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Poni¿ej przedstawiamy Pañstwu realizacjê wybranych,
najistotniejszych zmian:
Nowelizacja ustawy o spó³dzielniach 1. Nie ustanawia siê ju¿ spó³dzielczych w³asnoœciowych
mieszkaniowych, oprócz zmian organizacyjnych, takich praw do lokali. Osoby posiadaj¹ce spó³dzielcze
jak obowi¹zek zwo³ania ostatnich Zebrañ Grup w³asnoœciowe prawa do lokali nie musz¹ siê jednak
Cz³onkowskich i ostatniego Zebrania Przedstawicieli niepokoiæ, ¿e ich prawa wygasn¹. Jako prawa nabyte
oraz obowi¹zek zmiany treœci statutu, wprowadzi³a istniej¹ nadal i nadal mo¿na takie mieszkania zbywaæ,
szereg unormowañ prawnych oddzia³ywuj¹cych darowaæ, a nawet, je¿eli taka jest wola ich posiadaczy
bezpoœrednio na dzia³alnoœæ, gospodarkê i sposób przekszta³caæ je w odrêbn¹ w³asnoœæ. Osoby, które
zarz¹dzania w spó³dzielniach mieszkaniowych. Drugie nabêd¹ w³asnoœciowe prawo na rynku wtórnym s¹
pó³rocze bie¿¹cego roku odbiega³o znacznie od przyjmowane w poczet cz³onków, je¿eli z³o¿¹ deklaracjê
dotychczasowych zasad i norm przyjêtych od wielu lat. cz³onkowsk¹. Mog¹ tak¿e posiadaæ spó³dzielcze
Zmieni³y siê nie tylko obowi¹zki Zarz¹du, ale równie¿ w³asnoœciowe prawo do lokalu bez cz³onkostwa
w Spó³dzielni i bez prawa do korzystania w op³atach
prawa i obowi¹zki cz³onków.
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spisania umowy, aby zweryfikowa³y z³o¿one do
Spó ³dz iel ni dok ume nty. Zda rza siê , ¿e dop ier o
w Kancelarii Notarialnej dowiadujemy siê, ¿e ktoœ
zmar³, rozwiód³ siê lub wst¹pi³ w zwi¹zek ma³¿eñski..
Wówczas w umówionym terminie nie dochodzi do
zawarcia umowy.
3. Kolejn¹ istotn¹ zmian¹ jest obowi¹zek rozliczania
kosztów na poszczególne nieruchomoœci. Do chwili
wejœcia w ¿ycie nowelizacji UoSM zasoby spó³dzielcze
by³y finansowane ze „wspólnego worka”. Od
31.07.2007r. Spó³dzielnia jest zobowi¹zana do rozliczeñ
przychodów i kosztów (wp³ywów i wydatków) odrêbnie
dla ka¿dej nieruchomoœci. Skutkiem tego bêdzie
ustalenie dla ka¿dej nieruchomoœci odrêbnej op³aty
eksploatacyjnej i remontowej. Konsekwencj¹ takiego
rozliczania jest równie¿ uchwalona przez Zebranie
Pr ze ds ta wi ci el i
zm ia na st at ut ow a do ty cz ¹c a
zaprzestania wspó³finansowania wymiany okien
i pod³o¿y.
4. Usuniêto z zapisów ustawy pojêcie modernizacji.
W z wi¹zku z tym Spó³dzielnia zaprzesta³a
kontynuowania procesu termomodernizacji budynków
na dotychczasowych zasadach. Prawdopodobnie, aby
przyst¹piæ do kolejnych dociepleñ Spó³dzielnia bêdzie
musia³a uzyskaæ zgody i deklaracjê sp³aty kredytu
wszystkich lokatorów. W budynkach docieplonych we
wczeœniejszych okresach, osoby uzyskuj¹ce odrêbn¹
w³asnoœæ lokali sk³adaj¹ w umowie notarialnej
oœwiadczenie (bez wzglêdu na to, czy na docieplenie
wyra¿ali wczeœniej, w ankiecie, zgodê, czy te¿ nie), ¿e
bêd¹ dokonywaæ sp³aty nale¿nej czêœci kredytu razem
z op³atami czynszowymi na dotychczasowych zasadach.
5. W przypadku wygaœniêcia lokatorskiego prawa do
lokalu Spó³dzielnia zosta³a zobowi¹zana wyp³aciæ
osobie uprawnionej (dotychczasowemu cz³onkowi,
któr y nie poni ós³ ¿adn ych kosz tów zwi¹ zany ch
z nabyciem swojego prawa do lokalu) wartoœæ rynkow¹
tego lokalu. Do koñca lipca 2007 r. pieni¹dze uzyskane z
przetarg ów na ustanowienie spó³dzielczych
w³asnoœciowych praw do lokali zwiêksza³y fundusz
zasobowy Spó³dzielni. Aktualnie zostan¹ wyp³acone
osobie uprawnionej.
6. Na lokalu, do którego wygas³y spó³dzielcze
lokatorskie i w³asnoœciowe prawa, Spó³dzielnia ma
obowi¹zek ustanowiæ odrêbn¹ w³asnoœæ, co oznacza
pozbawienie pozosta³ych cz³onków maj¹tku, o czym
pi sz em y w ar ty ku le „N ad zw yc za jn e Ze br an ie
Przedstawicieli” (patrz uchwa³a Nr 6/N/2007).
7. Wyjaœniamy, ¿e nowelizacja ustawy wprowadzi³a
zapis dot. mo¿liwoœci zwolnienia z wp³at na fundusz
remontowy cz³onków, którzy przekszta³cili swoje prawo
do lokalu na spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo po 23
kwietnia 2001 roku. Nasza Spó³dzielnia, po tej dacie,
dokona³a jedynie 72 przekszta³cenia i tylko w stosunku
do tej iloœci osób zwolnienie by³oby mo¿liwe, o ile
lokatorzy, którzy mog¹ skorzystaæ z tego zapisu, z³o¿¹
stosowny wniosek do Walnego Zgromadzenia i jeœli
Walne Zgromadzenie podejmie tak¹ decyzjê.
“

z po¿ytków wygospodarowanych z maj¹tku wszystkich
cz³onków.
2. Szeroko rozpropagowane w mediach nabycie odrêbnej
w³asnoœci przez posiadaczy spó³dzielczych lokatorskich
praw do lokali oraz najemców by³ych mieszkañ
zak³adowych wywo³a³o w miesi¹cach lipcu i sierpniu
lawinê wniosków sk³adanych do Spó³dzielni. S¹ one
realizowane w okolicznych Kancelariach Notarialnych
zgodnie z kolejnoœci¹ z³o¿enia. Do koñca bie¿¹cego roku
zostanie przeniesiona w³asnoœæ lokali na rzecz ok. 300
osób uprawnionych. Przypominamy, ¿e Spó³dzielnia
skierowa³a listê osób wnioskuj¹cych do Kancelarii
w Jastrzêbiu Zdroju z proœb¹ o wyznaczenie terminów,
jednak¿e z uwagi na brak mo¿liwoœci realizacji takiej
iloœci umów przeniesienia w³asnoœci przez jedn¹
kancelariê, Zarz¹d zwróci³ siê z pismami do przesz³o
dwudziestu Notariuszy w s¹siednich miastach.
Pozytywny oddŸwiêk uzyskano w dwóch kancelariach w
Pszczynie, jednej w Rybniku i po d³u¿szych negocjacjach
w Kancelarii Notarialnej w Wodzis³awiu Œl. (dla
mieszkañców zasobów spó³dzielczych z Wodzis³awia).
Od mie si¹ca stycznia 2 008 roku podejm ie z e
Spó³dzielni¹ wspó³pracê jeszcze jedna Kancelaria
w Pszczynie. Koszty ustanowienia i przeniesienia
w³asnoœci wynosz¹ maksymalnie 860,00 z³. Spó³dzielnia
nie wymaga ¿adnych wp³at z tytu³u wartoœci rynkowej
lokalu, jednak¿e zgodnie z ustaw¹ wymagane jest nie
zaleganie z op³atami czynszowymi. Przypominamy, ¿e
odrêbna w³asnoœæ skutkuje w momencie z³o¿enia przez
Notariusza wniosku do S¹du Rejonowego Wydzia³u
Ks i¹ g Wi ec zy st yc h. Od rê bn y w³ aœ ci ci el je st
zob owi ¹za ny sam odz iel nie reg ulo waæ op³ atê za
wieczyste u¿ytkowanie (do 30 marca ka¿dego roku) oraz
z³o¿yæ deklaracjê w sprawie podatku od nieruchomoœci
w Urzêdzie Miasta. Nowelizacja zawiera w sobie szereg
nieœcis³oœci. Wykreœlono z ustawy zapis mówi¹cy o
zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Do tej pory, osoby które przekszta³ca³y swoje prawa na
spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu korzystaj¹c
z bonifikaty (wczeœniej 70%, a póŸniej 50%), by³y
zwolnione z podatku od wartoœci bonifikaty. W zwi¹zku
z wykreœleniem tego zapisu osoby, na rzecz których
zostanie przeniesiona odrêbna w³asnoœæ lokalu mog¹
takiemu podatkowi podlegaæ. Zarz¹d zwróci³ siê do
Urzêdu Skarbowego z pismem o jasn¹ odpowiedŸ, czy
przekszta³cenie bêdzie podlega³o opodatkowaniu. Do
dnia dzisiejszego do Spó³dzielni nie wp³ynê³a odpowiedŸ
w tej sprawie. Kolejnym drastycznym tematem jest
wprowadzenie od 1 stycznia 2008 roku podatku VAT w
wysokoœci 7 % od wartoœci rynkowej lokalu w stosunku
do osób, które dokonaj¹ przekszta³cenia w okresie piêciu
lat od uzyskania spó³dzielczego lokatorskiego prawa.
Zapis ten dotyczy osób, które uzyska³y lokatorskie prawo
po 30 kwietnia 2004 roku.
Omawiaj¹c temat ustanawiania i przenoszenia w³asnoœci
zwracamy siê z apelem do osób, które z³o¿y³y wnioski
i otrzymuj¹ pisma informuj¹ce ich o terminie i miejscu
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Za³o¿enia polityki remontowej
na lata 2008-2010
W zwi¹zku ze zmianami w unormowaniach
prawnych, o czym piszemy w artykule „Zmiany
w prawie i w Spó³dzielni” zosta³y opracowane za³o¿enia,
w oparciu o które planowane i realizowane bêd¹ remonty
zasobów. Za³o¿enia zosta³y opracowane przez Zarz¹d oraz
zaakceptowane przez Radê Nadzorcz¹ na posiedzeniu
w dniu 26.11.2007 r.
1. Nadal kontynuowane bêdzie tworzenie funduszu
remontowego w Spó³dzielni, w formie odpisów
w koszty eksploatacji (op³aty na fundusz remontowy), dla
wszystkich u¿ytkowników lokali, bez wzglêdu na tytu³y
prawne do zajmowanych lokali (tak¿e dla w³aœcicieli
niebêd¹cych cz³onkami). W przypadku najemców odpis
bêdzie czêœci¹ op³aty czynszowej, w przypadku lokali bez
tytu³u prawnego, odpis bêdzie czêœci¹ op³aty odszkodo-wawczej.
2. Wysokoœæ op³at uzale¿niona bêdzie od planowanych
b¹dŸ przewidywanych kosztów remontów zwi¹zanych
z dan¹ nieruchomoœci¹.
3. Rozliczanie i ewidencjonowanie funduszu remontowego
bêdzie prowadzone na poszczególne nieruchomoœci.
4. Wydatki funduszu remontowego bêd¹ zatwierdzane
w formie planów remontów tj. zestawieñ rzeczowych zadañ
planowanych na ka¿d¹ z oznaczonych nieruchomoœci.
5. Ujednolicony zostanie poziom op³at na fundusz
remontowy w zakresie ca³ej nieruchomoœci wielobudynkowej, poniewa¿ koszty remontów powinny byæ
pokrywane wg udzia³ów w nieruchomoœci, czyli
(w przypadku SM "JAS-MOS" ) proporcjonalnie do
powierzchni u¿ytkowej wszystkich lokali le¿¹cych
w obrêbie okreœlonej nieruchomoœci.
6. Ze wzglêdu na wzrost wartoœci robót budowlanych,
zwi¹zany ze wzrostem w latach 2006-2007 cen materia³ów
budowlanych oraz wzrostem kosztów w³asnych firm
w roku 2007, a tak¿e spodziewany wzrost tych kosztów
w roku 2008 za³o¿ono wzrost op³at na fundusz remontowy
2
œrednio o 0,10 z³/m w roku 2008 i w roku 2010.
7. W ramach planowanych robót remontowych, na ka¿dej
nieruchomoœci zostanie corocznie zabezpieczona kwota na
realizacjê zadañ nieplanowanych - awaryjnych, okreœlona
na podstawie zdarzeñ z lat poprzednich.
8. Ró¿nica miêdzy kosztami remontów, a przychodami
z op³at na remontydanej nieruchomoœci, zwiêkszaæ bêdzie
odpowiednio koszty lub przychody eksploatacji
i utrzymania danej nieruchomoœci w roku nastêpnym.

pozwalaj¹cych ujednoliciæ stan techniczny zasobów
i standard zamieszkiwania, oraz inne planowane
i konieczne zadania remontowe,
- utrzymano zasadê, ¿e wartoœæ zadañ remontowych na
nieruchomoœci w skali trzech lat nie mo¿e przekroczyæ
wartoœci przychodów na fundusz remontowy tej
nieruchomoœci w tym okresie,
- prognoza bêdzie mog³a byæ korygowana w swoim
zakresie, w czasie obowi¹zywania, w zale¿noœci od
nowych b¹dŸ nieplanowanych potrzeb.
Prognoza (plan trzyletni) pozwoli miesz-kañcom na szersze spojrzenie na zakres planowanych
lub spodziewanych na nieruchomoœciach zadañ
remontowych w ci¹gu najbli¿szych trzech lat,
a w zwi¹zku z tym na bezkonfliktowe ponoszenie op³at
na fundusz remontowy. Pozwoli równie¿ uj¹æ
w okresie trzyletniego rozliczenia takie zadania,
których koszt dotychczas przekracza³ roczne
przychody na fundusz remontowy nieruchomoœci.
W oparciu o wy¿ej opisan¹ prognozê uchwalane bêd¹
coroczne szczegó³owe plany remontów.

Zarz¹d opracowa³ prognozê robót remontowych
w ka¿dej nieruchomoœci na lata 2008, 2009 i 2010
zawieraj¹c¹ m.in. nastêpuj¹ce uwarunkowania:
- uwzglêdnione zosta³y zidentyfikowane na czas obecny
potrzeby remontowe,
- ujêta zosta³a kontynuacja zadañ rozpoczêtych,
“
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Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli uchwalenia zmiany treœci statutów do dnia
W dniu 29 listopada 2007 r. odby³o siê
Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli. Zebranie
poprzedzone by³o, zgodnie z wymogami prawa,
Zebraniami Grup Cz³onkowskich (w dniach od 08 do
19 paŸdziernika b.r.), na których omawiana by³a
tematyka obrad ZPCz. Niestety, tradycyjnie ju¿,
w Zebraniach Grup Cz³onkowskich wziê³o udzia³
tylko 2,10% cz³onków Spó³dzielni.

30 listopada 2007 r. oraz zg³oszenie tej zmiany do
dnia 30 grudnia 2007 r. do Krajowego Rejestru
S¹dowego. By³a to g³ówna przyczyna zwo³ania
Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.
W trakcie obrad podjêto jednak 6 uchwa³
w nastêpuj¹cych sprawach
1/N/2007 - uchwalenia Regulaminu obrad
Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.
Uchwa³a o charakterze organizacyjnym
podejmowana przez ka¿de ZPCz.
2/N/2007 - odwo³ania od Uchwa³y Rady Nadzorczej.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym statutem, ka¿de
odwo³anie od uchwa³y Rady Nadzorczej z³o¿one w
wymaganym terminie powinno byæ rozpatrzone na
najbli¿szym Zebraniu.

W trakcie obrad

Przedstawiciele w trakcie obrad

3/N/2007 - wyboru Delegata na Zjazd Regionalnego
Zwi¹zku Rewizyjnego Spó³dzielczoœci
Mieszkaniowej w Katowicach.
Dwie Grupy Cz³onkowskie w trakcie omawiania
tematyki obrad ZPCz poda³y swoich kandydatów na
Zjazd, zaœ trzeci kandydat zosta³ zg³oszony
w trakcie obrad; spoœród trzech kandydatów,
w wyniku tajnych wyborów Delegatem na kolejn¹
kadencjê zosta³ Pan Jacek Musialik, cz³onek
Spó³dzielni z Osiedla Arki Bo¿ka pe³ni¹cy
jednoczeœnie funkcjê Prezesa Zarz¹du.
.4/N/2007 - zmiany statutu .
Statut jest najwa¿niejszym unormowaniem
w Spó³dzielni. Okreœla, w ramach obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa, podstawowe zasady jej
funkcjonowania. W zwi¹zku z koniecznoœci¹

s
“JAS-MOS”

M
4

S
“

Rada redakcyjna : Prezes - Jacek Musialik, Z-cy Prezesa : Renata Biœta,
Zbigniew Matyjas oraz Barbara Olszok.
Adres Spó³dzielni Mieszkaniowej “JAS-MOS” ; 44-330 Jastrzêbie Zdrój, ul. S³oneczna 18a
tel/fax 032 47-626-36, 37, 38; 032 47-61-074; e-mail smjas-mos@cirow.pl; www.smjasmos.cirow.pl
Biuletyn jest redagowany przez pracowników i cz³onków SM “JAS-MOS”
Za treœæ pozycji reklamowych Spó³dzielnia nie ponosi odpowiedzialnoœci
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Obrady Zebrania Przedstawicieli trwa³y
4 godziny. W Zebraniu wziê³o udzia³ 45
Przedstawicieli spoœród 63 uprawnionych,
wybranych przez cz³onków w poprzednich latach
oraz w roku bie¿¹cym w wyborach uzupe³niaj¹cych.
Nowym Przedstawicielem z Grupy Osiedla
Pionierów, w miejsce osoby, która zrezygnowa³a
z cz³onkostwa w Spó³dzielni zosta³a p.
Pomianowska Jolanta zam. przy ul. Kaszubskiej
5/27, wykszta³cenie œrednie, tel. 32 47 135 39; (dane
podajemy w zgodnie z Ustaw¹ o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.97 r. - Dz.U. z 97 r., Nr 133,
poz. 883 z póŸniejszymi zmianami). Nadmieniæ
nale¿y, ¿e w wyniku bardzo ma³ej frekwencji nie
uda³o siê wybraæ nowego Delegata Grupie Osiedla
PrzyjaŸñ, która w zwi¹zku z tym by³a
reprezentowana przez trzy osoby, zamiast cztery.
Ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r.
o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr
125, poz. 873) na³o¿y³a na spó³dzielnie
mieszkaniowe szereg obowi¹zków, m.in. obowi¹zek
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wprowadzenia szerokich zmian odst¹piono od
wprowadzania poprawek do istniej¹cego statutu.
Przedstawicielom zosta³a przedstawiona propozycja
nowej treœci ca³ego statutu wraz z za³o¿eniem
anulowania ca³oœci treœci poprzedniej. Uchwa³a
w sprawie zmiany statutu wraz z jego treœci¹
zamieszczona jest na stronie internetowej
Spó³dzielni www.smjasmos.cirow.pl Zmiana statutu
obowi¹zuje jednak od daty jego rejestracji
w Krajowym Rejestrze S¹dowym. Po
zarejestrowaniu statutu i jego uwierzytelnieniu przez
S¹d, zostanie zlecony wydruk jego treœci w takiej
iloœci, aby ka¿dy cz³onek móg³ otrzymaæ jeden
egzemplarz.
W trakcie obrad

Podkreœliæ nale¿y, ¿e prawdopodobnie by³o to
ostatnie Zebranie Przedstawicieli w Spó³dzielni. Po
zarejestrowaniu nowego statutu najwa¿niejsze
decyzje w Spó³dzielni bêdzie podejmowaæ Walne
Zgromadzenie, w którym bêd¹ mogli uczestniczyæ
wszyscy cz³onkowie.

OG£OSZENIA DROBNE
o b r a d

.5/N/2007 - zatwierdzenia Regulaminu Rady
Nadzorczej.
Nowy Regulamin Rady Nadzorczej bêdzie
obowi¹zywaæ po wejœciu w ¿ycie nowych zapisów
statutowych. Zatwierdzenie nowego regulaminu
wynika z art. 82 ustawy nowelizacyjnej, gdy¿ zmianie
uleg³y zasady wynagradzania cz³onków Rady za
udzia³ w posiedzeniach.
6.6/N/2007 - zbywania nieruchomoœci lokalowych
w drodze przetargów na ustanowienie odrêbnej
w³asnoœci lokali.
Znowelizowana Ustawa o spó³dzielniach
mieszkaniowych nakazuje Zarz¹dowi Spó³dzielni
wystawiaæ do przetargu na ustanowienie odrêbnej
w³asnoœci wolny lokal mieszkalny, do którego
wygas³o spó³dzielcze lokatorskie lub w³asnoœciowe
prawo, zaœ ustanawianie odrêbnej w³asnoœci lokalu
i jego zbycie na rzecz osoby wygrywaj¹cej przetarg
jest zbywaniem maj¹tku spó³dzielni, czyli wszystkich
jej cz³onków. Ustawa Prawo Spó³dzielcze pozwala
zbywaæ maj¹tek spó³dzielczy tylko po uprzedniej
zgodzie Walnego Zgromadzenia, czy te¿ Zebrania
Przedstawicieli.

Zamieniê M-3 z kuchni¹, ³azienk¹ i balkonem
w kafelkach, wymienionymi oknami,
o pow. 38 m2, (najem w zasobach
komunalnych), ul. Moniuszki, Os. PrzyjaŸñ
na wiêksze (3-4 pokoje)
z mo¿liwoœci¹ sp³aty zad³u¿enia.
Istnieje mo¿liwoœæ odsprzedania gara¿u
murowanego na wprost mieszkania.
tel. kontaktowy: 668 827 534 lub 662 613 848.

BIURO RACHUNKOWE
DORADCA PODATKOWY
PIOTR MACIEJEWSKI
- zeznania podatkowe
- doradztwo podatkowe
- us³ugi ksiêgowe

ul. 11 Listopada
44-330 Jastrzêbie Zdrój
tel. (032) 476-36-13
www.doradcy.net.pl
maciejewski@doradcy.net.pl
S
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