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PODSUMOWANIE ZIMY
Pierwszy kwarta³ bie¿¹cego roku przyniós³ nam zimê 

jakiej dawno nie by³o. W ostatnich latach odwykliœmy od takich 
mrozów, a przede wszystkim od tak obfitych opadów œniegu. 
Œrednie temperatury w tym okresie by³y ni¿sze od œrednich 
wieloletnich, a œnieg ju¿ dawno nie zalega³ tak d³ugo wokó³ 
nas. S³owem mo¿na rzec, ¿e ta zima ca³kowicie pokry³a siê 
z zim¹ kalendarzow¹.

S³u¿by Spó³dzielni do³o¿y³y w tym okresie wszelkich 
starañ, aby nie by³o wiêkszych problemów z poruszaniem siê 
po osiedlowych chodnikach i drogach. Œnieg by³ odgarniany 
z nich systematycznie od wczesnych godzin rannych, 
zarówno przez opiekuj¹cych siê nieruchomoœciami w³asnych 
pracowników jak i przez firmy zewnêtrzne, zatrudnione do 
utrzymania terenów w okresie zimowym. Nie odnotowano tej 
zimy du¿ej iloœci skarg na utrzymania chodników, co œwiadczy 
o tym, ¿e pomimo wielu trudnoœci zadanie by³o wykonywane 

przez s³u¿by w sposób zadowalaj¹cy. Wiêkszym problemem, 
ni¿ w ostatnich latach, by³a koniecznoœæ usuwania du¿ej iloœci 
sopli, nawisów œnie¿nych i udro¿niania zamarzaj¹cych rur 
spustowych i rynien. Nasilenie siê pojawiania takich zdarzeñ 
mia³o miejsce szczególnie w lutym i marcu, gdy temperatury 
w ci¹gu dnia by³y bliskie zera zaœ w nocy znacznie spada³y. 
Mimo, ¿e takie sytuacje mia³y miejsce czêsto z dnia na dzieñ, 
s³u¿by administracyjne nie dopuœci³y do stworzenia 
zagro¿enia dla mieszkañców. 

Na szczêœcie w ca³ym okresie zimy dobrze spisywa³a 
siê instalacja c.o. Nie odnotowano powa¿niejszej awarii 
zarówno na sieciach doprowadzaj¹cych ciep³o do budynków 
jak i na instalacjach wewnêtrznych. Nale¿y siê  jednak 
spodziewaæ zwiêkszonych kosztów poniesionych na ogrzanie 
mieszkañ w porównaniu do roku ubieg³ego.  
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Za treœæ pozycji reklamowych Spó³dzielnia nie ponosi odpowiedzialnoœci

ró¿nica miêdzy kosztami eksploatacji i utrzymania danej 
nieruchomoœci a przychodami z op³at, zwiêkszaj¹ca 
odpowiednio przychody lub koszty tej nieruchomoœci
w roku nastêpnym, uwzglêdniana jest w kolejnych 
kalkulacjach op³at.

Dodatkowo op ³a ty  w ramach jedne j  
nieruchomoœci zosta³y zró¿nicowane w zale¿noœci od 
tytu³u prawnego do lokalu. W odniesieniu do kosztów 
eksploatacjii utrzymania nieruchomoœci przypa-
daj¹cych na Cz³onków Spó³dzielni czêœæ tych kosztów 
pokrywana jest z dodatkowych dochodów osi¹ganych 
przez Spó³dzielniê, np. z wynajmu lokali u¿ytkowych czy 
lokowania nadwy¿ek finansowych w bankach, zgodnie
z decyzjami Cz³onków Spó³dzielni podejmowanymi na 
Zebraniu Przedstawicieli w zakresie podzia³u 
osi¹gniêtej nadwy¿ki bilansowej. W zwi¹zku z tym 
op³aty naliczane Cz³onkom Spó³dzielni w przypadku 
wiêkszoœci nieruchomoœci mog³y zostaæ skalkulowane 
na ni¿szym poziomie ni¿ op³aty dla u¿ytkowników lokali 
niebêd¹cych cz³onkami. Natomiast bior¹c pod uwagê 
fakt, ¿e osoby posiadaj¹ce prawo odrêbnej w³asnoœci 
lokalu samodzielnie reguluj¹ podatek od nieruchomoœci 
oraz op³aty z tytu³u wieczystego u¿ytkowania gruntu 
bezpoœrednio do Urzêdu Miasta kalkulowane dla nich
w Spó³dzielni op³aty eksploatacyjne nie obejmuj¹ tych 
kosztów.

W przypadku najemców lokali mieszkalnych 
oraz osób zajmuj¹cych lokale bez tytu³u prawnego, na 
podstawie kosztów wynikaj¹cych z zatwierdzonego 
planu finansowo-gospodarczego na rok 2010 oraz
w oparciu o zapisy ustawy o ochronie praw lokatorów 
skalkulowane zosta³y stawki czynszu najmu oraz 
wysokoœæ op³at za bezumowne zajmowanie lokali. 
Informacje w sprawie zmiany wysokoœci tych stawek 
zosta³y przekazane uprawnionym u¿ytkownikom lokali
i obowi¹zuj¹ w zasobach Spó³dzielni od dnia 
01.03.2010 r. 

Op³aty za u¿ytkowanie lokali
w roku 2010 raz jeszcze

W grudniu 2009 r. wszystkie osoby zajmuj¹ce
w Spó³dzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” lokale
i wnosz¹ce op³aty z tytu³u ich u¿ytkowania na podstawie 
art. 4 ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych 
(lokatorskie, w³asnoœciowe prawa do lokali oraz prawo 
odrêbnej w³asnoœci) otrzyma³y zawiadomienia
o zmianie wysokoœci op³at od kwietnia 2010 r. Zmiany te 
wynika³y z zatwierdzenia planu f inansowo-
gospodarczego Spó³dzielni na rok 2010 oraz opartych 
na nim kalkulacji stawek op³at na poszczególnych 
nieruchomoœciach. W powy¿szym planie okreœlony 
zosta³ przewidywany poziom kosztów gospodarki 
zasobami mieszkaniowymi i przychodów na ich 
pokrycie wraz z kalkulacj¹ op³at, które obowi¹zywaæ 
bêd¹ od 01.04.2010 r.  Zgodnie z ustaw¹
o spó³dzielniach mieszkaniowych w brzmieniu nadanym 
jej przez ustawê z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie 
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych ró¿nica 
pomiêdzy kosztami eksploatacji i utrzymania danej 
nieruchomoœci a uzyskanymi przychodami na ich 
pokrycie zwiêksza w roku nastêpnym przychody lub 
koszty w tej nieruchomoœci, co oznacza obowi¹zek 
odrêbnego kszta³towania op³aty eksploatacyjnej dla 
ka¿dej nieruchomoœci, a  stosowanie jednakowych 
stawek dla wszystkich nieruchomoœci nie ma ju¿ 
uzasadnienia (po kilku latach trudno by³oby 
u¿ytkownikom lokali dop³aciæ narastaj¹c¹ ró¿nicê, je¿eli 
stawka op³at by³aby zbyt niska w stosunku do 
faktycznych kosztów). Ze wzglêdu na powy¿sze, 
zgodnie z zapisami nowelizacji z dnia 14 czerwca 
2007 r. ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych

1i treœci¹ jej art. 4 ust. 4  oraz w celu prawid³owego 
ustalenia wymiaru op³aty eksploatacyjnej dla lokali
z poszczególnych nieruchomoœci maj¹cej równowa¿yæ 
poniesione w niej koszty, Spó³dzielnia prowadzi 
odrêbnie dla ka¿dej nieruchomoœci: 
- ewidencjê i rozliczanie kosztów i przychodów,
o których mowa w art. 4 ust. 1 - 2 i 4 w/w ustawy 
- ewidencjê wp³ywów i wydatków funduszu 
remontowego na poszczególne nieruchomoœci. 
Dla ka¿dej nieruchomoœci prowadzona jest odrêbna 
ewidencja ksiêgowa obejmuj¹ca ewidencjê rodzajow¹ 
kosztów eksploatacji i utrzymania danej nieruchomoœci, 
jak równie¿ przychodów naliczanych u¿ytkownikom 
lokali na pokrycie tych kosztów, z wyszczególnieniem 
poszczególnych sk³adników op³at. Na zakoñczenie roku 
sporz¹dzane jest rozliczenie powy¿szych kosztów
i przychodów odrêbnie dla ka¿dej nieruchomoœci
i jednoczeœnie, na podstawie art. 6 ust. 1 w/w ustawy 

JAS-MOS



Wp³yw zmian w³asnoœciowych
w spó³dzielniach mieszkaniowych 
na system zarz¹dzania.

Przedruk z gazety „Domy Spó³dzielcze”, styczeñ 2010

„Daleko id¹ce zmiany dokonane ustaw¹ z dnia
14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spó³dzielniach 
mieszkaniowych spowodowa³y koniecznoœæ 
odmiennego spojrzenia na dotychczasowe funkcje 
spó³dzielni mieszkaniowych, tak¿e w stosunku do 
zarz¹dzanych przez nie nieruchomoœci… Jak siê 
wydaje, przyjêty przez ustawodawcê kierunek zmian - w 
d³u¿szej perspektywie – spowoduje koniecznoœæ 
wypracowania  nowego modelu  spó ³dz ie ln i  
mieszkaniowej… Po wejœciu w ¿ycie ustawy 
nowe l i zu j¹ce j  zasadn icze j  zmian ie  u leg ³o  
instrumentarium prawne, w ramach którego spó³dzielnie 
mieszkaniowe zarz¹dzaj¹ nieruchomoœciami… 

1Przypomnieæ nale¿y dodany do ustawy art. 4 ust. 4 . 
Zgodnie z tym przepisem: zarz¹d spó³dzielni prowadzi 
odrêbnie dla ka¿dej nieruchomoœci ewidencjê
i rozliczenie przychodów i kosztów oraz ewidencje 
wp³ywów i wydatków funduszu remontowego, przy 
czym ewidencja wp³ywów i wydatków funduszu 
remontowego na poszczególne nieruchomoœci powinna 
uwzglêdniaæ wszystkie wp³ywy i wydatki funduszu 
remontowego tych nieruchomoœci. Zatem pocz¹wszy 
od 31 czerwca 2007 r. spó³dzielnia mieszkaniowa nie 
ma ju¿ mo¿liwoœci obci¹¿ania pozosta³ych spó³dzielców 
kosztami dzia³alnoœci w konkretnej nieruchomoœci… 
Podkreœlenia wymaga, ¿e w wyniku tej nowelizacji 
og ran i czona  zos ta ³a  zasada  so l i da ryzmu  
spó³dzielczego. W tym ujêciu spó³dzielnia nie zarz¹dza 
ju¿ jednolit¹ mas¹ maj¹tkow¹, mieniem spó³dzielczym, 
ale poszczególnymi nieruchomoœciami.”

Jastrzêbie Zdrój, ul. Warszawska 1
tel. 32/4717796

tel. kom. 698 686 391, 698 686 397

dokoñczenie ze str.1

JAS-MOS

PODSUMOWANIE ZIMY
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e 
aura bêdzie mia³a wp³yw na zwiêkszone zu¿ycie energii 
cieplnej w bie¿¹cym sezonie grzewczym.
Obecna zima bêdzie niestety kosztowna nie tylko z tytu³u 
zwiêkszonego zu¿ycia energii cieplnej. Chc¹c normalnie 
funkcjonowaæ, musimy siê liczyæ z ponoszeniem równie¿ 
kosztów usuwania œniegu, sopli oraz utrzymania zimowego 
dróg i chodników. Nie mo¿na te¿ zapomnieæ o wyrz¹dzonych 
przez zimê szkodach. Wiosn¹ konieczne bêd¹ naprawy 
uszkodzonego orynnowania, dróg i chodników. Nale¿y wiêc 
spodziewaæ siê, ¿e koszty poniesione zarówno na przebieg 
„Akcji zima” jak i na naprawy szkód spowodowanych przez 
zimê bêd¹ znacznie wy¿sze ni¿ ponoszone na te cele w latach 
ubieg³ych. Tak wiêc chcia³oby siê rzec : „Byle do wiosny”, bo 
nawet osoby, które bardzo zimê lubi¹ maj¹ ju¿ jej doœæ
i z utêsknieniem tej wiosny wyczekuj¹.

tak d³ugo utrzymuj¹ca siê zimowa 

Og³oszenie

Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej "JAS-MOS"
w Jastrzêbiu Zdroju informuje, i¿ posiada do wynajêcia 
nastêpuj¹ce lokale u¿ytkowe:
- Lokal przy ul. Plac Zwyciêstwa 12 w Wodzis³awiu Œl., 
zlokalizowany w piwnicy budynku mieszkalnego 

2o p.u. 7,36 m  przeznaczony na dzia³alnoœæ biurow¹, 
us³ugow¹ lub handlow¹;

2- stawka najmu 7,95 z³/m  (netto).
- Lokale przy ul. Górniczej 38 w Jastrzêbiu Zdroju, 
zlokalizowane na parterze budynku mieszkalnego

2 2o p.u. 10,70 m  oraz 23,60 m  przeznaczone na 
dzia³alnoœæ biurow¹, us³ugow¹ lub handlow¹;

2- stawka najmu 7,00 z³/m  (netto) plus op³aty za 
  media.

Bli¿szych informacji na temat wolnych lokali mo¿na 
uzyskaæ w siedzibie Spó³dzielni przy ul. S³onecznej 18a 
(pokój  nr 11) lub pod numerem telefonu:
47-626-36 wewn. 53.



Korzystanie z mieszkania zawsze wi¹¿e siê
z obowi¹zkiem pokrywania op³at zwi¹zanych z jego 
eksploatacj¹. Jednak¿e nie wszyscy u¿ytkownicy 
mieszkañ wywi¹zuj¹ siê rzetelnie z tego obowi¹zku co 
powoduje, ¿e zad³u¿enie z tytu³u nieterminowego 
wnoszenia op³at przez mieszkañców staje siê 
problemem spó³dzielni mieszkaniowych. W przypadku 
narastania zaleg³oœci spó³dzielnia mo¿e utraciæ 
p³ynnoœæ finansow¹, tj. zdolnoœæ do regulowania 
zobowi¹zañ na rzecz wykonawców us³ug i dostawców 
mediów, co w dalszej kolejnoœci mo¿e uniemo¿liwiæ 
prawid³owe funkcjonowanie spó³dzielni, w tym 
realizowanie dalszych zadañ w zakresie eksploatacji, 
dostawy mediów i remontów zasobów. Z tego te¿ 
wzglêdu spó³dzielnie wykorzystuj¹ wszelkie dostêpne 
dzia³ania windykacyjne maj¹ce na celu odzyskanie 
nale¿noœci. Pozwy o zap³atê, a tak¿e o eksmisjê, 
egzekucja komornicza nale¿noœci, wpisy do rejestru 
d³u¿ników (utrudniaj¹ce np. póŸniejsze zakupy na raty) 
oraz do hipotek lokali, utrudnianie lub uniemo¿liwianie 
korzystania z mediów w lokalu, wywieszanie na klatkach 
schodowych informacji o zad³u¿eniach mieszkañców, to 
tylko niektóre z powszechnie stosowanych
w spó³dzielniach w tym zakresie metod maj¹cych 
zmobilizowaæ d³u¿ników do uregulowania d³ugu. 
W naszej Spó³dzielni odzyskiwanie zad³u¿enia 
mieszkañców równie¿ jest konieczne i odbywa siê na 
podobnych zasadach z wykorzystaniem wszelkich 
dostêpnych procedur i narzêdzi. Odpowiednie s³u¿by 
prowadz¹ na bie¿¹co wnikliwe analizy poziomu 
zad³u¿enia poszczególnych mieszkañców oraz 
realizuj¹ intensywne dzia³ania windykacyjne. W roku 
2009, w ramach powy¿szych dzia³añ windykacyjnych 
przeprowadzonych zosta³o ponad 100 wizji w lokalach 
d³u¿ników maj¹cych na celu rozpoznanie ich sytuacji 
maj¹tkowej i rodzinnej, do osób zalegaj¹cych z op³atami 
wystosowano blisko 900 wezwañ do zap³aty,
a nastêpnie do s¹du skierowano ponad 200 pozwów
o zap³atê i 10 pozwów o eksmisjê. W tym samym okresie 
blisko 100 uzyskanych nakazów zap³aty zosta³o 
skierowanych do egzekucji komorniczej i skutecznie 
zosta³y przeprowadzone 2 eksmisje, w tym jedna „na 
bruk”. Powództwo o zap³atê lub o eksmisjê z lokalu 
w stosunku do osób zalegaj¹cych z op³atami kierowane 
jest do s¹du niezw³ocznie po bezskutecznym wezwaniu 
d³u¿nika do zap³aty, natomiast po uzyskaniu tytu³u 
wykonawczego (nakazu zap³aty lub wyroku 
eksmisyjnego) do komornika skierowane s¹ wnioski 
o przeprowadzenie egzekucji. Komornik, na podstawie 
nakazu zap³aty mo¿e zaj¹æ wszystkie rzeczy nale¿¹ce 
do d³u¿nika, a tak¿e Ÿród³a jego dochodu. Warto 
pamiêtaæ, ¿e pieni¹dze wyegzekwowane przez 
komornika nie s¹ w ca³oœci przekazywane do 
Spó³dzielni na poczet zad³u¿enia. Czêœæ z zajêtych 
œrodków komornik przeznacza na swoje wynagrodzenie 
oraz na pokrycie dodatkowych op³at zwi¹zanych 
z prowadzon¹ egzekucj¹. Egzekucja komornicza jest 
zatem kosztowna dla d³u¿nika, a jej koszty w ka¿dym 
przypadku dodatkowo zwiêkszaj¹ powsta³e zad³u¿enie. 
Osoby, wobec których s¹d wyda³ nakaz zap³aty, a które 
nie maj¹ ¿adnych wartoœciowych dóbr materialnych, ani 
¿adnych œwiadczeñ, nie mog¹ czuæ siê bezkarne, gdy¿ 

Zaleg³oœci w op³atach
za lokale mieszkalne

Spó³dzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” przedstawia 
poni¿ej zestawienie zaleg³oœci w op³atach za 
u¿ytkowanie lokali mieszkalnych przez ich aktualnych 
u¿ytkowników, jakie wyst¹pi³y w Spó³dzielni na 
poszczególnych nieruchomoœciach wg stanu na dzieñ 
31 grudnia 2009 r.

w z³
iloœæ 

mieszkañ

1. Wrzosowa 1-19, Zielona 4-22   40 339,43 29 222,26 12

2. Zielona 24-42 14 433,35 9 321,52 6

3. Zielona 44-62, 76a-j 33 137,13 17 926,73 9

4. Zielona 9-19 69 647,80 42 483,30 15

5. Zielona 21-31 73 730,13 39 143,09 11

6. Zielona 33-43 50 607,38 21 158,47 10

7. Zielona 1-3, 5-7 41 087,67 25 549,29 10

8. Harcerska 1-3, 5-7 77 622,06 59 884,55 14

9. Harcerska 2-4, Miodowa 2-4 47 891,16 31 023,36 10

10. Œl¹ska 11,13,15,17 52 698,23 39 166,26 15

11. Œl¹ska 19 5 205,22 1 290,52 1

12. Kurpiowska 5-13, 15-23 33 975,30 24 475,31 8

13. Kaszubska 1,3,5,7 24 493,02 14 634,13 7

14. Warmiñska 1-13 18 750,80 10 294,45 3

15. Warmiñska 2-14, 16-28 55 215,72 41 479,25 18

16. Warmiñska 30-42, 44-56 53 904,45 42 739,58 10

17. Pomorska 17-29, 31-43, 45-57 98 214,06 72 039,71 23

18. Pomorska 30-42,44-56 67 026,69 57 037,52 18

19. Pomorska 59-71,73-85,87-99 96 457,59 73 855,49 30

20. 1 Maja 2-8 17 269,12 14 109,08 4

21. Staszica 8 15 243,99 7 762,91 3

22. 11 Listopada 7b 1 318,57 1 318,57 1

23. 11 Listopada 11b 826,40 0,00 0

24. Krótka 2-6 10 992,90 8 577,64 3

25. Poprzeczna 1-5,2-6,8-12,14-18 24 658,97 18 065,73 10

26. S³oneczna 4-8, 10-18 11 634,33 5 202,37 2

27. S³oneczna 20-30,32-42 44 574,95 36 246,47 8

28. Of.Faszyzmu 1-5, 7-15 22 559,57 13 201,71 4

29. Of.Faszyzmu 2-10, 12-16 64 469,95 56 043,63 11

30. Wieczorka 1-9,11-21,23-37 32 119,04 22 925,15 8

31. Wieczorka 2-4 12 386,72 12 386,72 2

32. Wieczorka 6-8 3 729,34 0,00 0

33. Wieczorka 10-12,14-16 5 475,21 1 687,40 1

34. K.Miarki 1 16 576,09 13 555,29 7

35. K.Miarki 5, 6-7. 8-9 8 317,14 3 749,32 1

36. M.Konopnickiej 2,4,6,8,10 27 985,25 25 827,81 5

37. Kusociñskiego 5-23, 25-43 44 003,86 30 411,17 13

38. J.Paw³a II 15a-f 7 470,34 0,00 0

39. Wiejska 9, 9a 20 244,06 17 399,65 6

40. Wiejska 9b, 9c 13 802,08 11 304,80 3

41.

Wiejska 29b, 23b, 17b, 29d,17d,19d, 

17c,23c,29c, 13c 75 055,98 57 218,33 11

42. Górnicza 38,40, Wyspiañskiego 1-7 66 137,20 58 187,13 15

43. Moniuszki 2,4-6 8 162,48 4 094,04 2

44. Moniuszki 8-10 800,88 683,49 1

45. Morcinka 5-7 10 789,60 10 777,99 1

46. Morcinka 6-8 4 937,12 1 795,75 1

47. Kopernika 2-4,6-8,10-12 32 315,17 26 790,66 5

48. Kopernika 11-13 4 017,07 3 432,24 2

49. Krasickiego 1,2, 3, 4, 7, 9 22 176,39 10 517,68 4

50. Krasickiego 6,8,15 22 586,39 13 712,52 5

51. Krasickiego 19 3 367,89 0,00 0

52. 26 Marca 118-128 26 758,69 17 427,29 7

53. 26 Marca 140-152 7 182,95 0,00 0

54. 26 Marca 11,13,15, Plac zwyciêstwa 12 47 627,38 40 126,85 9

55. PCK 14-20 13 244,41 9 669,10 3

56. Wyszyñskiego 45-49,51-53 7 649,84 2 688,80 1

57. Wyszyñskiego 55-57,59-61 19 593,37 16 072,13 3

RAZEM 1 732 497,88 1 225 694,21 392

Lp Nieruchomoœæ

Zaleg³oœci  na 31.12.2009

ogó³em w z³
w tym powy¿ej 3 m-cy

dokoñczenie na str.5
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Dodatki mieszkaniowe

Osoby osi¹gaj¹ce niskie dochody mog¹ ubiegaæ siê 
o uzyskanie pomocy w postaci dodatku mieszka-
niowego. Uzyskanie dodatku mieszkaniowego w wielu 
sytuacjach umo¿l iwia zachowanie ci¹g³oœci 
w regulowaniu op³at za lokal i zapobiega powstaniu 
zaleg³oœci. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje miêdzy 
innymi: najemcom lokali mieszkalnych; osobom 
mieszkaj¹cym w lokalach mieszkalnych, do których 
przys³uguje im spó³dzielcze prawo do lokalu 
mieszkalnego; innym osobom maj¹cym tytu³ prawny do 
zajmowanego lokalu i ponosz¹cym wydatki zwi¹zane 
z jego zajmowaniem; osobom zajmuj¹cym lokal 
mieszkalny bez tytu³u prawnego, oczekuj¹cym na 
przys³uguj¹cy lokal socjalny. Dodatek mieszkaniowy 
przys³uguje je¿eli œredni miesiêczny dochód na jednego 
cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech 
miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku 
o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty 
najmniejszej emerytury w gospodarstwie jedno-
osobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie 
wieloosobowym. Od 1 marca 2010 r. jest to 1 236,01 z³ 
dla gospodarstw jednoosobowych oraz 882,86 z³ dla 
gospodarstw wieloosobowych. Za dochód uwa¿a siê 
wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich 
uzyskania oraz po odliczeniu sk³adek na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe. 

Do dochodu nie wlicza siê dodatków dla sierot 
zupe³nych, zasi³ków okresowych z pomocy spo³ecznej, 
jednorazowych œwiadczeñ pieniê¿nych i œwiadczeñ w 
naturze z pomocy spo³ecznej oraz dodatku 
mieszkaniowego. Normatywna powierzchnia u¿ytkowa 
lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbê cz³onków 
gospodarstwa domowego nie mo¿e przekraczaæ:

21. dla jednej osoby - 45,50 m  
22. dla dwóch osób – 52,00 m  

23. dla trzech osób - 58,50 m  
24. dla czterech osób - 71,50 m  

25. dla piêciu osób - 84,50 m  
26. dla szeœciu osób – 91,00 m

2Normatywn¹ powierzchniê powiêksza siê o 15 m  je¿eli 
w lokalu zamieszkuje osoba poruszaj¹ca siê na wózku 
inwalidzkim, w sytuacji gdy niepe³nosprawnoœæ wymaga 
zamieszkiwania w osobnym pokoju. Dodatek przyznaje 
siê na okres szeœciu miesiêcy, licz¹c od pierwszego dnia 
miesi¹ca nastêpuj¹cego po dniu z³o¿enia wniosku.

UWAGA!!!!! 
W przypadku stwierdzenia, ¿e osoba której przyznano 
dodatek mieszkaniowy nie op³aca na bie¿¹co 
nale¿noœci za zajmowany lokal przez pe³ne dwa 
miesi¹ce, wyp³atê dodatku wstrzymuje siê w drodze 
decyzji administracyjnej do czasu uregulowania 
zaleg³oœci. Natomiast posiadanie zaleg³oœci w op³atach 
przed z³o¿eniem wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego nie jest przeszkod¹ w jego uzyskaniu.

ZALEGÙOÚCI W OPÙATACH
ich d³ug stale roœnie o odsetki i w razie podjêcia pracy, 
uzyskania œwiadczenia, czy nabycia czegoœ 
wartoœciowego, egzekucja komornicza zostanie 
niezw³ocznie ponownie uruchomiona. W tym miejscu 
nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e pozbawienie mieszkania 
(eksmisja z lokalu) nie jest wprawdzie bezpoœredni¹ 
konsekwencj¹ zad³u¿enia w op³atach, ale jest z nim 
najczêœciej zwi¹zane, poniewa¿ podstawow¹ 
przyczyn¹ eksmisji jest brak (utrata) tytu³u prawnego do 
lokalu, a tytu³ prawny do lokalu mo¿na utraciæ w³aœnie
 z powodu zaleg³oœci. Tak wiêc utrata mieszkania mo¿e 
byæ dotkliwym poœrednim skutkiem zaleg³oœci, nawet 
w przypadku w³asnoœciowego prawa do lokalu czy 
prawa odrêbnej w³asnoœci lokalu, którego nie nale¿y 
lekcewa¿yæ. W przypadku mieszkañ stanowi¹cych 
odrêbn¹ w³asnoœæ, konsekwencj¹ zaleg³oœci w op³atach 
za mieszkanie mo¿e byæ bowiem licytacja mieszkania. 
Niektóre osoby s¹ przekonane, ¿e jeœli s¹ w³aœcicielami 
mieszkania, to nikt nie ma prawa odebraæ im w³asnoœci. 
Jest to przekonanie ca³kowicie b³êdne, gdy¿ zgodnie 
z ustaw¹ o w³asnoœci lokali, je¿eli w³aœciciel lokalu 
zalega d³ugotrwale z zap³at¹ nale¿nych od niego op³at 
mo¿na ¿¹daæ sprzeda¿y jego lokalu w drodze licytacji. 
W przypadku mieszkañ spó³dzielczych w³asnoœciowych 
konsekwencje i procedury utraty mieszkania z powodu 
zaleg³oœci s¹ takie same jak przy mieszkaniach 
stanowi¹cych odrêbn¹ w³asnoœæ. Temat ten zosta³ 
szczegó³owo omówiony w dalszej czêœci biuletynu.

„ AD STY£A” Sp. z o.o.

PRZYJD� I SPRAWD� CZYM 
WYRÓ¯NIAMY SIÊ NA TLE 

KONKURENCJI!

RYBNIK

JASTRZÊBIE ZDRÓJ

¯ORY

APARATY S£UCHOWE
BEZP£ATNE I KOMPLEKSOWE 

BADANIA S£UCHU
W zwi¹zku z 10-leciem Naszej Firmy 

zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych do odwiedzenia 

naszych oddzia³ów w celu prezentacji 
pomocy s³uchowych z mo¿liwoœci¹ 

bezp³atnego wypo¿yczenia aparatów 
s³uchowych do przetestowania!

ul.3 MAJA 4H, tel. 032 4225809

ul.1 MAJA 18, tel. 032 4710982

ul. DOLNE PRZEDMIEŒCIE 3, 
tel. 032 4340420

dokoñczenie ze str.4
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Odrêbni w³aœciciele zalegaj¹ z op³atami.
Przedruk z gazety „Rzeczpospolita” z dnia 16.11.2009 r.:

„Osoby, które siê przew³aszczy³y, zalegaj¹
z czynszem. Przepisy chroni¹ je znacznie gorzej ni¿ 
lokatorów. Grozi im utrata mieszkania i eksmisja.
Przez ostatnie lata obowi¹zywa³y bardzo korzystne 
zasady wykupu mieszkañ lokatorskich i w³asno-
œciowych. Wiele osób skorzysta³o wiêc z okazji. 
… Szacuje siê, ¿e do tej pory przekszta³cenia w odrêbn¹ 
w³asnoœæ dokona³o prawie milion spó³dzielców. Teraz 
coraz czêœciej przestaj¹ regulowaæ rachunki za 
mieszkanie. Tymczasem przepisy nie chroni¹ ich tak jak 
wówczas, kiedy byli lokatorami. Jeœli nie bêd¹ p³aciæ 
czynszu, mog¹ straciæ wszystko. ……….
W³aœciciel to nie lokator .

Osoby, które wykupi³y mieszkanie, nie s¹ ju¿ 
lokatorami, lecz w³aœcicielami. Nie odnosi siê wiêc do 
nich ustawa o ochronie praw lokatorów, ale ogólne 
uregulowania dotycz¹ce prawa w³asnoœci, a wiêc 
przede wszystkim kodeks postêpowania cywilnego. 
Te zaœ nie daj¹ ju¿ im a¿ tak dobrej ochrony. 
– Przepisy nie okreœlaj¹, ile musi wynosiæ d³ug, by 
spó³dzielnia mog³a wyst¹piæ przeciwko w³aœcicielowi do 
s¹du z powodu zaleg³oœci czynszowych – wyjaœnia 
Stefan Jacyno, adwokat i partner w kancelarii Wardyñski 
i Wspólnicy. Mo¿e to byæ nawet 100 z³. Jeœli siê 
spó³dzielnia na to zdecyduje i uzyska prawomocne 
orzeczenie s¹dowe, ma prawo udaæ siê do komornika. 
Ten mo¿e prowadziæ egzekucjê z maj¹tku w³aœciciela. 
Je¿eli nie ma on nic wartoœciowego lub maj¹tek jest 
niewystarczaj¹cy, mo¿e dojœæ do sprzeda¿y mieszkania 
na licytacji. Uzyskane pieni¹dze id¹ w pierwszej 
kolejnoœci na zaspokojenie zaleg³oœci czynszowych,
a te, które pozostan¹ po sp³aceniu d³ugu, oddaje siê 
zlicytowanemu. Jeœli siê dobrowolnie nie wyprowadzi, 
czeka go eksmisja. 
– Zad³u¿onego w³aœciciela du¿o ³atwiej te¿ eksmitowaæ.
S¹d nie musi bowiem, tak jak lokatorom, przyznaæ 
prawa do lokalu socjalnego – wyjaœnia Rafa³ Dêbowski, 
adwokat, partner w kancelarii Leœnodorski, Œlusarek
i Wspólnicy. - Prawo zakazuje jednak eksmisji na bruk, 
dlatego zlicytowany w³aœciciel trafi do pomieszczenia 
tymczasowego. Jego standard jest ni¿szy ni¿ 
mieszkania socjalnego, a dostarczyæ mo¿e je sama 
spó³dzielnia. 
By³y w³aœciciel nie powinien wiêc liczyæ na to, ¿e tak jak 
to bywa z lokalami socjalnymi, min¹ lata, nim gmina 
zapewni lokum, do którego komornik bêdzie móg³ go 
wyeksmitowaæ. Poza tym przepisy dotycz¹ce 
pomieszczeñ tymczasowych s¹ nieprecyzyjne, mo¿na 
wiêc wynaj¹æ je dos³ownie na dwa dni, po to tylko, by 
komornik mia³ dok¹d przeprowadziæ eksmisjê. …..”

Wy¿ej cytowany artyku³ z Rzeczpospolitej ma 
równie¿ odniesienie do naszej Spó³dzielni. Od sierpnia 
2007 r. do koñca 2009 r. zosta³a przeniesiona w³asnoœæ 
1431 lokali mieszkalnych. Jednym z ustawowych 
warunków przeniesienia w³asnoœci lokalu jest 
uregulowanie nale¿noœci czynszowych. Wiele osób po 
przeniesieniu w³asnoœci lokalu ignoruje swoje 
finansowe zobowi¹zania. Zaleg³oœci odrêbnych 
w³aœcicieli na koniec 2009 r. wynosi³y ju¿ ponad 

Pytania lokatorów…
W czasie spotkañ z mieszkañcami cz³onkom 

Zarz¹du, a tak¿e pracownikom Spó³dzielni lokatorzy 
zadaj¹ ró¿ne pytania, które ich nurtuj¹. Oto niektóre
z nich:
- Jaki typ wodomierza bêdzie montowany na zasobach 
naszej Spó³dzielni ?

Pocz¹wszy od 01.01.2010 r. na zasobach SM 
„JAS-MOS” montowane s¹ w ramach legalizacji 
wy³¹cznie wodomierze mokrobie¿ne hybrydowe. 
Wodomierze te przy nieznacznie wy¿szej cenie zakupu, 
w porównaniu do stosowanych dotychczas wodomierzy 
sucho-bie¿nych, charakteryzuj¹ siê ni¿szym progiem 
rozruchu, ca³kowit¹ odpornoœci¹ na dzia³anie 
magnesów oraz wiêksz¹ dok³adnoœci¹ pomiaru.

- Czy bêd¹ wymieniane wodomierze, którym jeszcze nie 
up³yn¹³ termin legalizacji ?

Spó³dzielnia bêdzie wymieniaæ wodomierze
w ramach legalizacji. Oznacza to, ¿e obecnie 
u¿ytkowane przez lokatorów wodomierze suchobie¿ne 
bêd¹ wymienione po up³ywie 5-letniego okresu ich 
u¿ytkowania. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie by 
lokator, który jest zainteresowany wczeœniejsz¹ 
realizacj¹ wymiany wodomierza (przed up³ywem okresu 
legalizacji) na hybrydowy mokrobie¿ny zg³osi³ ten fakt 
do Spó³dzielni.

- Czy balkon jest elewacj¹ budynku czy te¿ czêœci¹ 
mieszkania?

Balkon jest zarówno czêœci¹ elewacji, a wiêc 
czêœci¹ nale¿¹c¹ do nieruchomoœci wspólnej jak
i czêœci¹ mieszkania. Elementy architektonicznej 
konstrukcji balkonu trwale po³¹czone z bry³¹ budynku 
(konstrukcja p³yt balkonowych, balustrady, œciany) 
nale¿¹ do czêœci wspólnej nieruchomoœci zaœ pozosta³e 
czêœci balkonu s³u¿¹ce wy³¹cznie do zaspokajania 
potrzeb u¿ytkowników poszczególnych lokali traktuje 
siê jako czêœæ mieszkania. Takie stanowisko zaj¹³ S¹d 
Najwy¿szy w uchwale z dnia 07.03.2008 r. (sygn. Akt III 
CZP 10/08). 

- Jaki jest udzia³ cz³onków Spó³dzielni w kosztach 
utrzymania elewacji budynku?

Zarówno cz³onek Spó³dzielni, jak i wszyscy 
pozostali u¿ytkownicy lokali s¹ zobowi¹zani do 
ponoszenia kosztów utrzymania czêœci wspólnych 
nieruchomoœci – w tym równie¿ do finansowania 
remontów elewacji, poprzez wnoszenie op³at na 
fundusz remontowy czêœci wspólnych nieruchomoœci 
(najemcy maj¹ j¹ wkalkulowan¹ w stawkê czynszow¹). 
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym Regulaminem tworzenia
i wykorzystania funduszu remontowego, wysokoœci 
op³at na fundusz remontowy, od powierzchni u¿ytkowej 
lokali mieszkalnych, uchwala Rada Nadzorcza na 
wniosek Zarz¹du, oddzielnie dla ka¿dej nieruchomoœci.

220 tys. z³. W samym tylko 2009 roku kwota ta wzros³a o 
blisko 130 tys. z³. W stosunku do w³aœcicieli tych lokali 
prowadzone s¹ dzia³ania windykacyjne, które byæ mo¿e 
dla niejednej osoby skoñcz¹ siê licytacj¹, o której mowa 
w artykule Rzeczpospolitej.  

JAS-MOS



KONSEK JANUSZ, KONSEK EWA
PPHU “KONSEK” SP.J.



ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIA£ÓW W JASTRZÊBIU ZDROJU

ul. S³oneczna 2 (os. ZDRÓJ)                 al. Pi³sudskiego 2B
obok Kina Panorama      (budynek JSS Supersam)
tel. (032) 476 46 62       tel. (032) 475 16 22

?Szybka gotówka w ci¹gu 1 godziny!
?Sp³ata zobowi¹zañ w innych bankach!
?Bez porêczycieli do 40 tys! 
?Bez zaœwiadczeñ o zarobkach!


