

2) kwotę 44 555,29 zł stanowiącą pożytki zaso-
bów mieszkaniowych z tytułu odsetek od nie-
terminowo wnoszonych opłat czynszowych 
przez lokale mieszkalne, przeznaczyć na po-
krycie wydatków związanych z eksploata-
cją i utrzymaniem nieruchomości mieszkanio-
wych, rozliczając w/w kwotę na poszczególne 
nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni 
użytkowej lokali,

3) kwotę 39 666,28 zł stanowiącą dochód ze zby-
cia zwolnionych lokali w celu ustanowienia 
odrębnej własności i z wyniku na działalności 
operacyjnej lokali mieszkalnych przeznaczyć 
na pokrycie wydatków związanych z eksploata-
cją i utrzymaniem nieruchomości mieszkanio-
wych, rozliczając w/w kwotę na poszczególne 
nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni 
użytkowej lokali,

4) kwotę 84 199,03 zł stanowiącą wynik finanso-
wy z własnej działalności Spółdzielni rozliczyć 
w sposób następujący:
- kwotę 612,73 zł przeznaczyć na sfinansowa-

nie kosztów eksploatacji i utrzymania nieru-
chomości mieszkaniowych, w których wy-
stąpiły w 2009 r. pustostany.

- kwotę 83 586,30 zł przeznaczyć na sfinan-
sowanie kosztów eksploatacji i utrzymania 
nieruchomości mieszkaniowych oraz loka-
li użytkowych członków, rozliczając w/w 
kwotę proporcjonalnie do powierzchni użyt-
kowej poszczególnych nieruchomości

Uchwałą Nr 5 w sprawie: zbycia udziału do 
zabudowań i nieruchomości gruntowych poło-
żonych w gminie Susiec.

Spółdzielnia jest współwłaścicielką do ¼ części 
udziału w nieruchomości oznaczonej numerami 
geodezyjnymi 475/8 o obszarze 0,26 ha, zapisanej 
w Kw nr 21404 i 475/10 o obszarze 0,14 ha zapi-
sanej w Kw 21063 położonej w obrębie Skwarki 
gmina Susiec, zabudowanej 4 domkami letnisko-
wymi i 1 budynkiem murowanym, trwale związa-
nym z gruntem.

Walne Zgromadzenie Członków działając na pod-
stawie § 35 pkt. 6 Statutu Spółdzielni postanawia: 

Wyrazić zgodę na zbycie przez Spółdzielnię ca-
łego udziału wynoszącego ¼ do zabudowań i nie-
ruchomości gruntowych oznaczonych numera-
mi 475/8 i 475/10 położonych w obrębie Skwarki, 
gmina Susiec.
1. Zbycie nieruchomości nastąpi w drodze prze-

targu.
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nia członków którzy ukończyli 70 lat z ponosze-
nia kosztów związanych z działalnością społeczną 
i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię. Projekt 
uchwały został zgłoszony zgodnie z § 38 ust. 2 Sta-
tutu Spółdzielni, przez członka Spółdzielni, popar-
ty przez 15 członków. Powyższy projekt był szcze-
gółowo analizowany i omawiany na każdej części 
Walnego Zgromadzenia, w trakcie dyskusji zdecy-
dowana większość członków wypowiedziała się za 
finansowaniem i kontynuowaniem działalności spo-
łeczno-kulturalnej na dotychczasowych zasadach.

W wyniku przeprowadzonego głosowania za 
podjęciem uchwały głosowało 10 członków, prze-
ciwko głosowało 117 członków. W związku z po-
wyższym Uchwała Nr 6 w sprawie: zwolnienia 
członków którzy ukończyli 70 lat z ponoszenia 
kosztów związanych z działalnością społeczną 
i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię nie zo-
stała przyjęta.

Zarząd Spółdzielni

Walne Zgromadzenie Członków na podstawie § 
35 pkt. 3 Statutu postanawia za działalność w roku 
sprawozdawczym 2009 udzielić absolutorium Pre-
zesowi Zarządu Jerzemu Niziołowi.

Uchwała Nr 12 w sprawie: udzielenia abso-
lutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni 
z wykonania obowiązków w 2009 roku.

Walne Zgromadzenie Członków na podsta-
wie § 35 pkt. 3 Statutu postanawia za działalność 
w roku sprawozdawczym 2009 udzielić absoluto-
rium Zastępcy Prezesa Zarządu Jerzemu Kościowi.

Uchwała Nr 13 w sprawie: udzielenia absolu-
torium Członkowi Zarządu Spółdzielni 

Walne Zgromadzenie Członków na podsta-
wie § 35 pkt. 3 Statutu postanawia za działalność 
w roku sprawozdawczym 2009 udzielić absoluto-
rium Członkowi Zarządu Władysławowi Chomi-
ckiemu.

Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia był 
również projekt Uchwały Nr 6 w sprawie: zwolnie-

WNIOSKI z Walnego Zgromadzenia 2010 r.
I część Walnego Zgromadzenia Radecznica

1. Rozebrać zniszczoną część ogrodzenia zlokali-
zowanego po zachodniej stronie budynku.

2. Rozpoznać możliwość podłączenia instalacji 
wodnej budynku do sieci gminnej.

II część członkowie oczekujący
Brak wniosków

III część osiedle Planty
1. Dokonać przeglądu budowlanego w budynkach 

na osiedlu Planty pod kątem zalewania miesz-
kań oraz izolacji ścianek w piwnicach w budyn-
ku przy ul. Peowiaków 72.

2. Nasadzić drzew pomiędzy blokami 72 i 74 przy 
ul. Peowiaków.

3. Rozważyć możliwość ogrodzenia kontenera 
przy ul. Peowiaków 56 i 66.

4. Zmniejszyć ilość członków Rady Nadzorczej.
5. Prowadzić działania w kierunku zmniejszenia 

kosztów wywozu nieczystości.

IV część osiedle Orzeszkowej - Oboźna 
1. Przeprowadzić przegląd parkingu przy ul. Oboź-

nej 25 i w miarę możliwości usunąć nieprawid-
łowości.

2. Prowadzić działania w celu ogrodzenia konte-
nerów na śmieci.

3. Rozważyć możliwość docieplenia budynku 
przy ul. Orzeszkowej 30.

4. Prowadzić działania w celu zwiększenia ilości 
miejsc parkingowych na osiedlu Orzeszkowej, 
Oboźna.

5. Wystąpić do Urzędu Miejskiego z wnioskiem 
o dokończenie budowy schroniska dla kotów.

6. Prowadzić działania edukacyjne przy zaangażo-
waniu także Urzędu Miejskiego zmierzającego 
do utrzymania czystości, porządku i właściwego 
stanu sanitarnego na osiedlach (dotyczy: ptaków, 
psów, kotów, segregacji śmieci, utrzymanie zieleń-
ców, drzew, krzewów i ogródków kwiatowych).

V część osiedle Lubelskie Przedmieście,
Kilińskiego 

1. Kontynuować działalność Spółdzielni z jedno-
czesnym rozwijaniem działalności społeczno - 
kulturalnej.

VI część osiedle Reymonta - Szwedzka,
Lubelska, Brzozowa

1. Kontynuować montaż domofonów na wnioski 
złożone przez mieszkańców.

2. W miarę możliwości zmienić ustawienie pojem-
ników na plastiki i szkło przy bloku Wiejska 3.

3. W oparciu o przepisy prawa informować miesz-
kańców o łącznych zadłużeniach z tytułu opłat 
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W dniach od 11.06-17.06.2010 r. odbywały 
się poszczególne części Walnego Zgro-
madzenia Członków Spółdzielni Miesz-

kaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamoś-
ciu, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe.

Koszty działalności wyniosły 20 977 319,70 zł 
przychody 21 041 683,65 zł ogólny wynik przed 
opodatkowaniem 64 363,95 zł.
 
1. Wyniki z działalności
 pozamieszkaniowej spółdzielni:
- usługi remontowo-konserwacyjne
 Zakładu Konserwacji + 2 262,99 zł
- działalność społeczno kulturalna - 7 613,63 zł
- pozostałe przychody + 8 743,66 zł
- pozostałe koszty
 i przychody operacyjne - 53 077,71 zł
- koszty i przychody finansowe + 236 258,07 zł
 Razem + 186 573,38 zł
 z tego: 
a) nieruchomości
 stanowiące mienie Spółdzielni + 21 913,36 zł
b) nieruchomości mieszkaniowe -144 122,79 zł
 (po uwzględnieniu pożytków z nieruchomości 

wspólnych)
 RAZEM wynik przed opodatkowaniem
  64 363,95 zł

Na dzień 31.12.2009 r. wynik z nieruchomości 
mieszkaniowych w kwocie - 233 968,18 zł został 
przeniesiony na konta rozliczeń międzyokresowych 
kosztów i przychodów zasobów mieszkaniowych:
- koszty do rozliczenia (wynik ujemny)
  - 449 601,96 zł
- przychody do rozliczenia (wyniki dodatnie)
  + 215 633,78 zł

Sprawozdanie finansowe zatwierdzone
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od 

osób prawnych wolne od podatku są dochody 
spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszka-
niowych, towarzystw budownictwa społecznego 
oraz samorządowych jednostek organizacyjnych 
prowadzących działalność w zakresie gospodarki 
mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele 
związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłącze-
niem dochodów uzyskanych z innej działalności 
gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszka-
niowymi.

W związku z powyższym należny podatek do-
chodowy za 2009 r. w Spółdzielni wyniósł 54 
480,00 zł, a działalność Spółdzielni w ujęciu bi-
lansowym zamknęła się nadwyżką przychodów 
nad kosztami (wynik dodatni po opodatkowaniu) 
w wysokości:
- wynik z działalności Spółdzielni
  + 83 199,03 zł
- wynik z odsetek od lokali mieszkalnych i wynik 

z ustalenia praw do lokali oraz z pożytków nie-
ruchomości wspólnych + 160 653,10 zł 
RAZEM

 (nadwyżka bilansowa) 243 852,13 zł 

Zgodnie ze statutem Spółdzielni § 35 pkt. 5 
Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę 
nr 4 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 
2009 r. Treść wymienionej uchwały umieszczo-
no w niniejszej gazetce w materiale dotyczącym 
Walnego Zgromadzenia Członków.

Stanisława Dziaduszek

na poszczególnych klatkach przez wywieszanie 
ogłoszeń.

4. W miarę możliwości wykonać remonty balko-
nów w blokach Wąska 20, Wąska 3, oraz doko-
nać przeglądu balkonów w budynku przy ul. Lu-
belska 36.

5. Przeprowadzić przegląd budowlany w budyn-
ku Wąska 16 pod kątem wyglądu parapetów ze-
wnętrznych po dokonanym dociepleniu.

6. Prowadzić działania w celu ogrodzenia konte-
nerów na śmieci.

7. Rozważyć inny sposób rozliczania kosztów 
utrzymania placów zabaw położonych na nieru-
chomościach z których korzystają mieszkańcy 
sąsiadujących nieruchomości.

8. Nagrodzić za dobrą pracę Panią Krystynę Garaj, 
oraz gospodarzy terenów na osiedlach Wiejska, 
Lubelska, Szwedzka.

Zarząd Spółdzielni
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specjalistami różnych dziedzin, uroczyste obchodze-
nie świąt, rocznic, imienin, zabawy taneczne, wy-
cieczki krajoznawcze oraz udział w przeglądach re-
cytatorskich i piosenki cieszą się dużą popularnością 
wśród członków klubów seniora. Spotkania takie 
zwiększają możliwość udziału w życiu społecznym 
ludzi samotnych i dają poczucie przynależności do 
społeczności lokalnej.

Poczucie osamotnienia jest bardziej dotkliwe dla 
osób samotnych i starszych.

Już na stałe w pejzaż zamojskiego życia kultu-
ralnego wpisał się organizowany w tym roku już po 
raz czternasty Piknik Rodzinny. Zainicjowany przed 
laty pomysł jest konsekwentnie, co roku realizowa-
ny i cieszy się coraz większym zainteresowaniem 
mieszkańców naszych osiedli i miasta.

Również na terenach sportowo-rekreacyjnych 
Spółdzielni nad rzeką Łabuńką organizowane są tur-
nieje oraz imprezy sportowo-zabawowe dla dzieci 
i młodzieży. Nigdy nie braknie chętnych do wspól-
nej zabawy i uczestnictwa w różnych konkursach or-
ganizowanych w ramach tych imprez. 

Przynajmniej dwa razy do roku dla wszystkich 
chętnych, organizowane są rajdy rowerowe. Miesz-
kańcy o nich są wcześniej informowani za pomocą 
plakatów umieszczonych w gablotach ogłoszenio-
wych. Dobrym przykładem na aktywne zaangażowa-
nie młodzieży jest budowa toru rowerowego i Ska-
teparku. To właśnie młodzi ludzie z naszych osiedli 
pod kierunkiem Pana Andrzeja Chrzana sami zbu-
dowali jeden z najlepszych tego typu torów w regio-
nie. Wymieniłam tylko te najważniejsze inicjatywy 
w zakresie działalności społeczno-kulturalnej rea-
lizowane w naszej Spółdzielni Mieszkaniowej. To 
czy z tej oferty chcemy skorzystać, jest sprawą na-
szego wolnego wyboru, ale pozwólmy także z niej 
korzystać innym, a jest ich naprawdę bardzo wielu, 
o czym świadczy frekwencja na organizowanych im-
prez. Ciągle poszukujemy sposobu na to, żeby do-
prowadzić do pełnej integracji mieszkańców między 
sobą. W dzisiejszych trudnych czasach, nie jest to 
wcale takie łatwe. Uważam, że powinno się popierać 
każdą inicjatywę zmierzającą do wzbogacenia kultu-
ralnej oferty spędzenia wolnego czasu przez dzieci, 
młodzież i dorosłych z naszych osiedli. 

Małgorzata Bender

Ostatnie lata pokazały, że Spółdzielnie 
Mieszkaniowe jako jedyne z zarządców 
mieszkaniowych organizują życie kultu-
ralne i społeczne swoich mieszkańców. 

W tych niełatwych czasach spółdzielcza oferta w za-
kresie działalności społeczno-kulturalnej, nie jest ani 
uboga, ani też zbyt droga. Mimo to spółdzielnie na-
rażone są na krytykę tych ludzi, którzy z tej oferty 
nie korzystają.

W blokowiskach, mieszkańców zwłaszcza tych 
najmłodszych nie można pozostawić samych sobie. 
To, że dzieci już dorosły i opuściły rodzinny dom, 
a ja całe dnie lubię siedzieć przed ekranem telewizo-
ra nie dowodzi, że wszyscy mają myśleć i postępo-
wać podobnie. Nasi sąsiedzi też mają dzieci i egoi-
zmem jest myślenie tylko o sobie.

Tysiące mieszkańców Zamościa i okolic ogląda-
ło popisy mistrzów pilotażu na lotnisku w Mokrem. 
Niewielu z nas ma świadomość, że ci bohaterowie 
przestworzy swoją fascynację lotnictwem rozpoczęli 
już w dzieciństwie przy stołach modelarskich. Spół-
dzielnia starając się pomóc w rozwijaniu zaintere-
sowań zorganizowała modelarnię, gdzie pod okiem 
świetnego instruktora Pana Andrzeja Niezgody mło-
dzi chłopcy, być może przyszli piloci już teraz zdo-
bywają laury na różnych zawodach mistrzowskich 
w kraju.

Szczególne znaczenie Spółdzielnia przywiązu-
je do pomocy niektórym rodzinom w wychowaniu 
dzieci. Organizujemy dla nich małe formy wypo-
czynku wakacyjnego oraz w czasie ferii. Dzięki wy-
wiadowi środowiskowemu mamy nadzieję, komu 
taka pomoc jest najbardziej potrzebna.

Nie byłoby działalności społeczno-kulturalnej 
bez dotacji i wsparcia ze strony zamojskich instytu-
cji, firm i osób prywatnych. To m.in. dzięki wsparciu 
ze strony tych ludzi dobrej woli możemy organizo-
wać przed świętami paczki żywnościowe dla rodzin 
najbardziej potrzebujących. To prawda, że pomocą 
powinny się zajmować właściwe instytucje, ale mu-
simy pamiętać, że ci pozbawieni środków do życia 
(nie zawsze ze swojej winy) ludzie, są naszymi są-
siadami.

Spółdzielnia Mieszkaniowa stworzyła też warun-
ki integracji dla „ludzi złotego wieku”. Na terenie 
spółdzielni działają dwa kluby seniora. Spotkania ze 

Jeszcze raz o działalności społeczno-kulturalnej
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Dotarły do Państwa 
rozliczenia opłat 
eksploatacyjnych 
za pierwsze pół-
rocze 2010 r. Za-

wierają rozliczenie wnoszonych 
przez Państwa opłat zaliczko-
wych i ponoszonych kosztów: 
centralnego ogrzewania, zimnej 
wody, centralnej ciepłej wody 
(oś. Reymonta, Szwedzka, Lubel-
ska., bud. Kilińskiego 3a), wywo-
zu nieczystości, gazu ( oś. Rey-
monta). Dla większości wynik 
rozliczenia jest zaskoczeniem, 
gdyż być może spodziewaliście 
się Państwo częściowego zwrotu 
wnoszonych opłat jak to niejed-
nokrotnie było w latach poprzed-
nich. Niestety rzeczywistość jest 
inna. W niektórych pozycjach 
koszty są wyższe. Składa się na 
nią wiele niezależnych od Spół-
dzielni przyczyn:
• dopłaty w pozycji central-

ne ogrzewanie są skutkiem 
bardzo mroźnej zimy. Sezon 
grzewczy 2009/2010 był zde-
cydowanie sezonem chłod-
niejszym od poprzednich. 
Średnia temperatura to +2,30C, 
natomiast średnie temperatu-
ry poprzednich sezonów to: 
2008/2009 - +4,40C, 2007/2008 
- +4,70C, 2006/2007 - +5,10C. 
Na wysokość kosztów a za-
razem dopłat miały również 
wpływ dwie podwyżki cen 
ciepła o łącznej wysokości 
5,4%. Niewystarczające oka-
zały się też opłaty zaliczkowe 
ustalone na podstawie zużycia 
ciepła w budynkach w najzim-
niejszym sezonie grzewczym 
w poprzednich trzech latach. 
Niektórzy z Państwa mogą po-
stawić pytanie „ mój budynek 
ocieplony to dlaczego mam do-

płacać do centralnego ogrze-
wania?” Niestety tak, ale nie 
w takiej wysokości jak budy-
nek niedocieplony. Na podsta-
wie corocznie wykonywanych 
analiz zużycia ciepła stwier-
dzić należy, że w budynkach 
docieplonych wskaźnik wzro-
stu zużycia ciepła jest średnio 
o połowę niższy niż w budyn-
kach niedocieplonych. Wów-
czas odpowiedź na tak posta-
wione pytanie może być tylko 
jedna – dobrze się stało że mój 
budynek – mieszkanie zosta-
ło docieplone. Ponoszę koszty 
jego docieplenia ale nie pono-
szę niepotrzebnych kosztów 
jego ogrzewania.
Dopłaty do zimnej wody wy-

nikają z dwóch przyczyn:
• zmiana ceny jednostkowej 

wprowadzona przez dostawcę 
od miesiąca kwietnia 2010 r. na-
tomiast Spółdzielnia zmieniała 
zaliczki od miesiąca maja.

• w wielu przypadkach wnoszona 
zaliczka jest za mała gdyż zosta-
ła przyjęta w oparciu o deklaro-
wane przez właściciela miesz-
kania miesięczne zużycie. 
W związku powyższym zbyt 

małe ryczałty w porównaniu do 
zużycia będą przez Spółdzielnię 
korygowane – uaktualniane do 
rzeczywistego zużycia.

Wzrost kosztów centralnej 
ciepłej wody wynika z podwyżki 
kosztów ciepła zużywanego do 
jej podgrzania.   

Jedyną pozycją w rozliczeniu 
gdzie występują nadpłaty (na 
wszystkich osiedlach) – to wy-
wóz nieczystości. Mimo wzro-
stu cen za wywóz nieczysto-
ści ponoszone koszty są niższe. 
To efekty ogradzania kontene-
rów przez co zmniejsza się ilość 
składowanych nieczystości. 
Uniemożliwia się podrzucania 
ich do spółdzielczych kontene-
rów przez osoby nieuprawnione. 
Działania te spółdzielnia prowa-
dzi od dwóch lat i będą konty-
nuowane w latach następnych 
w miarę posiadanych środków 
które mogą być przeznaczone 
na ten cel. 

W tym miejscu rodzi się py-
tanie: Czy jest możliwość ob-
niżenia jeszcze kosztów wywo-
zu nieczystości?. Tak, można to 
osiągnąć poprzez segregację od-
padów. Działania te pozwalają 
na zmniejszenie ilości odpadów 
wywożonych na wysypisko, tym 
samym wpływają znacząco na 
obniżenie kosztów, gdyż Spół-
dzielnia nie ponosi kosztów wy-
wozu odpadów segregowanych 
tj. szkła, makulatury, opakowań 
PET (plastikowych) te ostatnie  
przed wrzuceniem do pojemni-
ka powinny być zgniecione.

Zdając sobie sprawę, że do-
płaty do opłat eksploatacyjnych 
mogą być dla niejednej rodziny 
dużym „nieplanowanym” wy-
datkiem Zarząd Spółdzielni po-
stanowił wydłużyć termin ich 
wnoszenia do dnia 30.09.2010 r. 

Jerzy Kość

Półrocze 2010 rozliczone
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Uciążliwi palacze!
Wszyscy mamy świadomość szkodliwo-

ści palenia tytoniu, a każdy kto decydu-
je się na zapalenie papierosa zna nega-
tywne konsekwencje zdrowotne takiego 

postępowania.  Można przyjąć, że jest to osobista spra-
wa każdego z nas, pod warunkiem, że nasze palenie nie 
staje się szkodliwe i uciążliwe dla osób przebywających 
w najbliższym otoczeniu.

Dla niepalących dym z papierosów jest bardziej 
szkodliwy, niż dla samych palaczy, a zapach nikotynowy 
jest trudny do wywietrzenia. Ponadto żółtawy nalot za-
warty w dymie osadza się na ścianach i innych elemen-
tach wpływając negatywnie na estetykę nasze-
go otoczenia. To wszystko sprawia, że 
cywilizowane społeczeństwa coraz 
częściej wprowadzają zakazy 
palenia papierosów w miej-
scach publicznych, a osoby 
łamiące te reguły są na-
piętnowane  przez oto-
czenie i podlegają sank-
cjom porządkowym. 
Prawo ogólnokrajowe 
wprowadza całkowity 
zakaz palenia w budyn-
kach użyteczności  pub-
licznej, a zdecydowa-
na większość spółdzielni 
mieszkaniowych i zarządców 
nieruchomości posiada w swoich 
regulaminach regulacje zabraniające 
palenia tytoniu na klatkach schodowych. 
Powyższy zapis zawarty jest również w obowią-
zującym wszystkich mieszkańców naszej Spółdzielni 
regulaminie używania lokali oraz porządku domowego 
i współżycia mieszkańców, w którym w treści § 5 pkt. 4 
czytamy: „Zabrania się spożywania alkoholu, używania 
narkotyków i palenia tytoniu na klatkach schodowych, 
w pomieszczeniach i korytarzach piwnicznych”. Na-
leży mieć świadomość, że wspomniany regulamin za-
twierdzony we właściwym trybie przez Radę Nadzorczą 
Spółdzielni jest prawem obowiązującym, a uporczywe 
łamanie zasad w nim zawartych może w ostateczności 
stanowić podstawę skierowania sprawy do sądu. 

Niestety zdarzają się osoby które łamią ten zakaz 
i chroniąc własne mieszkanie urządzają palarnię na klat-
ce schodowej. Takie zachowanie jest niedopuszczal-
ne i powinno być z całą stanowczością napiętnowane. 
Przypadki łamania zakazu palenia tytoniu powinny być 
zgłaszane do administracji osiedla, która w każdej spra-
wie podejmie interwencje zgodne z posiadanymi kom-
petencjami.

Osoby decydujące się na  palenie papierosów w tzw. 
częściach wspólnych budynku, a są nimi klatki scho-
dowe, korytarze piwniczne i pomieszczenia wspólne-
go użytku powinny mieć świadomość, że w ten sposób 

mogą łamać przepisy Ustawy o własności lo-
kali. Wystarczy, że osoba zamieszkują-

ca w sąsiedztwie udowodni przed 
sądem, że takie palenie jest dla 

niej uciążliwe.  W takim przy-
padku mają zastosowanie 

artykuły 13 i 16 przywoła-
nej ustawy, których celem 
jest ochrona pozostałych 
mieszkańców przed za-
chowaniem osób wy-
kraczających w sposób 
rażący lub uporczywy 

przeciwko obowiązujące-
mu porządkowi domowemu 

albo co ważniejsze swoim 
niewłaściwym zachowaniem 

czynią korzystanie z innych lo-
kali lub nieruchomości wspólnych 

uciążliwym. 
Pisząc ten artykuł pomyślałem o sytuacji, 

w której wszystkie przytoczone przepisy i zakazy będą 
zbędne, a zwykła ludzka życzliwość i wyrozumiałość 
staną się wartością ogólnospołeczną. Nie mogę zrozu-
mieć osób które szkodzą innym i robią to świadomie, 
a czasem nawet złośliwie. Wierzę, że każdy problem 
uda się rozwiązać, wystarczy wziąć pod uwagę nie tyl-
ko własne potrzeby, ale również dobro osób zamieszku-
jących w naszym sąsiedztwie. 

Krzysztof Krzysztoń
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To pytanie dręczy mnie od dłuższego czasu. 
A chodzi o nasze wspólne sprawy, mieszkańców 
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasiń-
skiego. Mieszkamy naprawdę na ładnych, czystych 
osiedlach, gdzie rękę gospodarza widać na każdym 
kroku:  nowe place zabaw, chodniki, docieplone ko-
lorowe budynki, alejki, estetyczne ławki i  kosze na 
śmieci. 

No właśnie i tu problem  -  dlaczego?  Dlaczego 
trud administracji i nasze wspólne pieniądze są mar-
notrawione? Dlaczego coś, co jest ładne, estetyczne 
istnieje  bardzo krótko? Dlaczego nie może być ład-
nie przez długi okres czasu? Dlaczego ktoś bezmyśl-
nie, złośliwie niszczy coś co jest nasze, wspólne, po-
trzebne?

Wandale – tak  na pewno wandale, ale dlaczego 
nikt nigdy nic nie widzi, dlaczego nikt z mieszkań-
ców nie zwraca na to uwagi, przecież to nasze wspól-

ne dobro. Nasuwa się pytanie czy naprawdę nikt nie 
widzi, czy nie chce widzieć, zadzwonić, zareagować. 
Po prostu woli nie mieszać się w to, bo to  niby nie 
jego sprawa. To pytanie: - dlaczego? - dręczy mnie 
od dawna, bo powywracane ławki, połamane drzew-
ka, powyrywane kwiaty, zdewastowane kosze na 
śmieci, zniszczone – pomazane klatki schodowe, ele-
wacje budynków to przecież nasze pieniądze, które 
wspólnie wydajemy, aby mieszkać na ładnych, kolo-
rowych osiedlach. 

Dlaczego jesteśmy obojętni wobec takich sytu-
acji? Ocknijmy się i zacznijmy reagować, zwracać 
uwagę, nie koniecznie bezpośrednio sprawcom, ale 
dzwoniąc na policję, robiąc zdjęcia, powiadamiając 
odpowiednie służby, bo przecież to nasze wspólne 
dobro, nasze pieniądze, nasza Spółdzielnia. 

Mieszkaniec

Połamana ławka nad Łabuńką
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Połamane drzewa os. Szwedzka

Przewrócone ławki os. Orzeszkowej

Zniszczona elewacja os. Szwedzka Zniszczona elewacja os. Szwedzka
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ko byłoby w porządku, gdyby nie pojawiające się 
wnioski dotyczące rozliczeń finansowych pono-
szonych kosztów eksploatacji. Podstawowe zasa-
dy tych rozliczeń są w pełni przestrzegane a doty-
czą one prowadzenia oddzielnej ewidencji kosztów 
i przychodów eksploatacji i funduszu remontowe-
go na poszczególne nieruchomości. Dotyczy to tak-
że rozliczenia kosztów za zużyte media komunalne 
-woda i kanalizacja, centralne ogrzewanie, wywóz 
nieczystości, energia elektryczna, gdzie rozlicze-
nia przeprowadza się w oparciu o wskazania licz-
ników lub ilość zamieszkałych osób wynikającą ze 
złożonego oświadczenia. Problemy pojawiają się 
natomiast, gdy wnioski dotyczą rozliczenia kosz-
tów związanych z funkcjonowaniem placów za-
baw, parkingów czy nawet działalności kultural-
no-oświatowej. I nie byłoby w tym nic dziwnego, 
gdyby ta część działalności nie służyła wniosko-
dawcy, może nie teraz, może w przeszłości, a może 
w przyszłości. Zamieszkiwanie w budynkach wie-
lorodzinnych rodzi obowiązki wspólnego działa-
nia, utrzymywania dobrych stosunków sąsiedzkich, 
zbiorowej odpowiedzialności, a także ponoszenia 
kosztów za urządzenia wspólne służące wszystkim. 
Dzisiaj być może nie mamy potrzeby korzystania 
z placu zabaw czy parkingu, ale jutro może taka po-
trzeba będzie. Wszystko to, co znajduje się w na-
szym otoczeniu, to co się wokół nas dzieje, wynika 
z zapotrzebowania i jest akceptowane przez więk-
szość. A jeżeli tak, to również zobowiązuje nas to 
do utrzymania i ponoszenia kosztów. 

Bardzo często w dyskusjach dotyczących roz-
liczeń finansowych pojawia się problem, jak dale-
ko i głęboko można zindywidualizować ponoszo-
ne koszty. Czy można rozliczyć koszty parkingu na 
tych tylko, którzy z niego korzystają? Czy można 
rozliczyć koszty funkcjonowania placu zabaw tyl-
ko na te dzieci, które z niego korzystają? Teoretycz-
nie tak, ale praktycznie jest to wręcz niemożliwe. 
Oczywiście ważne jest to, żeby zarządzający w spo-
sób czytelny i jasny przedstawiali zasadność pono-
szonych kosztów, a one wynikać powinny z zapo-
trzebowania mieszkańców.

 Dotychczasowe procedury, dotyczące zarów-
no ustalania opłat jak i rozliczania kosztów wyda-
ją się być właściwe i pozytywnie oceniane przez 
właścicieli lokali i członków spółdzielni. Potwier-
dzają to opinie biegłych i lustratorów oceniających 
działalność spółdzielni.

Nie oznacza to też, że nie powinniśmy dokony-
wać zmian, o ile będą możliwe i lepsze od dotych-
czasowych i będą służyć mieszkańcom.

Jerzy Nizioł

Ustawa z 15 grudnia 2000 roku o spółdziel-
niach mieszkaniowych zmieniła diametral-
nie zasady funkcjonowania we wszystkich 

spółdzielniach mieszkaniowych w całym kraju, a je-
żeli w niektórych jeszcze nie to powinna to spowo-
dować. Istotą zmian zawartych w tej ustawie oraz 
kolejnych nowelizacji i orzeczeń Trybunału Konsty-
tucyjnego były zmiany zawarte w części dotyczą-
cej tytułów prawnych do lokali oraz zasad ich prze-
kształcania i rozliczania, a także cały pakiet spraw 
związanych z funkcjonowaniem organów samorzą-
dowych spółdzielni. Coroczne nowelizacje i orze-
czenia Trybunału Konstytucyjnego przez okres od 
2000 roku do dnia dzisiejszego pokazały dużą nie-
doskonałość ustalonego prawa, a tym samym bardzo 
trudny obszar regulacji prawnej. Stąd też w ostatnich 
miesiącach powstała inicjatywa złożenia do Sejmu 
obywatelskiego projektu ustawy o działalności spół-
dzielni mieszkaniowych, która znalazła szczęśliwy 
finał w postaci ustawowego poparcia przez obywa-
teli RP i złożenia do Sejmu Rzeczypospolitej. Kie-
dy i jak wyglądać będą losy tego projektu, zależeć 
będzie tylko od woli naszych parlamentarzystów 
i tempa procedowania przy tej ustawie.

Istotą i warunkiem prawidłowego zarządzania 
zasobami mieszkaniowymi jest czytelne, jasne i do-
bre prawo, zarówno dla tych, którzy wykonują funk-
cję zarządcy, ale także dla tych, którzy swoją włas-
ność powierzyli w zarządzanie. Nie bez znaczenia 
jest też jakość usług świadczonych w zarządzaniu, 
bo ona ma największy wpływ na efektywność po-
noszonych kosztów, a także na coroczną ocenę wy-
stawioną przez właścicieli i członków spółdzielni. 
W tym miejscu przypomnieć należy, że realizacja 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w naszej 
spółdzielni nie napotykała większych trudności. Bez 
większych uwag i dodatkowych wniosków dokona-
no podziałów zasobów spółdzielczych na odrębne 
nieruchomości mieszkaniowe i nieruchomości sta-
nowiące mienia spółdzielcze. W oparciu o uchwałę 
Rady Miasta Zamość udało się przekształcić grun-
ty wszystkich nieruchomości mieszkalnych z wie-
czystego użytkowania na własność. Każdy członek 
spółdzielni posiada prawomocną uchwałę Zarządu 
określającą przedmiot odrębnej własności. Bez wi-
docznych przeszkód duża część członków (około 
30%) przekształciła notarialnie swoje mieszkania
w prawo odrębnej własności. Pozostali mogą robić 
to bez większych ograniczeń. 

Można stwierdzić, że w zakresie realizacji za-
pisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
wszystko zostało wykonane w terminach i na zasa-
dach określonych w uchwalonym prawie. I wszyst-

Zarządzanie spółdzielczymi zasobamiZarządzanie spółdzielczymi zasobami
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Właściciel lokalu niebędący członkiem spół-
dzielni jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu 
całości kosztów związanych z eksploatacją i utrzy-
maniem jego lokalu oraz eksploatacją i utrzyma-
niem nieruchomości wspólnych. Jest on również 
obowiązany uczestniczyć w wydatkach związanych 
z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stano-
wiących mienie spółdzielni, które są przeznaczo-
ne do wspólnego korzystania przez osoby zamiesz-
kujące w określonych budynkach lub osiedlu (np. 
koszty utrzymania osiedlowego parkingu). Obo-
wiązki te właściciel lokalu niebędący członkiem 
spółdzielni wykonuje przez uiszczanie opłat na ta-
kich samych zasadach, jak członek spółdzielni (art. 
4.4. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Ina-
czej mają się kwestie dotyczące opłaty za działal-
ność społeczno-kulturalną, stosownie do art. 4 ust. 
5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, człon-
kowie spółdzielni uczestniczą w kosztach związa-
nych z działalnością społeczną, oświatową i kultu-
ralną prowadzoną przez spółdzielnię, jeżeli uchwała 
Walnego Zgromadzenia tak stanowi. Natomiast 
właściciele lokali niebędący członkami oraz oso-
by niebędące członkami spółdzielni, którym przy-
sługują spółdzielcze własnościowe prawa do loka-
li, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności 
na podstawie umów zawieranych ze spółdzielnią. 
Członkowie spółdzielni korzystają również z po-
żytków i innych przychodów z działalności własnej 
spółdzielni. Pożytki przeznacza się na pokrycie wy-
datków związanych z eksploatacją i utrzymaniem 
nieruchomości. Sposób podziału reguluje art. 5.1. 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych „Pożyt-
ki i inne przychody z nieruchomości wspólnej słu-
żą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploa-
tacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te 
wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjo-
nalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej” 
oraz art. 5.2. „Pożytki i inne przychody z własnej 
działalności gospodarczej spółdzielnia może prze-
znaczyć w szczególności na pokrycie wydatków 
związanych z eksploatacją i utrzymaniem nierucho-
mości w zakresie obciążającym członków oraz na 
prowadzenie działalności społecznej, oświatowej 
i kulturalnej”.

Kolejne pojęcie na jakie należy zwrócić uwagę 
są tzw. „mieszkania bezczynszowe”. Termin 

ten wcale nie oznacza lokalu zwolnionego z opłat 
i odnosi się do samodzielnych lokali tj. odrębnych 

Mówiąc czynsz mamy na myśli opłaty za miesz-
kanie uiszczane do Spółdzielni. Czy na pew-

no? Przeglądając prasę oraz ogłoszenia natrafiamy 
na kuszące oferty sprzedaży mieszkań bezczynszo-
wych? Czy „inni” nie płacą? Aby być pewnym za 
co właściwie płacimy i co nazywamy czynszem 
należy zapoznać się z właściwą terminologią.

Czynsz jest to okresowe świadczenie majątkowe 
pobierane przez właściciela nieruchomości lub 

gruntów za udzielone osobie fizycznej lub prawnej 
prawo używania lub użytkowania w formie wyna-
jęcia lub wydzierżawienia. Zgodnie z art. 659 KC 
§ 1. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązu-
je się oddać najemcy rzecz do używania przez czas 
oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowią-
zuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. 
Otóż czynsz jest to okresowa opłata pieniężna za 
prawo używania lokalu, pobierana przez wynajmu-
jącego od najemcy. Z pojęciem czynszu występuje 
również w odniesieniu do dzierżawy. art. 693. § 1. 
KC określa, że przez umowę dzierżawy wydzierża-
wiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do 
używania i pobierania pożytków przez czas ozna-
czony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje 
się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Tak więc potoczne nazwanie comiesięcznego 
świadczenia uiszczanego przez lokatorów na rzecz 
spółdzielni mieszkaniowej, jako czynsz jest okre-
śleniem błędnym. 

Posiadacze lokatorskiego lub własnościowego 
prawa do lokalu oraz prawa odrębnej własności 
w spółdzielni mieszkaniowej ponoszą opłaty za 
używanie lokali zwane „opłatą eksploatacyjną”. 
O tym jakie opłaty należy wnosić regulują prze-
pisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdziel-
niach mieszkaniowych zgodnie z nimi właścicie-
le będący członkami spółdzielni są obowiązani do 
uiszczania opłat zgodnie z postanowieniami statu-
tu związanych z:
- eksploatacją i utrzymaniem ich lokalu (np. 

koszty wywozu nieczystości stałych, dostaw 
wody do mieszkania i odprowadzania ścieków, 
dostaw ciepła, energii elektrycznej, gazu);

- eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości 
wspólnych (np. koszty oświetlenia klatek scho-
dowych w budynku, utrzymania zieleni);

- eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości sta-
nowiących mienie spółdzielni (np. kosztami 
utrzymania placów zabaw dla dzieci).

Mieszkanie bezczynszowe prawda czy mit?
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nieruchomości lokalowych w rozumieniu Ko-
deksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 24 czerwca 
1994 r. o własności lokali. Zgodnie z unormowa-
niami prawnymi obowiązkiem właściciela takiego 
lokalu jest ponoszenie następującego rodzaju opłat 
związanych z: 
- eksploatacją i utrzymaniem jego lokalu (np. 

koszty wywozu nieczystości stałych, dostaw 
wody do mieszkania i odprowadzania ścieków, 
dostaw ciepła, energii elektrycznej, gazu);

- eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości 
wspólnych (np. koszty zarządzania nierucho-
mością, koszty oświetlenia klatek schodowych 
w budynku, utrzymania zieleni);

Reasumując, pojęcie czynszu odnosi się do 
prawnej nazwy świadczenia należnego z tytu-

łu najmu lub dzierżawy. Użytkownicy mieszkań, 
którzy nie są najemcami czynszu nie opłacają. 
Wnoszą natomiast opłaty właściwe dla posiadane-
go tytułu prawnego, który uprawnia ich do użytko-
wania mieszkania. Należy stwierdzić, że określenie 
„mieszkanie bezczynszowe” to chwyt reklamowy 
mający przyciągnąć klientów. W rzeczywistości 
opłaty za mieszkanie występują w każdej formie 
posiadania a ich wielkość uzależniona jest od rze-
czywiście ponoszonych kosztów.

Karol Rajtar

Wyodrębnianie się wspólnot mieszkaniowych 

ze spółdzielni mieszkaniowych
Ministerstwo Infrastruktury

Departament Strategii Budownictwa
i Mieszkalnictwa

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 grud-
nia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. 

Zm.), jeżeli w określonym budynku lub budynkach 
położonych w obrębie danej nieruchomości została 
wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wy-
odrębnieniu własności ostatniego lokalu stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własno-
ści lokali, niezależnie od pozostawania przez właś-
cicieli członkami spółdzielni.

Z powyższego przepisu wynika, że w przy-
padku sprzedaży wszystkich lokali w bu-
dynku, z mocy ustawy, do zarządzania daną 

nieruchomością przestają mieć zastosowanie po-
stanowienia ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych - powstaje wspólnota mieszkaniowa. Spół-
dzielnia pozostaje jednak zarządcą budynku do 
czasu podjęcia przez właścicieli lokali uchwały 
o wyborze zarządu (art. 20 ustawy o własności lo-
kali) lub uchwały o powierzeniu zarządu osobie fi-
zycznej lub prawnej w trybie art. 18 ust. 2a ustawy 
o własności lokali.

W razie zaistnienia sytuacji, gdy właścicie-
le lokali tworzących wspólnotę miesz-
kaniową nie podejmują działań w kie-

runku wyboru sposobu zarządu nieruchomością 
wspólną, spółdzielnia może skorzystać z przysłu-

gującego jej na mocy art. 26 ust. 2 ustawy o włas-
ności lokali uprawnienia do wystąpienia do sądu 
z żądaniem ustanowienia zarządcy przymusowe-
go. Zgodnie z powyższym przepisem, jeżeli w ter-
minie dwóch lat od dnia wyodrębnienia własno-
ści pierwszego lokalu w nieruchomości, w której 
liczba lokali wyodrębnionych oraz niewyodręb-
nionych jest większa niż siedem, właściciele loka-
li nie dokonają wyboru zarządu ani nie powierzą 
zarządu ruchomością wspólną w umowie zawar-
tej w formie aktu notarialnego, to ustanowienia za-
rządcy przymusowego przez sąd może żądać tak-
że dotychczasowy zarządca nieruchomości, który 
sprawował zarząd nieruchomością w dniu, w któ-
rym wyodrębniono własność pierwszego loka-
lu, i kontynuował zarząd tą nieruchomością przez 
okres co najmniej dwóch lat.

Oznacza to, że spółdzielnia sprawująca za-
rząd na podstawie art. 27 ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych nadal pozosta-

je w tym trybie zarządcą nieruchomości wspólnej 
do chwili uregulowania kwestii zarządu przez 
wspólnotę lub sąd.

Przedruk (I:K Nr 11/2009)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Strategii

Budownictwa i Mieszkalnictwa
(-) Zdzisław Żydak
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Ministerstwo Infrastruktury
Departament Rynku
Budowlanego i Techniki

Odpowiedzialność za skutki 
niewłaściwego stanu

dodatkowych elementów
i urządzeń na budynkach

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 
r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) właściciel lub 
zarządca obiektu budowlanego (budynku) 
jest obowiązany zapewnić, dochowując na-
leżytej staranności, bezpieczne użytkowa-
nie obiektu w razie wystąpienia czynników 
zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, 
związanych z działaniem człowieka lub sił 
natury, w wyniku których następuje uszko-
dzenie obiektu budowlanego lub bezpośred-
nie zagrożenie takim uszkodzeniem, mo-
gące spowodować zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub 
środowiska. Oznacza to, że na spółdzielni 
mieszkaniowej ciąży obowiązek utrzymania 
budynku w należytym stanie technicznym.

Urządzenia montowane na dachu lub ele-
wacji budynku (np. anteny, szyldy reklamo-
we) przez mieszkańców nie stanowią jego 
części niezależnie od faktu, iż spółdzielnia 
wydała zgodę na ich zamontowanie. Obo-
wiązek utrzymania takich urządzeń spoczy-
wa zatem na ich właścicielach. Na potwier-
dzenie takiego stanowiska należy przytoczyć 
art. 433 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z któ-
rym za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, 
wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek 
przedmiotu z pomieszczenia jest odpowie-
dzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje, chy-
ba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej 
albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub 
osoby trzeciej, za którą zajmujący pomiesz-
czenie nie ponosi odpowiedzialności i której 
działaniom nie mógł by zapobiec.

Przedruk (I:K Nr 3/2010)
ZASTĘPCA DYREKTORA

Departamentu Strategii Budownictwa
i Mieszkalnictwa

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Departament Prawno-Organizacyjny

Warszawa

Kontrola stanu technicznego obiektów budow-
lanych, w tym budynków, jest uregulowana 

w Rozdziale 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Pra-
wo budowlane (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 
z późn. zm.) „Utrzymanie obiektów budowla-
nych”, w szczególności zaś w art. 62 ustawy - Pra-
wo budowlane. Natomiast problematykę prze-
prowadzania kontroli okresowych uszczegóławia 
m.in. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych użytkowania 
budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836 
z późn. zm.). Zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 1 ww. roz-
porządzenia, w czasie użytkowania instalacji ga-
zowej użytkownik lokalu powinien udostępniać 
lokal właścicielowi budynku lub dostawcy gazu 
dla wykonania ich obowiązków. Ponadto, zgod-
nie z § 18 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia, w cza-
sie użytkowania instalacji elektrycznej w lokalu, 
użytkownik lokalu powinien udostępniać lokal 
dla wykonania obowiązków obciążających właś-
ciciela budynku oraz dostawcę energii elektrycz-
nej.

Jednocześnie informujemy, że przepisy ustawy 
- Prawo budowlane nie regulują kwestii wynika-
jących ze stosunków cywilno - prawnych między 
właścicielem a spółdzielnią mieszkaniową. Sto-
sunki te regulują ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. 
- o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 
r., Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) ustawa z dnia 
24 czerwca 1994 r. - o własności lokali (Dz.U. 
z 2000 r., Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) oraz usta-
wa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 
(Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Na-
tomiast spory wynikające z tych stosunków roz-
strzygane są przed sądami powszechnymi.

Przedruk (I:K Nr 4/2010)
DYREKTOR

Departamentu Prawno-Organizacyjnego

Obowiązki związane
z okresową kontrolą
stanu obiektu budowlanego
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LLato w pełni, a pieniędzy na wakacje brak. 
Wielu z nas zaczyna się więc rozglądać za 
jakąś pracą, by potem mieć fundusze na wa-

kacyjne przyjemności. Wakacyjna praca jest coraz 
bardziej popularniejsza wśród młodzieży z nasze-
go miasta - jest to dla nich sposób na zarobienie 
pieniędzy, a także i co najważniejsze na zdobycie 
pierwszych doświadczeń zawodowych.

Chociaż wydaje się, że wysokie bezrobocie sku-
tecznie uniemożliwia znalezienie zatrudnienia, to 
pracodawcy z roku na rok coraz chętniej zatrudnia-
ją młodzież. Pracy jest dużo, trzeba tylko wiedzieć, 

jak jej szukać, aby móc poczuć satysfakcję z pierw-
szych samodzielnie zarobionych pieniędzy.

Można korzystać z pomocy wyspecjalizowa-
nych instytucji, samodzielnie poszukiwać pracy 
oraz rozpytywać wśród znajomych, czyli korzy-
stać z tzw. poczty pantoflowej. W miastach or-
ganizowane są Wakacyjne Giełdy Pracy, podczas 
których młodzież może znaleźć płatne zajęcie na 
wakacje. Można także zgłosić się do Powiatowe-

Mieszkańcy naszego miasta 
coraz dotkliwiej odczuwa-

ją skutki ogólnoświatowego kry-
zysu gospodarczego. Trudna sy-
tuacja na rynku pracy powoduje, 
że coraz więcej osób ma proble-
my z regulowaniem bieżących 
rachunków m.in.: za energię 
elektryczną, gaz, a także opłat za 
mieszkanie. 

Pomocą dla osób znajdują-
cych się w trudnej sytuacji fi-
nansowej może okazać się do-
datek mieszkaniowy, na temat 
którego informacje możemy 
uzyskać w Biurze Obsługi Inte-
resanta Urzędu Miasta Zamość 
bądź w Spółdzielni Mieszkanio-
wej im. W. Łukasińskiego w Za-
mościu. 

Dodatek mieszkaniowy jest 
świadczeniem pieniężnym wy-
płacanym przez Urząd Miasta, 
mającym na celu dofinansowa-
nie do wydatków mieszkanio-
wych ponoszonych w związku 
z zajmowaniem lokalu miesz-
kalnego. 

Aby ubiegać się o dodatek 
mieszkaniowy muszą być speł-
nione jednocześnie trzy warunki.

Pierwszym warunkiem jest 
posiadanie tytułu prawnego do 
mieszkania, czyli o dodatek 
mogą starać się najemcy loka-
li komunalnych, osoby mające 
mieszkania lokatorskie, wła-
snościowe a także posiadające 
odrębną własność. Jeśli miesz-
kamy w lokalu należącym do ko-
goś innego, aby dostać dodatek, 
trzeba mieć zawartą tzw. umowę 
użyczenia. 

O dodatek mieszkaniowy mogą 
ubiegać się również osoby posia-
dające zadłużenie z tytułu opłat 
za mieszkanie po wcześniejszym 
spisaniu ugody ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową dotyczącej sposo-
bu spłaty zadłużenia. 

Drugim warunkiem, który 
musi być spełniony przy przy-
znawaniu dodatku jest nieprze-
kroczenie dochodu brutto (czyli 
wartość po odliczeniu kosztów 
uzyskania przychodu i składek 

ZUS) przypadającego na każdą 
osobę w danym gospodarstwie 
domowym. 

Tak więc dochód dla osoby 
samotnej nie może przekroczyć - 
1 236,00 zł, zaś w gospodarstwie 
wieloosobowym - 882,86 zł na 
każdego członka rodziny. 

Trzecim warunkiem przy 
przyznawaniu dodatku mieszka-
niowego jest metraż zajmowane-
go mieszkania:

Jeśli spełniamy powyższe wa-
runki należy zgłosić się do biu-
ra Spółdzielni przy ul. Wiejskiej 
17 w Zamościu pok. nr 15 lub 16 
celem potwierdzenia wniosku 
o dodatek mieszkaniowy, który 
przyznawany jest przez Prezy-
denta Miasta Zamość na okres
6 miesięcy. 

Warto więc sprawdzić czy 
przysługuje nam dodatek miesz-
kaniowy, a nie sugerować się in-
formacją zaczerpniętą z kręgu 
naszych znajomych, sąsiadów 
czy rodziny. 

Anna Kołtun

JESZCZE RAZ O DODATKACH MIESZKANIOWYCH

dla 1 osoby - 35 m2 + (30% normatywnej pow. użytkowej), czyli nie więcej niż 45,50 m2

dla 2 osób - 40 m2 + (30% normatywnej pow. użytkowej), czyli nie więcej niż 52,00 m2

dla 3 osób - 45 m2 + (30% normatywnej pow. użytkowej), czyli nie więcej niż 58,50 m2

dla 4 osób - 55 m2 + (30% normatywnej pow. użytkowej), czyli nie więcej niż 71,50 m2

albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego 
lokalu nie przekracza 60 %.

Praca na wakacjePraca na wakacje
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N-benzylopiperazyna w skrócie BZP. Jej działanie 
jest bardzo podobne do amfetaminy. Ponadto jest 
ona łączona z różnymi innymi substancjami odu-
rzającymi znajdującymi się najczęściej w farma-
ceutyce. 

Dopalacze bardzo szkodzą zdrowiu. Po-
wodują euforie, pobudzenie, podniecenie, 

tymczasowy wzrost sympatii dla oto-
czenia. Zdecydowanie mniej przyjem-
ne skutki to gonitwa myśli, drżenie rąk, 
szczękościsk, zaburzenia rytmu serca. 
Kolejne to paranoja, nadpobudliwość 

i halucynacje. Przedawkowanie danych 
środków może doprowadzić do uszczerb-

ku na zdrowiu lub nawet do śmierci, lecz ludzie 
którzy zażywają dane środki nie są poinformowa-
ni o skutkach ubocznych dopalaczy, ponieważ for-
malnie nie są one do spożywania.

DOPALACZE - 
ZDECYDOWANIE NIE!

Maciej Lal

go Urzędu Pracy, który często oferuje zatrudnienie 
w postaci staży czy praktyk wakacyjnych.

Poszukiwanie pracy warto rozpocząć już przed 
wakacjami. Należy dowiadywać się w okolicznych 
firmach, czy nie potrzebują pomocy na wakacje. 
Każda młoda osoba może też samodzielnie wy-
szukiwać ogłoszeń w gazetach, internecie, na wi-
trynach kawiarnianych i sklepowych. Pracodawcy 
szukają często roznosicieli ulotek, barmanów i pra-
cowników fizycznych, dostawców jedzenia.

Młodzi ludzie, którzy ukończyli 16 lat, w cza-
sie wakacji mogą pracować np. w restauracji, ba-
rach lub jako ankieterzy, konsultanci telefonicz-
ni, sprzedawcy, hostessy, dostawcy pizzy, pomoce 
w kuchni. Zarobek może też przynieść sprzedawa-
nie okularów na deptaku.

Zarobić można również podczas wakacyjnych wy-
jazdów na plantacje owoców takich jak: truskawki, 
maliny czy wiśnie, gdzie wynagrodzenie uzależnione 
jest od kilograma zebranych przez nas owoców.

Wielu ludzi decyduje się na poszukiwanie pra-
cy za granicą. Dobre firmy pośredniczące spraw-
dzają swoich zagranicznych klientów, a w razie 

problemów potrafią pomóc. Aby nie mieć proble-
mów, najlepiej wyjeżdżać ze sprawdzonymi fir-
mami oraz ze znajomymi.

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana 
jest pisemna zgoda opiekuna prawnego na podję-
cie zatrudnienia. Starając się o pracę warto mieć 
przygotowane CV, które podniesie naszą wiary-
godność u przyszłego pracodawcy. Posiadanie 
książeczki Sanepidu zwiększa nasze szanse na 
znalezienie pracy w gastronomii. Podczas rozmo-
wy z pracodawcą należy również zadbać wygląd 
zewnętrzny. Powinniśmy być schludnie ubrani, 
bez zbędnej ekstrawagancji, należy unikać eks-
ponowania niestandardowych ozdób. Warto także 
zastanowić się, co chcemy powiedzieć o sobie pra-
codawcy, jakie mamy plany na wakacje, co umie-
my robić, jakie są nasze oczekiwania itd. 

Praca wakacyjna wzbogaca nas w nowe do-
świadczenia, pozwala nawiązać nowe znajomości, 
stwierdzić, jakie mamy zdolności i predyspozycje 
zawodowe, a co najważniejsze jest naszą szansą 
na spełnienie wakacyjnych marzeń i planów. 

Katarzyna Starek

Formalną nazwą dopalaczy są „artykuły kolek-
cjonerskie” z napisem NIE DO SPOŻYCIA, lecz 
wymyślone i sprzedawane są oczywiście, aby je 
spożywać.

Środki te na początek były sprzedawane w skle-
pie internetowym, ale po pewnym czasie brytyjski 
producent zaczął otwierać sklepy z tzw. „arty-
kułami kolekcjonerskimi”. 

Nasuwa się nam pytanie: 
Dlaczego DOPALACZE nie są za-

bronione w Polsce, przecież to legalne 
uzależniające i odurzające środki? - po-
nieważ w polskim prawie znajdują się 
substancje chemiczne nie zakazane, które 
są zawarte w danych artykułach. 

Oczywiście rząd stara się, aby zakazać sprze-
daży tych środków, lecz wszystkie starania idą na 
marne, gdyż brytyjski producent bardzo dobrze za-
bezpieczył się, aby nie zniknąć z rynku. Substan-
cje, które zostały zakazane zastąpiono następnymi 
podobnie działającymi jak dawne.

Dopalacze czynią spustoszenie w organizmie 
człowieka podobnie jak narkotyki. Podstawowym 
składnikiem większości znanych dopalaczy jest 

DOPALACZE - LEGALNE NARKOTYKI?
- głos w dyskusji.
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SPOTKANIE PASJONATÓW 

W dniu 23 kwietnia 2010 r. w świetlicy przy
ul. Orzeszkowej 28, odbyło się kolejne spotkanie 
Pasjonatów. Jak co roku różni twórcy i hobbyści, 
ludzie, którym nic i nikt nie ogranicza wyobraźni, 
zaprezentowali swój dorobek artystyczny i kolek-
cjonerski. Zaprezentowano m.in. pisanki, obrazy, 
serwetki, kwiatki, hafty, flakoniki i robótki ręcz-
ne. Przybyli na spotkanie zainteresowani widzo-
wie mogli podziwiać dorobek ludzi, którzy robią 
to, co kochają dzieląc się przy tym z publicznością 
swoimi niecodziennymi zainteresowaniami.

JUBILEUSZ W KLUBIE „U WALERIANA”
W dniu 22 kwietnia 2010 r. Klub Seniora „U Wa-

leriana” uroczyście obchodził swoje 15 urodziny. 
Były gratulacje, życzenia, kwiaty. W imieniu Zarzą-
du Spółdzielni, życzenia jubilatom złożył Prezes Je-
rzy Nizioł. Z okazji swojego święta wszyscy senio-
rzy otrzymali dyplomy oraz upominki. Zasłużeni 
członkowie Klubu z rąk Prezesa Związku Emerytów 
i Rencistów Bronisława Witkowskiego, otrzyma-
li złote odznaki emeryta. Seniorzy zaprezentowa-
li swój dorobek artystyczny zaproszonym gościom. 
Były śpiewy w wykonaniu solistów i chóru, oraz re-
cytacje wierszy napisanych z okazji jubileuszu. 

IMPREZA REKREACYJNA Z OKAZJI „DNIA DZIECKA”
W dniu 26 czerwca na terenach rekreacyjnych 

nad rzeką Łabuńką odbyła się impreza rekreacyj-
na dla dzieci z okazji powitania wakacji. Organi-
zatorem imprezy była Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. Waleriana Łukasińskiego wspólnie ze Szkołą 
Podstawową Nr 3 w Zamościu. 

Podczas imprezy wystąpiły zespoły muzyczno-
taneczne: „Wiolinki” pod kierunkiem Anny Saw-
ki, taneczny zespół Break Dance pod kierunkiem 
Moniki Leśniak. Nie zabrakło także konkursów 
z nagrodami dla najmłodszych uczestników. Dodat-
kową atrakcją imprezy był pokaz sprzętu przeciw-
pożarowego w wykonaniu Straży Pożarnej, a także 
spotkanie z policyjnym psem Dragonem. Opiekun 
Dragona zademonstrował efekty jego tresury. 

ZAWODY DLA JUNIORÓW MŁODSZYCH 
W dniach 11-13 czerwca 2010 roku w Gliwicach 

odbyły się  41. Mistrzostwa Polski Modeli Latających 
dla juniorów. Region zamojski w Mistrzostwach re-
prezentowała grupa modelarzy działających przy 
Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego 
w składzie:

Mateusz Waga, Damian Gmitrzuk, Andrzej Stę-
pień, Mateusz Dziuba, Mateusz Głowacz, Szymon 
Drączkowski, Piotr Wielosz.

Kierownikiem i trenerem zamojskiego zespo-
łu był instruktor modelarstwa lotniczego Andrzej 
Niezgoda, a opiekunem grupy modelarzy Leszek 
Kryszczuk.

Ogółem w Mistrzostwach startowało 224 za-
wodników reprezentujących 32 stowarzyszenia 
i aerokluby regionalne w Polsce. 

W wyniku zaciętej i trudnej rywalizacji z uwagi 
na wysoką temperaturę, która sięgała 350C, osiąg-
nięto następujące rezultaty:
- w klasie modeli na uwięzi F2B Mateusz Waga 

zajął 4 miejsce
- w klasie szybowców F1A/ Mateusz Głowacz 

zajął 12 miejsce, natomiast - 09 Szymon Drącz-
kowski 17 miejsce

- w klasie rakiet S6A Damian Gmitrzuk zajął 41 
miejsce, Andrzej Stępień 42 miejsce, natomiast 
Mateusz Dziuba 45 miejsce.

- w klasie szybowców z napędem gazowym F1K- 
Piotr Wielgosz zajął 15 miejsce.
Drużynowo zespół zamojskich modelarzy na 

32 zespoły uplasował się na 21 pozycji.

SPORTOWE ABC 
W każdą środę i czwartek od godz. 17.00- 20.00 

zapraszamy dzieci i młodzież na tereny rekreacyj-
ne Spółdzielni nad rzeką Łabuńką obok Skatepar-
ku, gdzie odbywać się będą następujące zajęcia: 
- nauka, rozgrywki w piłkę siatkową i plażową
- doskonalenie techniki jazdy terenowej na rowerach

III OSIEDLOWY RAJD ROWEROWY 
W dniu 7 sierpnia 2010 r odbędzie się rajd ro-

werowy dla mieszkańców na trasie Zamość - Zwie-
rzyniec - Zamość. Zbiórka uczestników o godz. 
9.00 obok Skateparku.

W programie: spływ kajakowy, ognisko. 
Zapisy przyjmujemy do dnia 5 sierpnia w biu-

rze Spółdzielni ul. Wiejska 17 pokój nr 17 nr. tel. 
84 638 0334.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW
na „XIV Piknik Rodzinny”, który odbędzie się 
w dniu 29 sierpnia 2010 r. na terenach rekreacyj-
nych nad rzeką Łabuńką. 

Ponadto przypominamy, jak co roku w trakcie pik-
niku zostaną ogłoszone wyniki konkursu na „Naj-
ładniejszy balkon i ogródek przyblokowy 2010”


