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Ogrzewaæ trzeba,
a to kosztuje
(czytaj na str. 12-13)
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Wa¿nie nie tylko
dla zg³aszaj¹cych siê

do notariusza

Od refundacji za okna
trzeba p³aciæ podatek

S
pó³dzielnia nasza zobowi¹zana
jest - co oczywiste - do stosowa-
nia siê do rygorów prawa. Jedno-

czeœnie jednak, reprezentuj¹c interesy
swoich cz³onków dbaæ musi o nie pono-
szenie przez nich zbêdnych wydatków -
czego spó³dzielcy stale oczekuj¹ i ze spo-
sobu realizacji tych oczekiwañ rozliczaj¹
w³adze spó³dzielcze, tak wykonawcze jak
i samorz¹dowe. Kwesti¹ wzbudzaj¹ca od
pewnego kontrowersje jest czasu spra-
wa podatku od refundacji wydatków na
wymianê okien.

Jak wiadomo - Spó³dzielnia Miesz-
kaniowa „ROW” refunduje swoim cz³on-
kom, w znacz¹cej czêœci kosztów, wydat-
ki poniesione na wymianê okien. Na
przestrzeni kilku ostatnich lat dosz³o do
zmian dokonywanej przez urzêdy skar-
bowe w wyk³adni obowi¹zuj¹cych prze-
pisów podatkowych. Spó³dzielnia jest, bo
musi byæ, ich wykonawc¹.

Po krótce - dla zobrazowania istnie-
j¹cego problemu przedstawiamy go na-
szym Czytelnikom.

Dysponujemy dwoma kolejnymi wy-
k³adniami prawnymi - wczeœniejsza nie
nakazuje opodatkowywania wspomnia-
nej refundacji, druga - wrêcz przeciwnie
- ¿¹da tego. Przedstawiamy je obie.

Pierwsza g³osi: „Zwrot kosztów wy-
miany stolarki okiennej dokonywany z
funduszu remontowego nie stanowi dla
cz³onków i osób nie bêd¹cych cz³onka-
mi Spó³dzielni przychodu podlegaj¹ce-
go opodatkowaniu podatkiem odchodo-
wym od osób fizycznych, bowiem fun-
dusz remontowy tworzony jest z wp³at
tych¿e osób, a ustawowym obowi¹zkiem
Spó³dzielni jest dokonywanie prac re-
montowych w zarz¹dzanych przez ni¹
lokalach. W zwi¹zku z powy¿szym na
Spó³dzielni nie ci¹¿y równie¿ obowi¹zek
sporz¹dzania informacji o przychodach
z innych Ÿróde³ oraz niektórych docho-
dach z kapita³ów pieniê¿nych - PIT-8C.”

Nie kryjemy, ¿e zgadzamy siê
z treœci¹ tej¿e wyk³adni, jest ona korzyst-
na dla cz³onków Spó³dzielni
i j¹ chcielibyœmy stosowaæ.

W drugiej, nowszej wyk³adni stwier-
dza siê: „Zgodnie z zapisem art. 9 ust. l
ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych z dnia 26. 07. 1991 r. (tekst
jednolity Dz.U. z 2000 r., nr 14 poz.176
z póŸn. zm.) opodatkowaniu podatkiem
dochodowym podlegaj¹ wszelkiego ro-
dzaju dochody, z wyj¹tkiem dochodów
wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c
oraz dochodów, od których na podsta-
wie przepisów Ordynacji zaniechano po-
boru podatku. Katalog zwolnieñ przed-
miotowych, okreœlony w art. 21 nie za-
wiera w swej treœci zwolnienia od podat-
ku kwot refundacji wyp³aconych przez
Spó³dzielniê swoim cz³onkom z tytu³u
poniesionych przez nich uprzednio wy-
datków na remont i modernizacjê loka-
lu mieszkalnego. Oznacza to, i¿ kwota
refundacji wyp³aconych przez Spó³dziel-
niê z tego tytu³u jest Ÿród³em przycho-
du, z którego dochód podlega opodat-
kowaniu podatkiem dochodowym od
osób fizycznych. (..) „Na Spó³dzielni,
która dokona³a zwrotu wydatków ci¹¿y
obowi¹zek przekazania podatnikowi
i w³aœciwemu urzêdowi skarbowemu in-
formacji PIT-8C o wysokoœci uzyskane-
go przychodu”.

Zatem SM „ROW” wykonuje to naj-
nowsze wyjaœnienia obowi¹zuj¹cego pra-
wa. W efekcie nasi spó³dzielcy p³ac¹ od
tego przychodu podatek.

Z informacji jakie otrzymujemy od
innych spó³dzielni  mieszkaniowych z ca-
³ego kraju wiadomo, ¿e problem inter-
pretacji prawa, a œciœle pewnej dowolno-
œci w jego wyk³adni dokonywanej przez
urzêdy skarbowe, izby skarbowe i inne
instytucje - sta³ siê bol¹czk¹ ogólno-
polsk¹. Prawo - okazuje siê - stanowione
jest w sposób ma³o precyzyjny, seman-
tycznie nieostry, niejednoznaczny.

W kwestii refundacji kosztów za
okna i koniecznoœci p³acenia podatków
przez cz³onków Spó³dzielni ponownie
zwrócimy  siê o wyk³adniê do Urzêdu
Skarbowego - bowiem gdyby zasz³a
nowa, korzystna dla spó³dzielców zmia-
na, chcemy j¹ natychmiast stosowaæ.

20 i 23 lutego br., w godzinach od 12:00 do 17:00, na terenie KWK „Marcel” w Radli-
nie, przy ul. Korfantego 52, przy bramie g³ównej - bêdzie podstawiony mammobus z cyfro-
wym mammografem.

Z darmowej profilaktyki mog¹ skorzystaæ kobiety w wieku miêdzy 50 a 60 rokiem
¿ycia, które dot¹d siê nie bada³y lub gdy od poprzedniego badania finansowanego przez
Narodowy Fundusz Zdrowia up³ynê³y pe³ne dwa lata. Nie jest potrzebne skierowanie
- wystarczy przyjœæ. Prosimy zabraæ z sob¹ dowód to¿samoœci z numerem pesel oraz kartê
chipowê NFZ.

Wyniki badañ zostan¹ wys³ane poczt¹ na adres domowy, po miesi¹cu od daty wykona-
nia badania.

Darmowe badania
mammograficzne w Radlinie

Nowe zasady uniewa¿niania dowo-
dów osobistych wprowadzi³a noweliza-
cja ustawy o ewidencji ludnoœci i dowo-
dach osobistych z 3 paŸdziernika 2008
r. (Dz.U. nr 195, poz. 1198), która we-
sz³a w ¿ycie 1 stycznia 2009 r. Na jej
podstawie dowód bêdzie uniewa¿niany
z urzêdu tak¿e w razie zniszczenia lub
zgubienia oraz w dniu utraty wa¿noœci.

Dowód osobisty uniewa¿nia ten or-
gan, który go wyda³, czyli wójt, bur-
mistrz lub prezydent miasta. Informa-
cja o tym pojawi siê ogólnopolskim Sys-
temie Wydawania Dowodów Osobistych
(SWDO).

Z urzêdu uniewa¿niane bêd¹ tak¿e
dowody osobiste zawieraj¹ce nieaktu-
alne dane, zgubione b¹dŸ skradzione.
W przypadku zmiany nazwiska, imienia
b¹dŸ adresu nale¿y samemu staraæ siê
wymianê dowodu, bo dotychczasowy do-
kument traci automatycznie wa¿noœæ.

W przypadku Polaków przebywaj¹-
cych za granic¹ dokument straci wa¿-
noœæ po czterech miesi¹cach.

Znowelizowana ustawa wprowadzi-
³a nowe rozwi¹zanie uniezale¿niaj¹ce
uniewa¿nienia dowodu osobistego w
systemach informatycznych od obowi¹z-
ku faktycznego zwrotu dokumentu do
jego wystawcy. Uniewa¿nienie dowodu
osobistego nastêpuje automatycznie na
skutek zaistnienia okolicznoœci przewi-
dzianych prawem. Zatem mo¿e siê zda-
rzyæ, ¿e np. ktoœ zgubi³ dowód osobisty,
który w wyniku tego zosta³ prawnie
uniewa¿niony. Odnalezienie siê doku-
mentu nie „przywraca go ¿ycia” - tak
jak to dot¹d by³o.

Za uchylanie siê od wymiany dowo-
du grozi, jak dotychczas, kara grzywny
lub ograniczenia wolnoœci do jednego
miesi¹ca.

Osoby nie posiadaj¹ce wa¿nego do-
wodu osobistego bêd¹ mia³y k³opoty
przy przekraczaniu granicy drog¹ lot-
nicz¹ lub morsk¹, przy ubieganiu siê w
banku o kredyt, a tak¿e u notariusza,
np. dla podpisania umowy o przekszta³-
ceniu mieszkania z lokatorskiego na
w³asnoœæ wyodrêbnion¹. Bez wa¿nego
dowodu to¿samoœci nie mo¿na zawrzeæ
ma³¿eñstwa.

Dodaæ jeszcze trzeba, ¿e 14 dni od
daty zdezaktualizowania siê danych ma
posiadacz dowodu osobistego na z³o¿e-
nie wniosku o nowy dokument, zaœ 30
dni œrednio up³ywa od z³o¿enia wnio-
sku o nowy dowód osobisty do jego wy-
dania.

DOWODY OSOBISTE
AUTOMATYCZNIE
UNIEWA¯NIONE
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Prezes Zarz¹du SM „ROW”
JAN GRABOWIECKI

WYROK TRYBUNA£U
- I CO DALEJ?

S
pó³dzielnia nasza, o czym
 ju¿ informowa³em w paŸ-
dziernikowym wydaniu na-

szej gazety, na bie¿¹co wype³nia-
³a tak zwan¹ ustawê „uw³aszcze-
niow¹” z 14 czerwca 2007 roku
(Ustawa o zmianie ustawy o spó³-
dzielniach mieszkaniowych oraz
o zmianie innych ustaw, w brzmie-
niu obowi¹zuj¹cym od 31. 07.
2007., Dz. Ustaw nr 125, poz.
873).Wszystkie z³o¿one wnioski
o wyodrêbnienie lokalu miesz-
kalnego  zosta³y przez Spó³dziel-
niê rozpatrzone i za³atwione.
Tymczasem - 17 grudnia 2008
roku Trybuna³ Konstytucyjny
stwierdzi³, ¿e ustawa ta jest
sprzeczna z Konstytucj¹ Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Konsekwen-
cje tego wyroku s¹ powa¿ne.

O treœci postanowienia Trybuna-
³u Konstucyjnego szerzej mo¿na prze-
czytaæ na str. 4. Tutaj przekazujê
pierwsze uwagi, które nazwa³em „Wy-
rok Trybuna³u - i co dalej?”. Bo jest
nad czym dywagowaæ.

Nade wszystko zapewniam
wszystkich spó³dzielców, którzy sko-
rzystali z dobrodziejstwa zakwestio-
nowanej ustawy, ¿e nabytych praw
nikt im nie odbierze. Posiadaj¹ nie-
naruszalne, w³asnoœciowe prawa do
wyodrêbnionych lokali mieszkalnych,
a na stra¿y ich w³asnoœci stoi 64 ar-
tyku³ Konstytucji RP. Proszê wiêc nie
wierzyæ pog³oskom, ¿e jakoby miesz-
kania mia³y byæ odbierane, bo ka¿dy
kto tak mówi - g³osi nieprawdê, po
prostu k³amie.

Trybuna³ Konstytucyjny wydaj¹c
wyrok stwierdzi³ jednak¿e, i¿ ustawa
bêdzie obowi¹zywaæ przez rok od
opublikowania orzeczenia Trybuna³u
(czyli, licz¹c od dnia druku - do 30
grudnia 2009 r.). Do tego czasu Sejm
i Senat powinny dokonaæ zmian w

ustawie, a jeœli tego nie uczyni¹, usta-
wa o spó³dzielniach mieszkaniowych
(ta z 15 grudnia 2000 r.) bêdzie mia-
³a moc prawn¹ w brzmieniu bez sfor-
mu³owañ zawartych w nowelizacji
„uw³aszczeniowej”, a odrzuconych
przez Trybuna³.

W tym samym czasie - podczas
obowi¹zywania jeszcze tej ustawy -
dokonywane bêd¹ dalsze przekszta³-
cenia praw do mieszkania, o ile

wp³yn¹ pisemne wnioski od cz³onków
Spó³dzielni.

Jak widaæ w kwestii ustawy
„uw³aszczeniowej” jest ogromne za-
mieszanie prawne. Mia³em sposob-
noœæ mówiæ o tym w audycji telewi-
zyjnej jak¹ emitowa³ 3 program TVP.
Ustawa jest sprzeczna z Konstytucj¹
RP, ale jeszcze obowi¹zuje. Prawny
konflikt? A przecie¿ do niczego ta-
kiego by nie musia³o w ogóle dojœæ,
gdyby prawodawcy - a wiêc pos³owie
i senatorzy - raczyli ws³uchaæ siê w
g³osy spó³dzielców przed uchwale-
niem niekonstytucyjnej ustawy. Bo
przecie¿ œrodowisko spó³dzielcze
wielokrotnie wskazywa³o - w trakcie

Mieszkania w³asnoœciowe dla ka¿dego spó³dzielcy - tak, ale w zgodzie
z zasadami solidaryzmu spó³dzielczego i Konstytucj¹ RP

Wieœci „z pierwszej rêki”

debaty parlamentarnej nad projek-
tem ustawy - ¿e w swoich sformu³o-
waniach i skutkach ³amie ona polsk¹
Konstytucjê. W tej sprawie tak¿e wy-
powiedzia³ siê Trybuna³ Konstytucyj-
ny w wyroku z dnia 29 maja 2001
roku. Wiêkszoœæ pos³ów i senatorów
by³a jednak g³ucha na te uwagi.

Czy zatem mo¿na mieæ pewnoœæ,
¿e nasi parlamentarzyœci pod wp³y-
wem zapotrzebowania chwili nie

ustanowi¹ przepisu prawnego, który
boleœnie dotknie spo³eczeñstwo? Pro-
szê i apelujê zatem do osób stanowi¹-
cych prawo - nie ustanawiajcie nam
prawa niezgodnego z Konstytucj¹ RP.

Osobiœcie jestem za tym, by ka¿-
dy spó³dzielca móg³ posiadaæ swoje
mieszkanie na w³asnoœæ. Jednak
dziaæ siê to winno na zasadach
uwzglêdniaj¹ch za³o¿enia miêdzyna-
rodowego ruchu spó³dzielczego -  jego
solidaryzm, autonomicznoœæ, dobro-
wolnoœæ zrzeszenia i dzia³ania, a tak-
¿e - co istotne od samego pocz¹tku -
w zgodzie z Konstytucj¹ Rzeczypospo-
litej Polskiej.



17 grudnia 2008 roku o godz. 10.00 Trybuna³ Kon-
stytucyjny w pe³nym sk³adzie rozpozna³ po³¹czone pyta-
nia prawne S¹du Rejonowego dla £odzi-Œródmieœcia w
£odzi dotycz¹ce zasad zawierania umów o przeniesie-
nie w³asnoœci lokalu przez spó³dzielnie mieszkanio-
we.Trybuna³ Konstytucyjny orzek³, ¿e:

1./ Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spó³dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr
119, poz. 1116, z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz.
591, z 2005 r. Nr 72, poz. 643, Nr 122, poz. 1024, Nr
167, poz. 1398 i Nr 260, poz. 2184, z 2006 r. Nr 165,
poz. 1180 oraz z 2007 r. Nr 125, poz. 873)
w zakresie, w jakim zobowi¹zuje spó³dzielniê do zawar-
cia umowy przeniesienia w³asnoœci lokalu po dokona-
niu przez cz³onka spó³dzielni wy³¹cznie sp³at, o których
mowa w pkt. 1-3 tego przepisu, jest niezgodny z art. 64
ust. 2 i 3 w zwi¹zku z art. 21 ust. 2 konstytucji.

2./ Art. 1714 ust. 1 ustawy powo³anej w punkcie 1
w zakresie, w jakim zobowi¹zuje spó³dzielniê do zawar-

Komunikat Trybuna³u Konstytucyjnego

Po rozprawie dotycz¹cej zasad zawierania umów
o przeniesienie w³asnoœci lokalu przez spó³dzielnie mieszkaniowe
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Kontrolê konstytucyjno-
œci zainicjowa³y pytania
prawne przedstawione Try-
buna³owi przez s¹d grodzki,
który mia³ orzekaæ o ukara-
niu cz³onków zarz¹du spó³-
dzielni mieszkaniowej, na
podstawie art. 272 ustawy
o spó³dzielniach mieszka-
niowych (u.s.m.) (oraz art.
8 ust. 2 ustawy zmieniaj¹cej
z czerwca 2007 r.). Zgodnie
z tymi przepisami cz³onko-
wie zarz¹du spó³dzielni (a
tak¿e pe³nomocnicy, proku-
renci, syndycy, likwidatorzy)
podlegaj¹ karze, jeœli „do-
puszczaj¹ do tego, ¿e spó³-
dzielnia nie zawiera umowy
o przeniesienie w³asnoœci
lokalu”. Regulacje dotycz¹-
ce takich umów zawieraj¹
art. 12 ust. 1 oraz art. 1714

ust. 1 u.s.m., wprowadzone
ustaw¹ zmieniaj¹c¹ z czerw-
ca 2007 r. Te ostatnie prze-
pisy zobowi¹zuj¹ spó³dziel-
niê do ustanowienia w³asno-
œci dla osób maj¹cych loka-
torskie i w³asnoœciowe pra-
wo do lokalu, formu³uj¹c
tym samym obowi¹zek za-
warcia umowy umacniaj¹cej
tytu³ w³adania lokalem spó³-
dzielczym. Zaskar¿one
przepisy okreœlaj¹ warunki
umowy (swoboda stron co
do u³o¿enia treœci umowy

cia umowy przeniesienia w³asnoœci lokalu po dokona-
niu przez cz³onka spó³dzielni lub osobê niebêd¹c¹ cz³on-
kiem spó³dzielni wy³¹cznie sp³at, o których mowa w pkt.
1 i 2 tego przepisu, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 i 3
w zwi¹zku z art. 21 ust. 2 konstytucji.

3./ Art. 12 ust. 11 i art. 1714 ust. 11 ustawy powo³a-
nej w punkcie 1 s¹ niezgodne z art. 2 konstytucji.

4./ Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r.
o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz.
873) jest niezgodny z art. 2 konstytucji.

5./ Art. 272 ustawy powo³anej w punkcie 1 jest nie-
zgodny z art. 2 i art. 31 ust. 3 konstytucji.

6./ Art. 8 ust. 2 ustawy powo³anej w punkcie 4
jest niezgodny z art. 2 i art. 31 ust. 3 konstytucji.

Przepisy wymienione w punktach 1-4 wyroku trac¹
moc obowi¹zuj¹c¹ z up³ywem dwunastu miesiêcy od dnia
og³oszenia w Dzienniku Ustaw. W pozosta³ym zakresie
Trybuna³ umorzy³ postêpowanie.

by³a wy³¹czona). Ustawa
okreœla te¿ (art. 12 ust. 11
i art. 1714 ust. 11 u.s.m.)
trzymiesiêczny termin do
zawarcia umowy.

Trybuna³ uzna³, ¿e za-
skar¿one przepisy, przewi-
duj¹ce ukaranie cz³onków
zarz¹du spó³dzielni za do-
puszczenie do niezawarcia
obligatoryjnych umów
uw³aszczaj¹cych, s¹ niekon-
stytucyjne. Rozstrzygniêcie
Trybuna³u Konstytucyjnego
powoduje depenalizacjê czy-
nów, z powodu których tocz¹
siê postêpowania karne. To
zobowi¹zuje organy œcigania
i wymiaru sprawiedliwoœci
do umorzenia postêpowa-
nia. Dotyczy to zarówno
spraw, w których zadano
konkretne pytania prawne,
jak i wszystkich spraw ju¿
zawis³ych w s¹dach, a tak-
¿e spraw, w których toczy siê
postêpowanie przeds¹dowe.
W wypadku osób, którym ju¿
wymierzono karê na podsta-
wie konstytucyjnie zdyskwa-
lifikowanych przepisów, za-
chodzi koniecznoœæ wzno-
wienia postêpowania.

Za niekonstytucyjn¹ Try-
buna³ uzna³ tak¿e sam¹ do-
puszczalnoœæ uw³aszczenia
spó³dzielców na maj¹tku
spó³dzielni na warunkach

wskazanych w zaskar¿onych
przepisach ustawy. Uw³asz-
czenie to odbywa siê bez
zgody organów spó³dziel-
czych, jego warunki s¹ okre-
œlone ustawowo, a zatem nie
ma tu mo¿liwoœci uwzglêd-
nienia woli samej spó³dziel-
ni (spó³dzielców), wyra¿onej
w statucie czy uchwale. Ta-
kie wkraczanie w stosunki
w³asnoœciowe spó³dzielni
w dotychczasowym orzecz-
nictwie TK zosta³o uznane
za nieproporcjonalne wkro-
czenie w konstytucyjnie
chronione prawa.

Konstytucja (art. 75)
mówi o „popieraniu dzia³añ
obywateli zmierzaj¹cych do
uzyskania w³asnego miesz-
kania” . Ten przepis nie daje
jednak samoistnego prawa
ani do ¿¹dania mieszkania
od w³adzy publicznej lub ja-
kiegokolwiek innego pod-
miotu, ani nie przes¹dza
o tym, ¿e „w³asne mieszka-
nie” oznacza posiadanie
mieszkania „na w³asnoœæ”.
Zaskar¿one przepisy upraw-
nia³y osoby maj¹ce zaspoko-
jon¹ potrzebê mieszkaniow¹
do umocnienia tytu³u do zaj-
mowanego mieszkania
przez nabycie w³asnoœci.
W wyniku przew³aszczenia
spó³dzielnia traci w³asnoœæ

(prawo chronione konstytu-
cyjnie), bez stosownego
ekwiwalentu, na rzecz osób
(niekoniecznie cz³onków
spó³dzielni), którym prawo
wykupu przyznaje ustawa
zwyk³a. Takie wkroczenie
w prawo w³asnoœci chronio-
ne konstytucyjnie narusza
w nieproporcjonalny sposób
art. 64 konstytucji.

Przez rok przepisy wy-
mienione w punktach 1-4
bêd¹ nadal obowi¹zywa³y.
Na odroczenie wejœcia
w ¿ycie wyroku w tym zakre-
sie mia³a wp³yw ochrona in-
teresów w toku (z³o¿one sta-
ny faktyczne oraz poniesio-
ne nak³ady finansowe).

Rozprawie przewodni-
czy³ prezes TK Bohdan
Zdziennicki, sprawozdawc¹
by³a sêdzia TK Ewa £êtow-
ska,  a wspó³sprawozdawc¹
sêdzia TK Marek Kotlinow-
ski.

Wyrok jest ostateczny, a
jego sentencja podlega og³o-
szeniu w Dzienniku Ustaw.

Og³oszenie nast¹pi³o
w Dzienniku Ustaw z 30
grudnia 2008 roku nr 235,
poz. 1617.

Z sentencj¹ Trybuna³u
Konstyutucyjnego mo¿na siê
zapoznaæ na stronie interne-
towej: http://www.trybu-
nal.gov.pl/Rozprawy/2008/
Dz_Ustaw/p_16s08.htm
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Czytelnicy pytaj¹ - odpowiadamy

C
zytelnicy nasi - pomimo oczy-
wistoœci i jednoznacznoœci
wyroku Trybuna³u Konstytu-

cyjnego w kwestii niezgodnoœci tzw.
ustawy „uw³aszczeniowej” (ustawy o
zmianie ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych z 14 czerwca 2007
r.) z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej
Polskiej - maj¹ sporo pytañ i obaw.
Ugruntowuj¹ je niektóre
tendencyjne publikacje w
codziennej prasie oraz
pewne audycje telewizyjne
i radiowe. Nie jesteœmy w
stanie odpowiedzieæ na
wszystkie pytania (niektó-
re imienne, ale sporo ano-
nimowych) zadane redak-
cji „Pod Wspólnym Da-
chem” b¹dŸ skierowane do
Zarz¹du Spó³dzielni. Od-
nosimy siê wiêc tylko do
kilku problemów. (Red.)

Ustawa
„uw³aszczeniowa”

sprzeczna
z Konstytucj¹ RP

Czy mo¿na jeszcze bêdzie prze-
kszta³caæ mieszkania lokatorskie w
mieszkania wyodrêbnione. Jeœli nie -
dlaczego? Jeœli tak - do kiedy?

- Zgodnie z postanowieniem Try-
buna³u Konstytucyjnego do 30 grud-
nia 2009 obowi¹zywaæ bêdzie prze-
pis o wyodrêbnianiu mieszkañ
(mimo uznania go za sprzeczny z
Konstytucj¹). Zatem zarówno z³o¿o-
ne dot¹d wnioski, jak i nowe jeœli
wp³yn¹ do Spó³dzielni, bêd¹ rozpa-
trywane i za³atwiane na dotychcza-
sowych zasadach. Spó³dzielnia siê
od tego w ¿adnym wypadku nie uchy-
la. Oczywiœcie by skorzystaæ z dobro-
dziejstwa ustawy musz¹ byæ spe³nio-
ne przez wnios-kodawcê dotyczaso-
we warunki.

S³ysza³em, ¿e Spó³dzielnie mog¹
domagaæ siê zwrotu mieszkañ naby-
tych ostatnio na w³asnoœæ za symbo-
liczn¹ op³atê lub ¿¹daæ dop³aty do
wysokoœci, jak¹ p³acili spó³dzielcy
przed wejœciem w ¿ycie ustawy z 14
czerwca 2007 roku. Czy to prawda?

 - Absolutnie nie! Prosimy o za-
poznanie siê z artyku³em prezesa SM
„ROW” na str. 3, w którym udzielo-
ne jest wyczerpuj¹ce wyjaœnienie
kwestii nieodwracalnoœci dokona-
nych przekszta³ceñ wyodrêbniaj¹-
cych mieszkania na w³asnoœæ.

W internecie przeczyta³em, ¿e na
skutek uchylenia ustawy o wykupie
mieszkañ posiadacze spó³dzielczego
prawa w³asnoœciowego, gdyby chcie-
li siê wyodrêbniæ, bêd¹ musieli ponieœæ
na nowo wielkie op³aty. Podobno spó³-
dzielnie bêd¹ mog³y ¿¹daæ nawet kil-
kadziesi¹t tysiêcy z³otych? O co tu
chodzi?

   - Chyba tylko o zasianie niepo-
koju i dalsze atakowanie spó³dziel-
czoœci mieszkaniowej. Wyjaœniamy,
¿e ka¿dy cz³onek spó³dzielni posia-
dajacy ju¿ prawo do w³asnoœciowego
spó³dzielczego mieszkania (a jest
takich osób w SM „ROW” przesz³o
4700) mo¿e swoje „M” sprzedaæ, po-
darowaæ lub zapisaæ komukolwiek w
spadku. Mo¿e te¿ - „pod zastaw”
swojego mieszkania braæ kredyt ban-
kowy - chocia¿ banki wymagaj¹ (a nie
ustawa o spó³dzielniach mieszkanio-
wych), by mieszkanie takie mia³o
za³o¿on¹ ksiêgê wieczyst¹, do której
wpisuj¹ udzielony kredyt jako d³ug
hipoteczny. Przeszkód - by tak¹ ksiê-
gê za³o¿yæ te¿ nie ma ¿adnych, choæ
konieczne s¹ odpowiednie, formalne
zaœwiadczenia od Spó³dzielni. To jest
oczywiste i nie ma nic wspólnego z
p³atnoœciami na rzecz spó³dzielni. Ci
wiêc spó³dzielcy, którzy maj¹ miesz-
kania w³asnoœciowe niczego (poza
ewentualnymi kosztami ksiêgi wie-
czystej) nie s¹ zobligowani dop³acaæ.
Dawno przecie¿ pokryli pe³ny koszt
budowy a ich wk³ady budowlane wa-
loryzowane s¹ do wartoœci rynkowej
(w momencie gdy zachodzi okolicz-
noœæ wymagaj¹ca ustalenia jego ak-
tualnej wartoœci). Czym innym jest
rzeczywista rynkowa wartoœæ - rozu-
miana w wolnym obrocie jako cena
ka¿dego mieszkania (wy¿sza lub ni¿-

sza), wynikaj¹ca z praw rynku miesz-
kaniowego. System poda¿y i popytu
dzia³a skutecznie i niezale¿nie od
woli pojedynczych osób. Po przecie¿
zawsze ka¿dy chce kupiæ jak najta-
niej, a sprzedaæ jak najdro¿ej.

Kupi³em w 2008 roku od spó³-
dzielni mieszkanie i nareszcie mogê

powiedzieæ, ¿e dorobi³em siê
jakiegoœ maj¹tku w mieœcie,
do którego prawie trzydzieœ-
ci lat temu przyjecha³em.
Poniewa¿ jestem ju¿ na eme-
ryturze - myœlê o powrocie w
rodzinne strony, na ojcowiz-
nê. Bêdê chcia³ wiêc sprzedaæ
to swoje mieszkanie. Mówio-
no mi, ¿e to bêdzie niemo¿li-
we, a¿ spólzielnia nie wysta-
wi mi jakiegoœ œwiadectwa
energetycznego na moje
mieszkanie.

- To nieporozumienie. Wprawdzie
wprowadzony zosta³ obowi¹zek po-
siadania œwiadectw energetycznych
przy sprzeda¿y mieszkañ, ale doty-
czy on domów oddawanych do u¿yt-
ku od roku 2009, czego zreszt¹ wy-
maga te¿ prawo budowlane przy
przekazywaniu budynku do u¿ytku.
Trzeba wiedzieæ, ¿e œwiadectwo
energetyczne dla budowli wynika z
unijnej dyrektywy 2002/91/WE w
sprawie charakterystyki energetycz-
nej budynków. Do polskiego prawa
wprowadzi³a je nowelizacja prawa
budowlanego (DzU z 2007 r. nr 191,
poz. 1373). Œwiadectwa (certyfikaty)
energetyczne w zasadzie powinny byæ
za³¹czone do aktów notarialnych do-
tycz¹cych sprzeda¿y mieszkania (lub
budynku), ale nie jest to ani rygorys-
tyczne, ani nie wywo³uje ¿adnych
sankcji. Przepisy bowiem jedynie sta-
nowi¹, ¿e nabywcy lokalu (budynku)
powinno byæ - na jego ¿¹danie - udos-
têpnione œwiadectwo energetyczne.
Powinno - a zatem mo¿e byæ okaza-
ne. Od kupuj¹cego zale¿y, czy nabê-
dzie lokal bez œwiadectwa, czy te¿
nie. To jedna czêœæ odpowiedzi na py-
tania. Druga sprowadza siê do tego,
¿e w³aœcicielem mieszkania o wyod-
rêbnionej w³asnoœci jest jego posia-
dacz, a nie spó³dzielnia. Zatem ktoœ
kto kupuje mieszkanie od osoby pry-
watnej tylko od niej, a nie od spó³-
dzielni, mo¿e ewentualnie domagaæ
siê okazania energetycznego certyfi-
katu.



Strona 6  POD WSPÓLNYM DACHEM  Luty 2009 r.

Czy to ozdabia nasze domy?
Od piwnic - po dachy. Najwiê-

cej na parterach. W ka¿dym z osie-
dli naszej Spó³dzielni mo¿na za-
uwa¿yæ w¹tpliwej urody „dzie³a ma-
larskie”. Obok tych pseudoobra-
zów - trwa „na œmieræ i ¿ycie” œcien-
na walka miêdzy kibicami ró¿nych
dru¿yn. Du¿o wulgarnych s³ów.
Sporo informacji o tym kto siê zaj-
muje czynnoœciami ma³o przyzwo-
itymi. S¹ zachêty do u¿ywania nar-
kotyków. No i du¿o innych pa-
skudztw.

Wszyscy widz¹ zniszczone ele-
wacje, wielu na to psioczy: - „cze-
mu Spó³dzielnia tego nie zamalu-
je?” i nie pamiêta, ¿e pieni¹dze na
tak¹ czynnoœæ pochodz¹ wy³¹cznie
z czynszów za mieszkania. Prawie
nikt jednak nie widzi sprawców.
Kto ich zauwa¿y - nie chce powie-

DEWASTACJE

dzieæ kim s¹. Przecie¿ to syn lub
(coraz czêœciej) córka s¹siadów,
przyjació³, czasem krewniak,
o zgrozo - niekiedy w³asne dziec-
ko.

Postawa mieszkañców: -
„nie widzê - nie s³yszê” szczê-
œliwie nie jest ju¿ powszechna.
Efekt: - „specjalista” od dewa-
stacji elewacji naszych domów
(z osiedla XXX-lecia) dosta³ wy-
rok s¹dowy. Kilka tysiêcy z³o-
tych, które musi zap³aciæ, na
pewno podzia³a na niego wycho-
wawczo.

Rok 2009 dopiero siê
zacz¹³, a ju¿ zanotowanych zo-
sta³o wiele szkód. Na przyk³ad
w os. XXX-lecia rêce wandali
wykrzywi³y p³otek panelowy
w ogrodzeniu na placu zabaw,

zerwa³y œmietnik, doprowadzi-
³y do pêkniêcia p³yty obiciowej
i lustra w windzie, zaœ na osie-
dlu Piastów  odnotowano wybi-
cie dwu szyb w holach, trwa³e
zarysowanie lustra w windzie,
trzy przypadki zapaskudzenia
domów czarnymi napisami.

Nie pozwalajmy na to!
Przecie¿ to naprawdê od ka¿de-
go z nas zale¿y - jak wygl¹daj¹
nasze domy i to, czy zdo³amy
obroniæ je przed dewastacj¹,
a nasze portfele od konieczno-
œci p³acenia za te karygodne wy-
bryki.
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DOŒÆ
TEGO!

Przed nami

ZEBRANIA GRUP CZ£ONKOWSKICH

Ze Statutu SM „ROW”
Rozdzia³  VI:

Zebranie  Grup  Cz³onkowskich

§  83
1. Zebranie Grupy Cz³onkowskiej zwo³uje
Zarz¹d Spó³dzielni co najmniej raz w roku
przed ka¿dym Zebraniem  Przedstawicieli
Cz³onków.
2. Zawiadomienie o Zebraniu Grupy Cz³on-
kowskiej powinno byæ wywieszone  na  ta-
blicach og³oszeñ na klatkach schodowych
co najmniej na 7 dni przed terminem ze-
brania, z podaniem  porz¹dku  obrad.
3. Zebranie Grupy Cz³onkowskiej mo¿e byæ
ponadto zwo³ane na ¿¹danie Rady Nadzor-
czej, Rady Osiedla lub 1/5 cz³onków tej gru-
py. Wniosek w tej sprawie winien byæ skie-
rowany na piœmie do Zarz¹du Spó³dzielni
z podaniem celu i  porz¹dku zebrania.
W takim przypadku Zebranie Grupy Cz³on-
kowskiej powinno odbyæ siê najpóŸniej
w ci¹gu 6 tygodni  od dnia otrzymania przez
Zarz¹d przedmiotowego wniosku.
4. Do  uprawnieñ Zebrañ Grup Cz³onkow-
skich nale¿y:
1./ wybieranie i odwo³ywanie przedstawi-
cieli na Zebranie Przedstawicieli,

Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW” dzia³aj¹c na podstawie
§ 83 ust.1 Statutu Spó³dzielni podj¹³ Uchwa³ê Nr 5/2009 w sprawie zwo³a-
nia Zebrañ Grup Cz³onkowskich w 2009 roku, uwzglêdniaj¹c projekt po-
dzia³u cz³onków Spó³dzielni na poszczególne grupy.

Zebrania Grup Cz³onkowskich odbêd¹ siê w nastêpuj¹cych terminach:
Osiedle  Pszów - wtorek, 17. 02. 2009 roku, o godz. 17:00 w Zespole

Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Pszowie,
Osiedle D¹brówki - w poniedzia³ek, 16. 03. 2009 roku, o  godz. 17:00

w œwietlicy osiedlowej Os. D¹brówki w Wodzis³awiu Œl.,
Osiedle Piastów - we wtorek, 17. 03. 2009 roku, o godz. 17:00 w Gim-

nazjum nr 3 w Wodzis³awiu Œl.,
Osiedle  XXX-lecia - w œrodê, 18. 03. 2009 roku, o godz. 17:00 w Szko-

le Podstawowej nr 10 w Wodzis³awiu Œl.,
Osiedle  Centrum - w czwartek, 19. 03. 2009 roku, o godz. 17:00

w Szkole Podstawowej nr 5 w Wodzis³awiu Œl.,
Grupa Cz³onków Oczekuj¹cych - w poniedzia³ek, 23. 03. 2009 roku,

o godz. 16:00 w sali konferencyjnej biura Zarz¹du Spó³dzielni w Wodzis³a-
wiu Œl., przy ul. Kardyjna³a St. Wyszyñskiego 43,

Osiedle Radlin - we wtorek, 24. 03. 2009 roku, o godz. 17:00 w Miej-
skim Oœrodku Kultury w Radlinie,

Osiedle Rydu³towy - w œrodê, 25. 03. 2009 roku, o godz. 17:00 w Szko-
le Podstawowej nr 1 w Rydu³towach.

2./ wybieranie i odwo³ywanie cz³onków
Rady Nadzorczej Spó³dzielni,
3./ rozpatrywanie spraw, które maj¹ byæ
przedmiotem obrad najbli¿szego Zebrania
Przedstawicieli i zg³aszanie swoich  wnio-
sków w tych sprawach,
4./ rozpatrywanie okresowych sprawozdañ
Rady Nadzorczej i Zarz¹du,
5./ rozpatrywanie okresowych sprawozdañ
Rady Osiedla i Administracji,
6./ wyra¿anie swojej opinii i zg³aszanie do
w³aœciwych organów Spó³dzielni wniosków
w sprawach Spó³dzielni, a zw³aszcza we
wspólnych sprawach  cz³onków wchodz¹-
cych w sk³ad zebrania grupy.

§  84
1. W zebraniu grupy cz³onkowskiej uczest-
nicz¹ cz³onkowie zamieszkali na terenie
objêtym dzia³aniem grupy cz³onkowskiej
oraz przedstawiciele cz³onków - osób praw-
nych, których lokale znajduj¹ siê na tym
terenie. Osoba prawna mo¿e delegowaæ
swojego przedstawiciela do udzia³u w ze-
braniu jednej z wybranych grup cz³onkow-
skich. Odrêbna grupa cz³onkowska jest two-
rzona spoœród  cz³onków oczekuj¹cych na
mieszkania.

2. Podzia³u cz³onków Spó³dzielni na okreœ-
lone grupy dokonuje Rada Nadzorcza raz
w roku przed Zebraniem Przedstawicieli
Cz³onków, bior¹c  pod  uwagê:
- liczbê cz³onków Spó³dzielni wed³ug  sta-
nu na dzieñ 1 stycznia roku kalendarzowe-
go, w którym odbêd¹ siê Zebrania  Grup
Cz³onkowskich;
- podzia³ administracyjny Spó³dzielni na
Osiedla;
- iloœæ cz³onków oczekuj¹cych na mieszka-
nia.
3. Ka¿dy cz³onek Spó³dzielni uczestniczy
w jednym Zebraniu Grupy Cz³onkowskiej
i przys³uguje mu jeden g³os. W zebraniu
uczestnicz¹ tak¿e opiekunowie lub przed-
stawiciele ustawowi cz³onka  ubezw³asno-
wolnionego lub ma³oletniego, a tak¿e pe³-
nomocnicy cz³onków - osób prawnych, któ-
rych lokale u¿ytkowe znajduj¹ siê na tere-
nie danej grupy. Osoba prawna mo¿e dele-
gowaæ swojego przedstawiciela (pe³nomoc-
nika) na zebranie tylko jednej  grupy.
4. W przypadku posiadania przez cz³onka
wiêcej spó³dzielczych praw do lokalu lub
prawa odrêbnej w³asnoœci lokalu, o okreœle-
niu przynale¿noœci cz³onka do  danej grupy
decyduje data uzyskania  pierwszego pra-
wa.
5. Zebranie Grupy Cz³onkowskiej jest pra-
womocne bez wzglêdu na iloœæ przyby³ych
cz³onków.

§  85

1. Wyboru przedstawicieli do organów sa-
morz¹dowych dokonuje siê w g³osowaniu
tajnym.
2. Kandydatów zg³aszaj¹ cz³onkowie obec-
ni na Zebraniu Grupy Cz³onkowskiej.
3. Nie mo¿na byæ jednoczeœnie cz³onkiem
Zarz¹du i przedstawicielem na Zebranie
Przedstawicieli tej  samej  Spó³dzielni.
4. Spoœród zg³oszonych kandydatów mog¹
byæ brane pod uwagê jedynie  te  osoby, któ-
re wyrazi³y zgodê na kandydowanie.
5. Przed przyst¹pieniem do wyborów prze-
wodnicz¹cy Komisji Skrutacyjno-Mandato-
wej og³asza listê zg³oszonych kandydatów.
6. Wniosek o odwo³anie winien byæ zg³oszo-
ny na piœmie wraz z uzasadnieniem  do Pre-
zydium Zebrania Grupy.
7. Tryb g³osowania i przeprowadzania wy-
borów do poszczególnych organów samorz¹-
dowych okreœla Statut.

Zebrania Grup Cz³onkowskich s¹ jednym z Organów Spó³dzielni. Zgodnie z § 69 Statutu
 SM „ROW” organami s¹: 1) Zebranie Przedstawicieli, 2) Rada Nadzorcza, 3) Zarz¹d Spól-

dzielni, 4) Zebrania Grup Cz³onkowskich, 5) Rady Osiedli). Zebrania - jako podstawowy organ
samorz¹du spó³dzielczego, realizuj¹cy demokracjê bezpoœredni¹ ogó³u cz³onków, skupiaj¹ cz³on-
ków Spó³dzielni zamieszkuj¹cych w danym osiedlu lub te¿ tworz¹cych Grupê Cz³onków Ocze-
kuj¹cych. Pod harmonogramem tegorocznych ZGCz - publikujemy (gwoli przypomnienia) klu-
czowe paragrafy Statutu SM „ROW” okreœlaj¹ce zadania i kompetencje Zebrañ Grup Cz³on-
kowskich. Zapraszamy i zachêcamy do uczestniczenia w tych zebraniach!
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OSIEDLE D¥BRÓWKI

Osiedle D¹brówki - zachwyca sw¹ urod¹ - z daleka i z bliska, wiosn¹, latem, jesieni¹ i zim¹...

OSIEDLE D¥BRÓWKI to: 18 budynków z 27 klat-
kami schodowymi i 255 mieszkaniami.

RADÊ OSIEDLA, wybran¹ przez samorz¹dowy
organ osiedla - Zebranie Grupy Cz³onkowskiej - na ka-
dencjê lat 2006 - 2010 tworz¹: Henryk Starczewski -
przewodnicz¹cy, Tadeusz Knaflewski - zastêpca prze-
wodnicz¹cgo, Rafa³ Kruczek - sekretarz oraz cz³onko-
wie - Dariusz Izydorczyk i Ryszard Sochacki.

P
o³o¿one na wzgó-
rzu, poœród prze-
pysznej zieleni,

wœród której jest sporo
dêbów (zim¹ wprawdzie
drzewa sa bezlistne, ale
uroku czerwonym da-
chówkom 18 niewielkich
domów dodaje biel œnie-
gu). Osiedle D¹brówki
jest jednym z najpiêkniej-
szych jakie w naszym kra-
ju spó³dzielczoœæ miesz-
kaniowa zbudowa³a jesz-
cze w minionej epoce
ustrojowej i gospodarczej.
To jedna z wizytówek Wo-
dzis³awia Œl¹skiego. No
i duma Spó³dzielni Miesz-
kaniowej „ROW”.

Urodê osiedla po-
twierdzaj¹ fotografie - za-
równo te zrobione na
prze³omie lata i jesieni,
jak i te z pe³ni zimy. Ale -
czy wszystko w osiedlu
jest „jak na fotografii?”
Zapewne nie. O blaskach
i cieniach dowiedzieæ siê

mo¿na podczas posiedze-
nia Rady Osiedla - organu
samorz¹dowego spó³dziel-
ców. Wystarczy przys³uchi-
waæ siê dyskusji, œledziæ
prowadzon¹ analizê mo¿li-
woœci finansowych osiedla
i konfrontowania ich z od-
notowanymi potrzebani.
Ciê¿ar w³adzy - na tym naj-
bardziej demokratycznym
szczeblu samorz¹du spó³-
dzielczego - jest niema³y.
Podejmowane decyzje s¹
przecie¿ niezw³ocznie oce-
niane przez mieszkañców
osiedla - najbli¿szych s¹-
siadów.

Na przyk³ad trzeba
umieæ zdecydowaæ, ¿e klat-

ki schodowe w czterech
budynkach nie bêd¹ jesz-
cze w tym roku malowane
(chocia¿ po 10 latach jest
na to pora) i patrz¹c w oczy
powiedzieæ to znajomym
(tak - bo w osiedlu prawie
wszyscy siê znaj¹). A jest to
mo¿liwe dlatego, ¿e - tu po-

dziêkowania dla mieszkañ-
ców - ¿e te sienie nie s¹
zdewastowane, tylko tro-
chê mo¿e przykurzone.
Jeszcze rok wytrzymaj¹,
a pieni¹dze u¿yte zostan¹
na pilniejsze sprawy - m.in.

na nowe miejsca postojo-
we dla aut osobowych,
których (w przeciwieñ-
stwie do parkingów) przy-
bywa nieustannie.

Kwesti¹ g³ówn¹ na
styczniowym zebraniu
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OSIEDLE D¥BRÓWKI

Rada Osiedla D¹brówki na swoim styczniowym posie-
dzeniu analizowa³a plan nowych miejsc parkingowych
w obrêbie osiedla. Na zdjêciu, od lewej - siedz¹ Ryszard
Sochacki, Henryk Starczewski i Dariusz Izydorczyk,
stoj¹ - Rafa³ Kruczek i Tadeusz Knaflewski.

Rady s¹ naturalnie tego-
roczne remonty w osiedlu.
Wstêpnie omawiano to ju¿
na grudniowym posiedze-
niu. Uœciœla siê remonty
i konserwacje dachów, wy-

miany rynien i  rur spu-
stowych. Wylicza siê dla
ilu wnioskodawców wy-
starczy na dop³atê po 195
z³ za metr kwadratowy
okna. Oczywiœcie decydu-
je kolejnoœæ wniosków. Ale
i tak w osiedlu stan tech-
niczny stolarki okiennej
jest doœæ dobry, czego nie
mo¿na powiedzieæ o wsze-
lakich ruroci¹gach.

Osiedle powsta³o
w drugiej po³owie lat 80-
tych ub. wieku. Obowi¹-
zuj¹ce wówczas normaty-
wy i stosowane przy budo-
wie materia³y instalacyjne
z³ej jakoœci daj¹ o sobie
znaæ. Wymian¹ (sukce-
sywnie siê to robi) obj¹æ
trzeba skorodowane rury
(pochodz¹ce z importu
z innego pañstwa „demo-
ludów”) na nowe, plasti-
kowe. Pilna jest wymiana
instalacji c.o. przy D¹-
brówki 25, gdzie na po-
cz¹tku tej zimy doraŸnie
usuniêto powa¿n¹ awariê.
Tu zdumiewaj¹ca (dla po-
stronnych) informacja: te
piêkne domy nie maj¹
piwnic. Stoj¹ tylko na be-
tonowej wylewce. Instala-
cje przebiegaj¹ pod pod-
³ogami mieszkañ na par-

terze. Wymiana rur (wody,
kanalizacji, centralnego
ogrzewania) - to wiêc jed-
noczeœnie ingerencja
w pod³ogi mieszkañ, ina-
czej siê nie da.

I kolejny przyk³ad bo-
rykania siê z zasz³oœciami:
- s¹ jeszcze niewielkie
miejsca w rejonie osiedla,
gdzie parkingi (miejsca po-
stojowe) mog³y by powstaæ,

ale to tereny gminne, a
miasto do tego siê nieste-
ty nie kwapi. Rzucono
kiedyœ myœl, by na gara-
¿e wykorzystaæ liczne
skarpy (co by³oby logicz-
nym rozwi¹zaniem, sto-
sowanym przecie¿ w dzie-
si¹tkach miejscowoœci).
To jednak okaza³o siê tu-
taj niemo¿liwe - nie prze-
widziano tego w projekcie
osiedla i obecnie narusze-
nie skarp grozi³oby osu-
niêciem siê budynków,.

Koniec koñców Rada
Osiedla przyjmuje do re-
alizacji plan na rok 2009.
Jest on ambitny - ale
oczywiœcie na miarê po-
siadanych œrodków, a nie
wszelakich oczekiwañ.
Rada Osiedla, konfrontu-
j¹c potrzeby z mo¿liwo-
œciami, w œcis³ej wspó³-
pracy z kierownikiem Ad-
ministracji (trzech osie-
dli XXX-lecia, Piastów i
Dabrówki) - W³odzimie-
rzem Pietrzakiem, usta-
li³a wykonanie prac na
kosztorysow¹ kwotê
277.600 z³. Posiadany
fundusz jest o cztery ty-
si¹ce mniejszy, wiêc trze-
ba bêdzie szukaæ nie tyl-
ko dobrych, ale i tanich
wykonawców oraz nego-
cjowaæ koszty.

A oto co ma byæ zro-
bione: konserwacja dachu
i wymiana rynien oraz rur
spustowych w budynku nr

(Ci¹g dalszy na str. 11)
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Od kilku lat wszystkie osoby rozli-
czaj¹ce podatek dochodowy mog¹
wspomóc wybran¹ organizacjê po¿yt-
ku publicznego. Od minionego roku
pieni¹dze te przekazuje urz¹d skarbo-
wy, w którym siê rozliczmy. Podatnik
musi jedynie podaæ nazwê organizacji
i numer jej wpisu do Krajowego Reje-
stru S¹dowego oraz wyliczyæ kwotê sta-
nowi¹c¹ (nie wiêcej) ni¿ 1 proc. po-
datku nale¿nego od ca³orocznego do-
chodu (za rok 2008). Warunkiem prze-
kazania darowizny jest zap³ata w pe³-
nej wysokoœci podatku nale¿nego.

Wykaz uprawnionych stowarzy-
szeñ i organizacji jest ogromny, zajmuje
a¿ 230 stron Monitora. Na stronach od
172 do 193 podane s¹ organizacje po-
¿ytku publicznego (OPP) w terenu
Województwa Œl¹skiego. Dostêp do
Monitora mo¿liwy jest m.in. na stro-
nach internetowych: http://www.in-
for.pl/monitor -polski,rok,2008,nr,
96.html oraz  http://aktypraw-
ne . rp .p l/aktyprawne/akty/nu-
mer.spr?id=294476

Nie sposób nam na szczup³ych
³amach „Pod Wspólnym dachem” po-
daæ wykazu tych organizacji - mo¿emy
jedynie do naszych Czytelników zaape-
lowaæ, bo przekazali na dobroczynny
cel 1% od swojego podatku nale¿nego
(od dochodu - od zarobku lub emery-
tury). Grosz do grosz, z³otówka do z³o-
tówki - i powstaæ mog¹ z tego nie mi-
liony, ale a¿ miliardy z³otych ofiarowa-
nych potrzebuj¹cym. Nie wskazanie or-
ganizacji powoduje, ¿e ca³oœæ naszego
podatku pozostaje u fiskusa, czyli
w Skarbie Pañstwa.

Ofiaruj
potrzebuj¹cym

1% swojego
podatku!

Pieni¹dze mo¿na daæ
tylko organizacjom
po¿ytku publicznego

W formie obwieszczenia Ministra
Pracy i Polityki Spo³ecznej opubliko-
wany zosta³ w Monitorze Polskim (nr
96, poz. 827 z 2008 roku) ogólnopol-
ski wykaz organizacji, maj¹cych sta-
tus po¿ytku publicznego (na 30 listo-
pada 2008 r.). To one s¹ jedynymi
uprawnionymi do otrzymania daro-
wizny w postaci 1% od podatku do-
chodowego, jaki uiszcza fiskusowi
ka¿dy obywatel naszego  kraju.

Jak wysoko!
Winda byæ musi!

T
aka koniecznoœæ jest w 22 wy-

sokich domach bêd¹cych w za
sobach naszej Spó³dzielni.

W budynkach tych w grudniu 2008
zamieszkiwa³y 4662 osoby. W ci¹gu
minionego roku w owych domach
uby³o - z grona zameldowanych - 181
mieszkañców, ale nie uby³o kosztów
utrzymania tych wind.

DŸwigi s¹ sta³ym i powa¿nym wydat-
kiem w kosztach eks-
ploatacyjnych w wyso-
kich budynkach. Nic
dziwnego, ¿e mieszkañ-
cy bacznie œledz¹ - ile
musz¹ p³aciæ za komfort
¿ycia w domu z wind¹.

Obowi¹zuje zasada,
¿e za windê p³ac¹ wszy-
scy - ci z najwy¿szego
piêtra i ci z parteru. No
i ile osób w mieszkaniu
- za tylu siê p³aci. Jest
to wymuszone artyku-
³em 4 ustawy o spó³-
dzielniach mieszkanio-
wych, który (we wszyst-
kich podpunktach - dla
posiadaczy mieszkañ
loktorskich, spó³dziel-
czych w³asnoœciowych i
wyodrêbnionych) mówi
o obowi¹zku uczestniczenia w wydatkach
zwi¹zanych z eksploatacj¹ i utrzymaniem
nieruchomoœci w czêœciach przypadaj¹-
cych na poszczególne lokale przez osoby
zamieszka³e w okreœlonych budynkach.

S¹ jednak liczne w¹tpliwoœci, czy to
jest trafne i sprawiedliwe.

Naszym zdaniem wprowadzenie wy-
¿ej cytowanego przepisu by³o automatycz-
ne i nieprzemyœlane. Nie przewidziano
specfiki funkcjonowania dŸwigów w nie-
których budynkach, np, tych z wielkiej
p³yty produkcji NRD (by³ taki kraj!), gdzie
od chwili ich wybudowania winda zatrzy-
muje siê dopiero na 3 piêtrze. A zatem -
z logicznego punktu widzenia - mieszka-
niec 1 piêtra chc¹c skorzystaæ z windy -
winien pojechaæ na to 3 piêtro i zejœæ dwa
piêtra po schodach. Nasuwa siê równie¿
pytanie, czy autorzy tego zapisu ustawo-
wego wziêli pod uwagê fakt, i¿ na parter
w wielu budynkach przecie¿ nie jeŸdzi siê
wind¹? Dlatego dziwiæ mo¿e szeroka dys-
kusja w tej sprawie w œrodkach masowe-
go przekazu i próby interpretowania prze-
pisu jak¿e jednoznacznego w sposób wy-
godny.

A mo¿e warto by³o szanowni ustawo-
dawcy - uwzglêdniæ wnioski i sugestie
jakie w tej i innych kwestiach w efekcie
niekorzystnych dla mieszkañców (wyni-

kaj¹ch chocia¿by z opisanej specyfiki), a
zg³aszanych przez œrodowisko spó³dziel-
cze, a nie boczyæ siê, i¿ s¹ to opinie osób
zarz¹dzaj¹cych tymi nieruchomoœciami.
Sugerowano przecie¿, aby tak skonstru-
owaæ prawo, by pozostawiæ tê sprawê
(i wiele innych) do rozstrzygniêcia sa-
mym mieszkañcom poprzez zapisy sta-
tutowe lub regulaminowe. Obawa, ¿e
mieszkañcy nie bêd¹ w stanie uzgodniæ
szczegó³owych zapisów reguluj¹cych ich

codzienne ¿ycie w budynkach wieloro-
dzinnych, a zarz¹dy nie bêd¹ uwzglêd-
niaæ wniosków cz³onków spó³dzielni, by³a
ca³kiem bezpodstawna, nie maj¹ca odnie-
sienia do realiów.

Inn¹ kwesti¹ jest czy op³aty winne byæ
wnoszone od iloœci zameldowanych osób
(przecie¿ istnieje projekt ustawy znosz¹-
cej obowi¹zek meldunkowy!) czy od me-
trów kwadratowych mieszknia, stosow-
nie do udzia³ów  jakie posiadaj¹ w nieru-
chomoœci wspólnej w³aœciciele wyodrêb-
nionych mieszkañ.

Coraz wiêcej zatem cz³onków Spó³-
dzielni postuluje zmianê sposobu nalicza-
nia kosztów za dŸwigi. G³ówn¹ sugesti¹
jest odejœcie od (niemo¿liwej  do bie¿¹-
cego sprawdzania) iloœci mieszkañców
i zastosowanie przelicznika wynikaj¹ce-
go z iloœci metrów kwadratowych miesz-
kania. Ale przecie¿ - g³osz¹ oponenci ta-
kiego wyjœcia - „metry nie je¿d¿¹”, a s¹
sytuacje, gdy w lokalu 70-metrowym za-
mieszkuje jedna osoba, a w 35-metrowym
cztery.

Czy znajdzie siê jakieœ salomonowe
wyjœcie z kwestii naliczania kosztów eks-
ploatacyjnych dŸwigów? Kto ma jakiœ
pomys³ w tym wzglêdzie bêdzie mia³ oka-
zjê podzieliæ siê nim ju¿ wkrótce - na
swoim Zebraniu Grupy Cz³onkowskiej.
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OSIEDLE D¥BRÓWKI

8 (za 75 tys. z³), wymiana
instalacji centralnego
ogrzewania - poziom
w kanale wokó³ budynku
nr 25 (za 70 tys. z³), miej-
sca postojowe przy D¹-
brówki 13 (z 50 tys. z³),
wymiana stolarki okien-
nej - wg wniosków miesz-
kañców (do kwoty 15 tys.
z³), wymiana popêkanych
witrolitów na balkonach
(do kwoty 20 tys. z³), re-
monty balkonów  (10 tys.
z³), wymiana 118 wodo-
mierzy w mieszkaniach w
budynku nr 9a, b, c oraz
184 wodomierzy w domu
nr 12 (³¹cznie za 36200
z³), przeróbka przy³¹czy
wodoci¹gowych w budyn-
ku nr 9a (1400 z³).

Ale Rada Osiedla oraz
jego administracja przy-
gotowuj¹ siê tak¿e do bli-
skiego ju¿ Zebrania Gru-
py Cz³onkowskiej, które
odbêdzie siê w poniedzia-
³ek, 16 marca br. o  godz.
17:00 w œwietlicy osiedlo-
wej. To na nim dokonaj¹
rozliczenia z pracy w roku
ubieg³ym.

W 2008 roku na for-
malnych posiedzeniach
Rada Osiedla zbiera³a siê
piêciokrotnie. - Spotkañ
i kontaktów doraŸnych,
bezpoœrenich, zwi¹za-
nych np. z wizjami lokal-
nymi - nawet ich nie liczy-

my - mówi przewodnicz¹-
cy RO Henryk Starczewski.

Jak wynika z protoko-
³ów, prowadzonych przez
sekretarza Rady - Rafa³a
Kruczka, wœród wielu po-
rusznych problemów, do
najwa¿niejszych nale¿a³y: -
analiza rozliczenia zu¿ycia
wody (niestety s¹ tzw.
„przecieki” - czyli niebilan-
sowanie siê stanu g³ówne-
go wodomierza z sum¹

wskazañ z wodomierzy w
poszczególnych mieszka-
niach), lokalizacja nowego
œmietnika w rejonie D¹-
brówki 13, zaopiniownie
wniosku o koncesjê sprze-
da¿y piwa, przygotowanie
wniosku o wymianê sieci
centralnego ogrzewania
przy ul. D¹brówki 24

w zwi¹zku z powa¿n¹ jej
awari¹, tak¿e ocena wnio-
sku mieszkañców z tego
budynku w sprawie malo-
wania klatki schodowej
i zabudowy rur, kwestia wy-
miany okien w pomieszcze-
niu strychowym (po³¹czona
z wizj¹ lokaln¹) przy ul. D¹-
brówki 9c, opracowanie
planu remontów na 2009 r.

Szczególnym zebra-
niem Rady Osiedla w ub.r.

by³o jej oraz mieszkañców
osiedla spotkanie z przed-
stawicielami Policji i Stra-
¿y Miejskiej. Bezpieczñ-
stwo osiedla i jego miesz-
kañców jest przedmiotem
sta³ej troski Rady. W trak-
cie tego spotkania zaapelo-
wano o zwiêkszenie iloœci
patroli s³u¿b munduro-

wych na terenie osiedla.
Wskazywano na potrzebê
zainstalowania przez w³a-
dze miasta kamer moni-
toruj¹cych teren. Wrêcz w
ostrych s³owach mówiono
o spo¿ywaniu alkoholu w
miejscach publicznych
i zwi¹zanym z tym za³a-
twianie potrzeb fizjolo-
gicznych przy œcianach
budynków mieszkalnych
- przy braku reakcji s³u¿b.
Poinformowano Policjê
i Stra¿ Miejsk¹ o miej-
scach na osiedlu, które
wymagaj¹ specjalnego
nadzoru, a s¹ to -  przej-
œcie pod budynkiem nr
12, rejon budynku nr 26
(tereny zielone przy tzw.
ma³ym amfiteatrze) oraz
zewnêtrzne przejœcie
przy ul. D¹brówki 8-9.

Dodaæ jeszcze trzeba,
¿e Rada Osiedla w ubie-
g³ym roku mocno anga¿o-
wa³a siê w pilotowanie
wniosku (w Radzie Dziel-
nicy i Urzêdzie Miasta)
dotycz¹cego budowy no-
wego placu zabaw na
osiedlu D¹brówki - ale na
terenie nale¿¹cym do
miasta, wnioskowa³a o
budowê odcinka drogi -
te¿ na miejskim gruncie
- za budynkiem D¹brów-
ki 14 i monitowa³a
w sprawie niew³aœciwie
funkcjonuj¹cego oœwietle-
nia ulicznego na osiedlu.

(Dokoñczenie ze str. 9)
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Zima. Ogrzewaæ trzeba, a to kosztuje.

A
kurat my, cz³onko-
wie Spó³dzielni
 Mieszkaniowej

„ROW”, mieszkañcy górni-
czych miast  - Wodzis³awia
Œl¹skiego, Pszowa, Radli-
na i Rydu³tów - doskonale
znamy cenê wêgla. I nie
chodzi o tê mierzon¹ w z³o-
tówkach, ale o tê zawart¹
w trudzie górników, w zno-
ju z jakim innym siê nie
równaæ, w niebezpieczeñ-
stwach czyhaj¹cych w ka¿-
dej sekundzie na urabiaj¹-
cych czarny kruszec.

Wêgiel musi kosztowaæ!
To oczywiste. Ale czy pocho-
dz¹ce zeñ ciep³o, które za
spraw¹ elektrociep³owni
i ciep³owni oraz firm zajmu-
j¹cych siê przesy³em docie-
ra do naszych mieszkañ -
musi byæ tak straszliwie dro-
gie? Niestety zarobek za gór-
nicz¹ pracê na dole nie wy-
starczy na pokrycie kosztów
ciep³a w mieszkaniu. I to tu-
taj, gdzie wszystko jest na
miejscu, gdzie nie trzeba se-
tek kilometrów dowoziæ wê-
gla. Gorzkie to konstatacje.

A przecie¿ ciep³o jest
wa¿ne, ale nie najwa¿niejsze
w ¿yciu cz³owieka i nie mo¿e
zabieraæ wiêkszoœci naszych
zarobków. W naszej strefie
klimatycznej ciep³o, jak
chleb powszedni, winno byæ
dobrem gwarantowanym.
Najwy¿sza pora zmieniæ me-
tody cenotwórcze w ciep³ow-
nictwie na takie, które wy-
musz¹ rzeczywiste, struktu-
ralne, organizacyjne zmiany
przedsiêbiorstw ciep³owni-
czych na miarê XXI wieku.

Tego - w Liœcie otwartym
- domagaj¹ siê w imieniu
cz³onków naszej Spó³dzielni
Rada Nadzorcza i Zarz¹d.
List cytujemy na stronie
obok, a tutaj publikujemy
dane o dotychczasowych
kosztach i wprowadzonych
ostatnio podwy¿kach cen cie-
p³a, które sta³y siê impulsem
do wystosowania tego listu.

W zasobach naszej Spó³-
dzielni nie ma jednej stawki
za ciep³o. System naliczania
jest tak zagmatwany, ¿e
uznaæ mo¿na, i¿ wynika

z „widzi mi siê” dostawców
ciep³a. S¹siaduj¹ce z sob¹
budynki maj¹ rozbie¿ne ceny
za c.o. i centralnie ciep³¹
wodê. Nie d³ugoœæ trasy
przesy³u ciep³a o tym decy-
duje, a - tego siê trzeba do-
myœlaæ - data zrobienia ongiœ
przy³¹cza.

Proporcjonalnie do ¿¹-
dañ dostarczycieli ciep³a,
a mamy ich a¿ piêciu, Spó³-
dzielnia ulegaj¹c temu dyk-
tatowi (bo jak dot¹d nie ma
prawnych mo¿liwoœci obale-
nia go) ustala stawki tzw.
zaliczek na koszty ciep³a.
Liczone s¹ one w z³otych od
metra kwadratowego po-
wierzchni mieszkania. Ich
rozpiêtoœæ - od najni¿ej kwo-
ty do najwy¿szej - jest te¿
znaczna, i jest wprost propor-
cjonalnym odbiciem tego, ile
w jednostronnie w ustalonym
przez siebie cenniku (to nic,
¿e zaakceptowanym przez
Urz¹d Regulacji Energetyki)
¿¹daj¹ dostawcy ciep³a.

Stawki te wynosi³y
w osiedlach: Centrum: 1,80
- 2,70 z³, D¹brówki: 2,42
- 2,95 z³, Piastów: 2,55 - 2,95
z³, XXX-lecia: 2,19 - 2,80z³,
Pszów: 1,40 - 3,26 z³, Radlin:
1,80 - 2,39 z³, Rydu³towy:
1,40 - 2,66 z³.

Tak by³o dot¹d. Teraz
bêdzie dro¿ej. Prezes Urzê-
du Regulacji Energetyki za-
akceptowa³ nowe stawki
op³at, jakie zaproponowa³y
mu „grzej¹ce nas” firmy.
Oczywiœcie zrobi³y w tym
celu stosown¹ kalkulacjê.
W œwietle prawa mog¹ w niej
zawrzeæ wszelkie koszty uza-
sadnione (wydatkami), któ-
rych skala i ró¿norodnoœæ

jest niebotyczna,  oraz kosz-
ty modernizacji, rozwoju,
ochrony œrodowiska i p³ac.
To¿ to zaprzeczenie regu³
wolnorynkowych, które (po-
dobno) obowi¹zuj¹ teraz
w naszym kraju. Skutek: -
odbiorca ciep³a p³aci wygó-
rowane kwoty.

O ile wzrosn¹ op³aty za
ciep³o dostarczane do na-
szych domów? Przedstawia-
my wykaz powy¿ek cen, ja-
kie „zafundowali” nam do-
starczyciele ciep³a. Podaje-
my to w skali procentowej,
odnosz¹cej siê do wprowa-
dzonego wzrostu ceny za
megawat miesiêcznie (gwoli
œcis³oœci: jest i drugi prze-
licznik w z³otych za gigad¿u-
la - ale z braku miejsca nie
podajemy ju¿ tych danych).
Zacytowane wielkoœci dopie-
ro bêd¹ przeliczane na zu¿y-
cie ciep³a w poszczególnych
mieszkaniach, ale skala pro-
centowa bêdzie przecie¿
taka sama. Mo¿na sobie...
policzyæ!

Podajemy ten wzrost
z zaznaczeniem rejonów ulic
- tak jak to „prowadz¹ sobie”
dostarczyciele ciep³a.

Najpierw podwy¿ka
wprowadzona (od 1 stycznia
2009 r.) przez Przedsiêbior-
stwo Energetyki Cieplnej
Jastrzêbie Zdrój.

Procentowy wzrost cen
(netto):

- 19,37% dla rejonu (w

nomenklaturze tej firmy: W-

31-B1) ulic: PCK 22-24, 26-
28, Pokoju 1-5, ul. 26 Marca
70-72,  Wyszyñskiego 1-3, 5-
11, 13-19, 25-29, 14-16,18-
20, 22-28, 32-38;

- 19,50% dla rejonu (W-

31-B2) ulic: Wojska Polskie-
go 2-4, 6-8, 10-12, 22-26,
Tysi¹clecia 2-2a, 4-6, 8-10,
ul. 26 Marca 62-64, 130-138,
154, 156, 158, 166, 168, 170,
Plac Zwyciêstwa 2, 4, Waryñ-
skiego 2-4, 6-8, 10-12, 14-16,
Wyszyñskiego 40-48, 75-79,
Leszka 7, Kubsza 24b;

- 20,30% dla rejonu (W-

31-B5)os. XXX-lecia, os.
Piastów - ul. Przemys³awa,
os. D¹brówki;

- 17,80% dla rejonu (RA-

C5) ulic: Kruczkowskiego
2a-d oraz 5a-d, Jagienki 2a-
c, 4a-d, 6a-c, Traugutta 18a-
c.

Nastêpny dostawca cie-
p³a Essox - Serwis spó³ka
z o.o. od 1. 01. 2009 roku
wprowadza wzrost cen (net-
to):

- o 9,84% dla rejonu (Gr

I) ulic: Sienkiewicza 26-30,
Makuszyñskiego 8-12, 14-
22, Korfantego 18, 22, 26;

- o 20,95% dla rejonu (Gr

II) ulic: Rymera 4, 6, 8, Fin-
dera 6, 7, 8.

Podwy¿ka cen zastoso-
wana przez Kompaniê Wê-
glowê SA - Elektrociep³ow-
niê Anna obowi¹zuje ju¿ 15.
09. 2008 r.

Procentowy wzrost cen
(brutto) wyniós³:

- 1,77% w rejonie (Z2/

PS/G) ulic: Tytki 1a-d, 2a-
c, 3a-c, 4a-d, 7 a-c;

- 2,09% w rejonie (Z2/

PS) ulic: Juranda 2, 4, 6.
Ciep³ownia Rydu³towy

Spó³ka z o.o. podnios³a ceny
od 1. 10. 2008 r. (brutto):

- o 5,56% w rejonie ulic:
Krzy¿kowickiej 20, 22, 24,
Ligonia 6, 8, 12, 14, Ofiar
Terroru 93, 95, 97 (z przy³¹-
czonymi pawilonami), Plebi-
scytowej 32, 34, 36, 38, 40,
42, 44, 46, 48, Szpitalnej 2,
2a, 4, Obywatelskiej 31,
£okietka 4.

Zaœ Elektrociep³ownia
Marcel  Spó³ka z o.o. od 1.
11. 2008 r. podwy¿szy³a ceny
(brutto): o 9,63% w rejonach
ulic: Sienkiewicza, Maku-
szyñskiego, Korfantego, Fin-
dera i Rymera.

ILE ZA
CIEP£O?
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Przez ostatnie kilka lat SM „ROW”
prowadzi cykl zakrojonych na szerok¹
skalê dzia³añ zmierzaj¹cych do popra-
wy efektywnoœci energetycznej i sposo-
bu eksploatacji doprowadzaj¹c do obni-
¿enia zu¿ycia energii cieplnej w budyn-
kach.

Celem tych, absorbuj¹cych ogrom
si³ i œrodków dzia³añ, jest zapewnienie
mieszkañcom mo¿liwie jak najwy¿szego
komfortu ¿ycia, równie¿ komfortu ciepl-
nego, przy mo¿liwym do zaakceptowa-
nia poziomie kosztów. Poprzez nasze wy-
dawnictwa prowadzimy akcjê edukacyjn¹
wœród mieszkañców dotycz¹c¹ sposobów
efektywnego korzystania z ciep³a, w tym
zasad dzia³ania zaworów termostatycz-
nych i przewietrzania pomieszczeñ.
Wszystko to robione jest w celu umo¿li-
wienia mieszkañcom œwiadomego
kszta³towania poziomu ponoszonych
op³at szczególnie w czêœci obejmuj¹cej
op³atê zmienn¹ za dostarczone ciep³o.

Narzucone przez Urz¹d Regulacji
Energetyki nowe taryfy poprzez radykal-
ne podniesienie poziomu op³aty sta³ej
i zmiennej ca³¹ t¹ budowan¹ latami kon-
cepcjê burz¹, gdy¿ w opinii mieszkañ-
ców dzia³ania te doprowadzaj¹ do coraz
to wy¿szego poziomu cen op³at za miesz-
kanie, gdzie ciep³o stanowi 37,9% kosz-
tów op³at. Dlatego te¿ coraz czêœciej
mieszkañcy zadaj¹ sobie pytanie: czy ich
wysi³ek finansowy w dzia³ania energoosz-
czêdne mia³ jakikolwiek sens?

Mieszkañcy s¹ oburzeni poczyna-
niami Urzêdu Regulacji Energetyki, któ-
ry zatwierdzi³ tak wygórowane i nieuza-
sadnione naszym zdaniem podwy¿ki ta-
ryf.

List otwarty w sprawie
podwy¿ek cen ciep³a

W imieniu
i w obronie
cz³onków

SM „ROW”

Mamy tu do czynienia z wzorcowym
przyk³adem prowadzenia w majestacie
prawa drena¿u kieszeni obywateli ska-
zanych na korzystanie z us³ug monopo-
listycznych przedsiêbio rstw ciep³owni-
czych.

Byæ mo¿e funkcjonowanie i organi-
zacja, jak i podejœcie do klienta œwiadcz¹
dobitnie o umocowaniu tych przedsiê-
biorstw w s³usznie minionym okresie,
a brak zmian w zakresie funkcjonowa-
nia jest z pewnoœci¹ jedn¹ z przyczyn nie-
koñcz¹cych siê wzrostów cen energii
cieplnej w oderwaniu od rzeczywistoœci.

Dotychczasowe dzia³ania Urzêdu
Wojewody, jako organu za³o¿ycielskiego,
naszym zdaniem wydaj¹ siê równie nie-
zrozumia³e w zestawieniu z interesem
mieszkañców naszego regionu, którzy s¹
skazani na korzystanie z dobrodziejstwa
dostawy energii cieplnej.

Kilkudziesiêcioprocentowa pod-
wy¿ka op³aty sta³ej to dzia³anie zmierza-
j¹ce do faktycznego ograniczenia mo¿li-
woœci odbiorcy wp³ywania na poziom po-
noszonych kosztów zwi¹zanych z ogrze-
waniem. To krok oddalaj¹cy nas od kon-
cepcji œwiadomego spo³eczeñstwa obywa-
telskiego i zasad zrównowa¿onego roz-
woju którym ma s³u¿yæ oszczêdzanie
energii. A zatem, czy tego typu dzia³a-
nia s³u¿¹ ograniczeniu zu¿ycia energii

cieplnej, o której tak wszyscy decydenci
g³oœno mówi¹?

Podwy¿ka powinna byæ kompromi-
sem miêdzy interesem firmy i mieszkañ-
ców jako odbiorców. Tegoroczne podwy¿-
ki, zatwierdzone przez Urz¹d Regulacji
Energetyki, ustalone s¹ na takim pozio-
mie, ¿e firma nie bêdzie mia³a strat, ale
czy poziom zysków z dostarczania cie-
p³a nie zosta³ nakreœlony zbyt wysoko.

Wedle dostêpnej nam wiedzy, na te-
renie dzia³ania Zak³adu Cieplnego Wo-
dzis³awia Œl¹skiego trudno doszukaæ siê
dzia³añ inwestycyjnych, a szczególnie
tych, które w sposób bezpoœredni wp³y-
waj¹ na zmniejszenie kosztów wytwarza-
nia i przesy³u energii cieplnej. Sieci cie-
p³ownicze i wiele urz¹dzeñ s³u¿¹cych do
dostarczania energii cieplnej do miesz-
kañ pochodzi z lat siedemdziesi¹tych
i osiemdziesi¹tych i przez okres ich eks-
ploatacji nie uczyniono nic, aby by³y efek-
tywniejsze w eksploatacji, a co zatem
wp³ywa³y na obni¿enie kosztów wytwa-
rzania i przesy³u.

W ostatnich latach, przyk³adowa
taryfa znacznie odbiega³a od poziomu
inflacji, wzrostu cen mia³u wêglowego,
cen energii oraz cen towarów i us³ug i w
¿aden sposób nie uzasadnia skali pod-
wy¿ki.

R
ada Nadzorcza Spó³dzielni
Mieszkaniowej „ROW”, przy
wsparciu Rad Osiedlowych

i Zarz¹du, wystosowa³a „List otwar-
ty w sprawie podwy¿ek cen ciep³a”.
Zosta³ on przes³any do Œl¹skiego
Urz¹du Wojewódzkiego do Wojewo-
dy Œl¹skiego  Zygmunta £ukaszczyk,
parlamentarzystów maj¹cych swoje
Biura w Wodzis³awiu Œl¹skim - se-
natora Antoniego Motyczki, pos³a
Adama Gawêdy i pos³a Ryszarda Za-
wadzkiego oraz do Urzêdu Regula-
cji Energetyki - Po³udniowego Od-
dzia³u Terenowego w Katowicach. W
liœcie wystosowanym w imieniu i w
obronie cz³onków SM ROW czytamy:

Maj¹c œwiadomoœæ, ¿e na wzrost
op³at maj¹ wp³yw czynniki równie¿ nie-
zale¿ne od Przedsiêbiorstwa Energety-
ki Cieplnej w Jastrzêbiu Zdroju to za-
proponowane i zatwierdzone przez
Urz¹d Regulacji Energetyki taryfy
w ¿aden sposób nie s¹ akceptowaneprzez
mieszkañców. Dlatego te¿ w interesie
naszych mieszkañców zwracamy siê po-
nownie o przeanalizowanie poziomu
i struktury cen przedstawionych w no-
wych taryfach za dostawê energii cieplnej.

wyszczególnienie 2005 r. 2006 r. 2008 r.

centralne ogrzewanie
- op³ata sta³a      8554,20  + 7,29%   + 39,10%  + 20,26%    + 79%

- op³ata zmienna          30,21     4,35%     - 9,87%   + 18,10%   +11,06%

wskaŸnik inflacji           2,1%      1,0%    III kw. 4,4%   plan 4,2%   ---

mia³ energetyczny       150,00 + 26,36%    + 8,00%       ---   ---

energia elektryczna       0,3294     1,12% 9,00%          ---   ---

Ogó³em
2004 -20092009 r.
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Licencjonowane
Mieszkaniowe Biuro
Poœrednictwa przy

Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”
nr licencji 1314 - licencjonowanego poœrednika w obrocie nieruchomoœciami

U nas zawsze rzetelnie, bezpiecznie i profesjonalnie
kupisz, sprzedasz, zamienisz, wynajmiesz

44-300 Wodzis³aw Œl¹ski, ul. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego 43
Tel. (032) 455 24 04, Kom. 0 693 449 754

Czynne: Poniedzia³ki od 7:00 do 16:00, Wtorki i czwartki od 7:00 do 15:00
Œrody od 9:00 do 15:00, Pi¹tki od 7:00 do 14:00

DZIA£ LOKALI U¯YTKOWYCH
Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”

w Wodzis³awiu Œl.
informuje, ¿e dysponuje

WOLNYMI  LOKALAMI
U¯YTKOWYMI

W WODZIS£AWIU ŒL.

ul. Przemys³awa 6 pow. u¿yt.
208,94 m2

ul. Przemys³awa 9 pow. u¿yt.
165,81 m2

ul. Przemys³awa 13 pow. u¿yt.
83,91 m2

ul. Przemys³awa 13 pow. u¿yt.
116,58 m2

ul. Przemys³awa 13 pow. u¿yt.
65,10 m2

 Bli¿szych informacji o lokalach
i warunkach najmu mo¿na uzyskaæ

w Dziale Lokali U¿ytkowych
44 - 300 Wodzis³aw Œl¹ski

ul. Kard. St. Wyszyñskiego 43
telefon (032) 455 66 86 wew. 127

Kompleksowa i fachowa obs³uga naszego Biura
- gwarancj¹ udanego wypoczynku!

Biuro Podró¿y

„V I T A  T O U R ”
poleca:

WCZASY - WYCIECZKI - KOLONIE
- POBYTY WEEKENDOWE

Piotr Kominek

44-286 Wodzis³aw Œl¹ski
Os. XXX-lecia 62c (obok poczty)
tel.: (032) 456-13-41, kom. 505-015-042

Spó³dzielnia Mieszkaniowa „ROW”
w Wodzis³awiu Œl.

oferuje do wynajêcia:

oko³o 250 m2 powierzchni
u¿ytkowej

w pawilonie handlowym
usytuowanym

w Wodzis³awiu Œl¹skim
przy ul. Marklowickiej 23
(z mo¿liwoœci¹ podzia³u powierzchni)

Bli¿szych informacji o lokalach
i warunkach najmu mo¿na uzyskaæ

w Dziale Lokali U¿ytkowych SM „ROW”
44-300 Wodzis³aw Œl., ul. Kard. St. Wyszyñskiego 43,

tel. (032) 455 66 86, wewn. 127
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POZIOMO:
1. element zawieszenia w samochodzie, 5. sztuczne two-

rzywo imituj¹ce trawê, œnieg, 6. ko³ysze statkami, 7. urz¹dze-
nie, 9. szlachetna - jest godna naœladowania, 11. ... jak oliwa
zawsze na wierzch wyp³ywa, 14. grunwaldzkie dary, 16. zielo-
na lub oœla, 17. b³yskawica, 18 ojczyzna W³ochów.

PIONOWO:
1. wielki w sadzie, gdy urodzaj, 2. polecenie dla psa, 3. na

metce towaru, 4. gra na stole z ³ozami, 8. cz³onek brytyjskiej
Izby Lordów, 10. wydaje j¹ bieg³y, 12. wartka w dobrej kome-
dii, 13. lutowa imienniczka, 15. widowisko pod namiotem.

Po wpisaniu poprawnych hase³, w œrodkowym (zaciemnio-
nym rzêdzie) powstanie has³o, którego treœæ - jako rozwi¹zanie
krzy¿ówki - prosimy oddawaæ w  siedzibie Zarz¹du Spó³dzielni
Mieszkaniowej „ROW”, 44 - 300 Wodzis³aw Œl., ul. Kard. St.
Wyszyñskiego 43, w pokoju nr 7. Poœród osób, które dostarcz¹
do 27 marca 2009 roku prawid³owe rozwi¹zania - rozlosowane
zostan¹ 3 nagrody ksi¹¿kowe ufundowane przez Wydawnictwo
„URSA”.

NAGRODY KSI¥¯KOWE ZA TRAFNE ROZWI¥NIE
„NASZEJ KRZY¯ÓWKI” W POPRZEDNIM WYDANIU
GWIAZDA BETLEJEMSKA - tak brzmia³o has³o w krzy-

¿ówce. Drog¹ komisyjnego losowania nagrody ksi¹¿kowe ufun-
dowane przez Wydawnictwo „URSA” otrzymuj¹: Waldemar
Reiss, Henryk Roy oraz Barbara Wojteczek. Gratulujemy! Na-
grody s¹ do odbioru w siedzibie SM „ROW”, w Dziale organiza-
cji, spraw samorz¹dowych i pracowniczych, pokój nr 7.

POD WSPÓLNYM DACHEM - Gazeta Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzis³awiu Œl¹skim.
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NASZA
 KRZY¯ÓWKA

ZARZ¥D Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”: 44-
300 Wodzis³aw Œl¹ski, ul. Kard. St. Wyszyñskiego
43. Godziny pracy: poniedzia³ki od 7:00 do 16:00,
od wtorku do czwartku  od 7:00 do 15:00, pi¹tki 7:00
do 14:00. Telefony: centrala - (032) 455 66 86; (032)
- 455 67 56; dzia³ cz³onkowsko-mieszkaniowy: (032)
456 39 05; dzia³ techniczny: (032) - 456 39 04; dzia³
rozliczeñ z cz³onkami: (032) 455 38 72; Biuro po-
œrednictwa zamian i sprzeda¿y mieszkañ: (032) 455
24 04.

ADMINISTRACJE osiedlowe: CENTRUM: 44-
300 Wodzis³aw Œl¹ski, ul. Kard. St. Wyszyñskiego
30, tel. (032) 455 46 88; godz. pracy: od poniedzia³-
ku do pi¹tku od 7:00 do 15:00; XXX-lecia, PIASTÓW
i D¥BRÓWKI: 44-286 Wodzis³aw Œl¹ski, Os. XXX-
lecia 62c, tel. (032) 456 47 10, (032) 456 51 80, godz.

� ADRESY � TELEFONY � WA¯NE INFORMACJE
pracy: od poniedzia³ku do pi¹tku od 7:00 do 15:00;
RYDU£TOWY: 44-280 Rydu³towy, ul. Plebiscytowa
48, tel. (032) 457 84 76, godz. pracy: od poniedzia³-
ku do pi¹tku  od 7:00 do 15:00; Administracja Pszów:
44-370 Pszów, ul. Tytki 9. tel. (032) 72 91 040 czyn-
na: wtorki i pi¹tki od 11:00 do 13:00; Administracja
Radlin:  44 - 310 ul Korfantego 18  tel. 032 - 455 83
27 poniedzia³ki i czwartki od 11:00 do 13:00.

AWARIE po godzinach pracy s³u¿b Spó³dzielni
prosimy zg³aszaæ telefonicznie. Wodno-kanalizacyj-
ne: Administracja Rydu³towy - 0 605 365 674, Ad-
ministracja Centrum - 0 607 041 129,  Administra-
cja XXX-lecia, Piastów i D¹brówki - 0 601 857 402.
Elektryczne i dŸwigowe: dla wszystkich administra-
cji - elektryk - 0 609 442 461, dŸwigowiec - 078 58
48 480.

� ZACHOWAJ � WYTNIJ � KORZYSTAJ

Redagowana i wydawana przez: „URSA” spó³ka z o.o. Adres redakcji
w siedzibie Spó³dzielni: 44-300 Wodzis³aw Œl¹ski, ul. Kard. St. Wyszyñ-
skiego 43. Materia³y do redakcji prosimy kierowaæ pod powy¿szym adre-
sem lub sk³adaæ je w administracjach osiedlowych. Nie zamówionych ma-
teria³ów redakcja nie zwraca. Og³oszenia do gazety przyjmuje oraz informa-
cji udziela - Dzia³ organizacji, spraw samorz¹dowych i pracowniczych Spó³-
dzielni Mieszkaniowej „ROW”, pokój nr 7 w siedzibie Zarz¹du, tel. (032)
455 66 86, wewn. 107. Za treœæ og³oszeñ redakcja oraz SM „ROW” nie
odpowiadaj¹.



Zapraszamy do korzystania z mo¿liwoœci og³aszania siê

w „POD WSPÓLNYM DACHEM”
- Gazecie Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”

Informacji udziela i og³oszenia przyjmuje Dzia³ organizacji, spraw samorz¹dowych i pra-
cowniczych SM „ROW” tel. (032) 455 66 86, wewn. 107.

Mo¿liwe s¹ og³oszenia czarno-bia³e i pe³nokolorowe

Dbaj¹ o czystoœæ osiedli

Przez wiêksz¹ czêœæ roku - tropi¹ i usuwaj¹ papiery, wszela-
kie plastikowe torebki, niedopa³ki, liœcie - itd. Podlewaj¹

kwiaty i trawê, grabi¹ i czyszcz¹ co siê da. Zim¹ (gdy wielu
jeszcze œpi)odœnie¿aj¹, posypuj¹ piaskiem. S¹ w osiedlach sta-
le obecne. To dziêki nim mi³o nam siê mieszka. Pañ gospodarzy
domów jest w naszej Spó³dzielni a¿ 28. Podziêkowania za ich
codzienny trud s³adamy na rêce pañ - Marii Szymkowiak (zdjê-
cie u góry ) oraz Krystyny Staroñ (fotografia poni¿ej).

Oto jeden z przyk³adów zagospodarowania terenu przy domu:
- skarpa obok bloku przy ul. Kard. St. Wyszyñskiego 14 -16.

Myœlmy ju¿ o wioœnie

Zima jeszcze trzyma.
Jest luty - a wiêc jak

mówi przys³owie - pod-
kuj buty, bo jeszcze mo¿e
nas czekaæ nie jeden
dzieñ mroŸny, sypi¹cy
œniegiem i œliski lodem.
Ale to najlepsza pora - by
pomyœleæ o... wioœnie.

Ani siê obejrzymy,
a przyroda przywita nas zie-
leni¹. Spróbujmy  siê od-
wzajemniæ - i te¿ przywitaæ
przyrodê, dbaj¹c o otocze-
nie naszych domów.

Tak - mamy w ka¿dym
osiedlu pasjonatów upiêk-
szaj¹cych skrawki ziemi,
zak³adaj¹cych i pielêgnuj¹-
cych owe mini ogródki pod
oknami naszych bloków.
Jest ich wielu.

Na zdjêciu pokazujemy
nietypowy ogródeczek, bo
urz¹dzony na skarpie. Z
obserwacji na osiedlach
wynika, ¿e na uwagê zas³u-
guje sporo ogródków przy-
blokowych, a s¹ wœród nich
te: w Pszowie przy ul. Tyt-

ki, w Rydu³towach przy ul.
Krzy¿kowickiej, w Radlinie
przy ul. Makuszyñskiego, w
Wodzis³awiu Œl¹skim przy
ulicach Tysi¹clecia, Kard.
St. Wyszyñskiego, Wojska
Polskiego, os. XXX-lecia,
Przemys³awa, os. D¹brów-
ki. To wzory do naœladowa-
nia.

Wszystkich dotychcza-
sowych ogrodników osie-
dlowych - i tych co pójd¹
w ich œlady - informujemy,
¿e Spó³dzielnia nasza udo-
stêpni Pañstwu materia³y
nasadzeniowe. Prosimy na-
wi¹zaæ w tej sprawie kon-
takt z osiedlowymi admini-
stracjami. Tam¿e - równie¿
prosimy - uzgadniajcie Pañ-
stwo miejsca sadzenia krze-
wów, tak, by w przysz³oœci,
gdy urosn¹, by³y ozdob¹ a
nie przeszkod¹ i nie zas³a-
nia³y nikomu.

Naj³adniejsze ogród-
ki i ich twórców bêdzie-
my prezentowaæ na na-
szych ³amach.


