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Pytanie do Prezesa

Najlepsze
¿yczenia
Pogodnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz pomyœlnego Nowego Roku
wszystkim naszym Mieszkañcom

SYTUACJA FINANSOWA
SPÓ£DZIELNI
– Jak przy trwaj¹cych obecnie zmianach w spó³dzielczoœci mieszkaniowej w kraju ocenia Pan kondycjê finansow¹ naszej Spó³dzielni?

ORGANY SPÓ£DZIELNI
Najwy¿szym organem Spó³dzielni jest Walne
Zgromadzenie, czyli zebranie wszystkich cz³onków,
przy czym, jeœli liczba cz³onków przekracza 500 (co
oczywiœcie ma miejsce w naszej Spó³dzielni) – obrady odbywaj¹ siê w czêœciach; podzia³u na czêœci
dokonuje Rada Nadzorcza.

– Rozumiem, ¿e w podtekœcie zawarte jest pytanie czy Spó³dzielni nie grozi upad³oœæ. Z ca³¹ pewnoœci¹ – nie. Sytuacja finansowo-ekonomiczna naszej Spó³dzielni od szeregu lat jest dobra i stabilna.
Potwierdzaj¹ to coroczne badania sprawozdania finansowego przeprowadzane przez niezale¿nych bieg³ych. Maj¹tek Spó³dzielni jest w pe³ni zabezpieczony posiadanymi funduszami w³asnymi.
Spó³dzielnia nie korzysta oraz nie korzysta³a w
ostatnich latach z ¿adnych kredytów bankowych,
zarówno obrotowych jak te¿ inwestycyjnych. Obs³uguje jedynie, w imieniu cz³onków, kredyty zaci¹gniête przed 1992 rokiem na budownictwo mieszkaniowe.
Wszystkie wskaŸniki ekonomiczne Spó³dzielni,
które s³u¿¹ do okreœlania bie¿¹cej kondycji finansowej jako podmiotu gospodarczego bez wzglêdu na
rodzaj prowadzonej dzia³alnoœci, utrzymuj¹ siê na
w³aœciwym poziomie. Najbardziej adekwatnym
miernikiem oceny kondycji ekonomiczno-finansowej ka¿dej spó³dzielni mieszkaniowej jest jej zdolnoœæ p³atnicza, traktowana jako zdolnoœæ do terminowego regulowania zobowi¹zañ, w szczególnoœci
krótkoterminowych. Utrzymywanie od szeregu lat
niskiego poziomu zaleg³oœci, dziêki dobrej windykacji pozwala naszej Spó³dzielni na bie¿¹co regulowaæ wszystkie zobowi¹zania (wobec dostawców i
us³ugodawców).
Dobra p³ynnoœæ finansowa oraz wysoka zdolnoœæ
p³atnicza nie tylko zapewnia i gwarantuje bezpieczeñstwo Spó³dzielni i jej cz³onkom, sprawia równie¿, ¿e kontrahenci postrzegaj¹ j¹ jako wymagaj¹-

ci¹g dalszy na str. 3

ci¹g dalszy na str. 3

¿ycz¹ – Rada Nadzorcza i Zarz¹d SSM

ZMIANY STATUTU
Nowelizacja ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych uchwalona przez Sejm 14 czerwca 2007 roku
w art. 9 na³o¿y³a na spó³dzielnie obowi¹zek dokonania zmian statutów w terminie do 30 listopada br.
i zg³oszenia ich do Krajowego Rejestru S¹dowego
nie póŸniej ni¿ do dnia 30 grudnia br.
Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Suwalskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej w dniu 29 listopada 2007 roku uchwali³o zmiany statutu SSM, dostosowuj¹c jego postanowienia do nowych ustawowych uregulowañ.
Poni¿ej omówione zosta³y najistotniejsze spoœród
tych zmian. Po ich zarejestrowaniu w KRS, pe³en
tekst zostanie zamieszczony na stronie internetowej
Spó³dzielni oraz bêdzie dostêpny w biurze SSM.
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Zmiany zasad rozliczania kosztów centralnego przygotowania ciep³ej wody
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie ustawy z dnia 14
czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych
ustaw ( Dz.U. z 2007 r. Nr 125 poz. 873), od stycznia 2008 roku zmienia siê sposób rozliczania kosztu
centralnego przygotowania ciep³ej wody.
Rozliczenie kosztów centralnego przygotowania ciep³ej wody bêdzie wykonywane odrêbnie dla ka¿dej
nieruchomoœci. Cena za l m3 podgrzania wody na dany
okres rozliczeniowy ustalana bêdzie na podstawie kosztu
centralnego przygotowania ciep³ej wody za poprzedni
okres rozliczeniowy w nieruchomoœci oraz zu¿ycia
wody wg wskazañ wodomierzy indywidualnych w tej
nieruchomoœci. Okresem rozliczeniowym bêdzie rok
kalendarzowy. Po zakoñczeniu okresu rozliczeniowe-

go nast¹pi wyliczenie ró¿nicy pomiêdzy poniesionymi
kosztami podgrzania wody w danej nieruchomoœci, a
wniesionymi przez mieszkañców tej nieruchomoœci
przedp³atami na poczet podgrzania wody. Wyliczona
ró¿nica bêdzie uwzglêdniana przy ustalaniu ceny podgrzania wody na nastêpny okres rozliczeniowy.
Przyjêcie powy¿szego sposobu rozliczania kosztów centralnego przygotowania ciep³ej wody oznacza koniecznoœæ ustalenia przedp³at na pokrycie podgrzania wody w nowej wysokoœci, odpowiadaj¹cej
kosztom podgrzania wody w poszczególnych budynkach. Odczyty wodomierzy bêd¹ odbywa³y siê tak
jak do tej pory – co trzy miesi¹ce i na dotychczas
obowi¹zuj¹cych zasadach.
kierownik dzia³u GZM Wies³awa Krauze

Zmiana op³at z tytu³u wywozu
i utylizacji odpadów
oraz utrzymania porz¹dku na osiedlach
Prezydent Miasta dzia³aj¹c z upowa¿nienia Rady Miejskiej, realizuj¹c ustawê o gospodarce komunalnej i w oparciu o rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie
op³at za korzystanie ze œrodowiska, zmienia od 1 stycznia 2008
roku op³aty za sk³adowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Cena przyjêcia odpadów komunalnych do odzysku i utylizacji wzroœnie o 16,3 %, tj. o 15 z³ / tonê.
W naszej Spó³dzielni roczny koszt przekazania do utylizacji
odpadów komunalnych niesegregowanych wzroœnie o ok. 170 tys.
z³ i szacuje siê, ¿e bêdzie wynosi³ ok. 660 tys. z³ za sam¹ utylizacjê 6200 ton (bez kosztów wywozu), gdy¿ tyle ton rocznie œmieci
bytowych wywo¿onych jest z terenów Spó³dzielni. Obni¿enie kosztów utylizacji jest mo¿liwe wy³¹cznie poprzez segregacjê odpadów, dlatego te¿ jest to zale¿ne przede wszystkim od samych mieszkañców. W ka¿dej altanie wystawione s¹ odpowiednie pojemniki i
nale¿y z nich systematycznie korzystaæ. Ponadto, z uwagi na zmianê
od 1 stycznia 2008 roku dotychczas obowi¹zuj¹cego minimalnego wynagrodzenia z kwoty 996 z³ do 1126 z³, wzrosn¹ równie¿
koszty wywozu odpadów i sprz¹tania terenów. Powy¿sze czynniki, niezale¿ne od Spó³dzielni, skutkowaæ bêd¹ zmian¹ stawek z
tytu³u utrzymania porz¹dku w 2008 roku, a ich skala oraz termin
wprowadzenia zale¿eæ bêdzie od wyniku bilansowego za 2007 rok.
Zarz¹d SSM

Strona internetowa Spó³dzielni

www.ssm.suwalki.pl
Trwaj¹ prace nad rozbudowaniem
strony internetowej Spó³dzielni, tak aby
mo¿na by³o zamieœciæ na niej mo¿liwie najwiêcej informacji. Docelowo
znajd¹ siê na niej dokumenty, o których mowa w ustawie o spó³dzielniach
mieszkaniowych. Z uwagi na fakt, i¿
na tej stronie zawarte bêd¹ informacje
przeznaczone wy³¹cznie do wiadomoœci naszych mieszkañców, dostêp do
nich odbywaæ siê bêdzie na takich samych zasadach jak w systemie elektronicznego dostêpu do konta czynszowego – EKONTO. Zasada ta zacznie obowi¹zywaæ po zakoñczeniu prac nad
rozbudow¹ strony internetowej.
Wszystkich zainteresowanych dostêpem do konta rozliczeniowego zapraszamy do rejestracji dokonywanej w
biurze Spó³dzielni przy ul Korczaka 2A
(sala obs³ugi, stanowisko nr 2).
insp. ds. informat. – koordynator
zespo³u Mariusz Koncewicz

Wydawca: Suwalska Spó³dzielnia Mieszkaniowa, ul. Korczaka 2A, tel. 087 563-03-41. Redaguje zespó³.
Sk³ad i ³amanie: PHU Procesor, tel. 087 565-05-36. Druk: PPUH CARO, Suwa³ki, ul. Szpitalna 43, tel. 087 567-56-68
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SYTUACJA FINANSOWA SPÓ£DZIELNI
ci¹g dalszy ze str. 1

cego, acz solidnego p³atnika, co pozwala w przeprowadzanych przez Spó³dzielniê przetargach na remonty, konserwacje czy inwestycje uzyskiwaæ stosunkowo niskie ceny us³ug, korzystne warunki gwarancji,
a tak¿e wymagaæ i egzekwowaæ terminowoœæ œwiadczenia us³ug.
Osi¹gane z najmu lokali dochody, œrednio w okresie piêciu lat po ok. 2 mln z³ rocznie, Spó³dzielnia w
ca³oœci przeznacza³a na dofinansowania eksploatacji bie¿¹cej lokali mieszkalnych, funduszu remontowego oraz dzia³alnoœci spo³eczno-wychowawczej.

ZMIANY STATUTU
ci¹g dalszy ze str. 1

Zasady obradowania Walnego Zgromadzenia:
o czasie, miejscu i porz¹dku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia siê na piœmie wszystkich cz³onków co najmniej na 21 dni przed terminem obrad
pierwszej czêœci Walnego Zgromadzenia,
projekty uchwa³ mog¹ zg³aszaæ wszyscy cz³onkowie, a tak¿e Rada Nadzorcza i Zarz¹d Spó³dzielni.
Projekt takiej uchwa³y musi zostaæ zg³oszony do
Spó³dzielni najpóŸniej na 15 dni przed obradami
pierwszej czêœci Walnego Zgromadzenia. Projekt
uchwa³y zg³aszanej przez cz³onków musi byæ poparty
przez co najmniej 10 cz³onków,
poprawki do projektów uchwa³ mog¹ byæ zg³aszane najpóŸniej na 3 dni przed obradami pierwszej czêœci Walnego Zgromadzenia,
uchwa³a Walnego Zgromadzenia jest prawomocna, je¿eli by³a poddana pod g³osowanie wszystkich
czêœci Walnego Zgromadzenia, a za uchwa³¹ opowiedzia³a siê wiêkszoœæ ogólnej liczby cz³onków
uczestnicz¹cych we wszystkich czêœciach Walnego
Zgromadzenia.
Rada Nadzorcza – organ nadzorczo-kontrolny
sk³adaj¹cy siê z 13 cz³onków, przy czym kandydatury na cz³onków Rady Nadzorczej poddawane s¹
pod g³osowanie wszystkich czêœci Walnego Zgromadzenia:
podzia³ mandatów w Radzie na poszczególne osiedla dokonywany jest proporcjonalnie do liczby zamieszka³ych cz³onków,
kadencja Rady trwa 3 lata – nie dotyczy to kadencji obecnie trwaj¹cej, mo¿na byæ cz³onkiem Rady nie
d³u¿ej ni¿ przez dwie kolejne kadencje, ponownie
mo¿na kandydowaæ po przerwie trwaj¹cej co najmniej
jedn¹ kadencjê,

Ponadto fundusz remontowy Spó³dzielnia zasila³a
œrodkami pochodz¹cymi: z podzia³u nadwy¿ki bilansowej (³¹cznie od 2000 roku na kwotê ok. 1,4 mln
z³), z inwestycji finansowych, czyli z dochodów z
lokat oraz z bonów i obligacji skarbowych (³¹cznie
od 2000 roku na kwotê ok. 4,3 mln z³), z przekszta³ceñ praw do lokali (³¹cznie od 2000 roku na kwotê
ok. 4,7 mln z³).
Musimy jednak pamiêtaæ, ¿e zmiany w zasadach
przekszta³cania prawa do lokalu spowoduj¹, i¿ fundusz remontowy nie bêdzie ju¿ wspomagany œrodkami z tego tytu³u.

cz³onkom Rady za udzia³ w posiedzeniach przys³uguje wynagrodzenie wyp³acane w formie miesiêcznego rycza³tu w wysokoœci: przewodnicz¹cy 35%,
a cz³onkowie Rady 30% minimalnego wynagrodzenia za pracê. Wynagrodzenie w ww. wysokoœci przys³uguje bez wzglêdu na liczbê posiedzeñ, wynagrodzenie nie przys³uguje za miesi¹c, w którym nie odby³o siê posiedzenia Rady Nadzorczej,
cz³onkami Rady Nadzorczej nie mog¹ byæ pracownicy Spó³dzielni jak te¿ osoby prowadz¹ce konkurencyjn¹ dzia³alnoœæ wobec Spó³dzielni.
Rada Osiedla – organ opiniodawczy powo³ywany w ka¿dym osiedlu, sk³adaj¹cy siê z 6 cz³onków:
cz³onkom Rady za udzia³ w posiedzeniach przys³uguje wynagrodzenie wyp³acane w formie miesiêcznego rycza³tu w wysokoœci: przewodnicz¹cy 15%,
a cz³onkowie Rady 12% minimalnego wynagrodzenia za pracê. Wynagrodzenie w ww. wysokoœci przys³uguje bez wzglêdu na liczbê posiedzeñ, wynagrodzenie nie przys³uguje za miesi¹c, w którym nie odby³o siê posiedzenie Rady Osiedla,
l cz³onkami Rady Osiedla nie mog¹ byæ pracownicy
Spó³dzielni.
Likwidacji ulegaj¹ zebrania grup cz³onkowskich,
kompetencje organów Spó³dzielni (Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, Zarz¹du oraz Rad
Osiedli) nie ulegaj¹ zmianie.
PRAWA CZ£ONKÓW
Katalog praw cz³onków zosta³ rozszerzony o:
prawo do otrzymania w sposób wskazany w statucie informacji o czasie, miejscu i porz¹dku obrad
Walnego Zgromadzenia,
prawo do zaznajomienia siê z protokó³ami obrad
organów Spó³dzielni oraz otrzymywania kopii tych
ci¹g dalszy na str. 4–5
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protoko³ów, z wyj¹tkiem indywidualnych spraw
cz³onków,
prawo zaskar¿ania uchwa³ Walnego Zgromadzenia
z powodu ich niezgodnoœci z przepisami prawa lub
statutu,
prawo otrzymania odpisu obowi¹zuj¹cego statutu
i regulaminów,
prawo przegl¹dania rejestru cz³onków,
prawo zaznajomienia siê z rocznymi sprawozdaniami finansowymi i umowami zawieranymi przez
Spó³dzielniê z osobami trzecimi oraz otrzymania
kopii tych dokumentów,
prawo zaznajomienia siê z protoko³em lustracji oraz
wnioskami polustracyjnymi i informacj¹ o ich realizacji oraz otrzymywania kopii tych dokumentów,
prawo zapoznania siê z uchwa³ami organów Spó³dzielni oraz otrzymywania kopii tych dokumentów,
z wyj¹tkiem spraw indywidualnych cz³onków,
prawo odwo³ywania siê w postêpowaniu wewn¹trzspó³dzielczym od uchwa³ podjêtych przez organy
Spó³dzielni w sprawach okreœlonych w statucie,
prawo ¿¹dania przedstawienia kalkulacji wysokoœci op³at.
Koszty sporz¹dzenia kopii dokumentów, za wyj¹tkiem kopii statutu i regulaminów, ponosi cz³onek
wystêpuj¹cy o te odpisy. Spó³dzielnia mo¿e odmówiæ cz³onkowi wgl¹du do umów zawieranych z osobami trzecimi, je¿eli narusza³oby to prawa tych osób
lub je¿eli istnieje uzasadniona obawa, ¿e cz³onek
wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spó³dzielni i przez to wyrz¹dzi Spó³dzielni znaczn¹ szkodê. Odmowa powinna byæ wyra¿ona na piœmie. Cz³onek, któremu odmówiono
wgl¹du do umów zawieranych przez Spó³dzielniê z
osobami trzecimi, mo¿e z³o¿yæ wniosek do s¹du rejestrowego o zobowi¹zanie Spó³dzielni do udostêpnienia tych umów. Wniosek nale¿y z³o¿yæ w terminie siedmiu dni od dnia dorêczenia cz³onkowi pisemnej odmowy.
Szczegó³owe zasady udostêpniania cz³onkom dokumentów okreœla Rada Nadzorcza.
TYTU£Y PRAWNE DO LOKALI
MIESZKALNYCH I U¯YTKOWYCH
Zmiany wprowadzone zarówno ustaw¹ jak i statutem Spó³dzielni nie dotycz¹ mieszkañ ju¿ u¿ytkowanych. Obecnie w Spó³dzielni cz³onkom mog¹
przys³ugiwaæ nastêpuj¹ce rodzaje prawa do lokalu:
spó³dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu (zarówno mieszkalnego jak i u¿ytkowego, a tak¿e gara¿u oraz miejsca w gara¿u wielostanowiskowym),
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prawo odrêbnej w³asnoœci lokalu (mieszkalnego i
u¿ytkowego),
najem lokalu (mieszkalnego i u¿ytkowego).
Spó³dzielnia nie bêdzie ju¿ budowaæ nowych
mieszkañ na warunkach spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu.
ZASADY PRZEKSZTA£CANIA PRAWA
DO LOKALU W ODRÊBN¥ W£ASNOŒÆ
Warunkiem przekszta³cenia lokatorskiego prawa
do lokalu w prawo odrêbnej w³asnoœci lokalu w naszej Spó³dzielni jest:
sp³ata nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub
dotacji w czêœci przypadaj¹cej na dany lokal,
sp³ata wszelkich zad³u¿eñ w op³atach za posiadane w Spó³dzielni lokale,
pokrycie kosztów wykupu gruntu w udziale przypadaj¹cym na lokal oraz kosztu innych zaœwiadczeñ
(wydawanych przez inne organy) niezbêdnych do
sporz¹dzenia aktu notarialnego.
Warunkiem przekszta³cenia w³asnoœciowego prawa do lokalu w prawo odrêbnej w³asnoœci lokalu jest:
sp³ata wszelkich zad³u¿eñ w op³atach za posiadane w Spó³dzielni lokale,
pokrycie kosztów wykupu gruntu w udziale przypadaj¹cym na lokal oraz kosztu innych zaœwiadczeñ
(wydawanych przez inne organy) a niezbêdnych do
sporz¹dzenia aktu notarialnego.
Wynagrodzenie notariusza za ogó³ czynnoœci notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy
przeniesienia w³asnoœci lokalu oraz koszty s¹dowe
w postêpowaniu wieczystoksiêgowym obci¹¿aj¹
cz³onka Spó³dzielni lub osobê, na rzecz której dokonywane jest przeniesienie w³asnoœci lokalu.
ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW
EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA
NIERUCHOMOŒCI
Do tej pory koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomoœci, za wyj¹tkiem kosztów centralnego
ogrzewania, rozliczane by³y w skali ca³ej Spó³dzielni. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami:
koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomoœci rozliczane bêd¹ odrêbnie dla ka¿dego budynku,
ró¿nica miêdzy kosztami eksploatacji i utrzymania
danego budynku a przychodami z op³at wnoszonych
przez u¿ytkowników lokali w tym budynku, zwiêkszaæ bêdzie odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania w roku nastêpnym,
koszty eksploatacji i utrzymania terenów wspólnych w poszczególnych osiedlach rozliczane bêd¹
proporcjonalnie na wszystkie budynki (lokale) w
danym osiedlu.
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ZASADY TWORZENIA
I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM
REMONTOWYM SPÓ£DZIELNI
Zgodnie ze statutem Spó³dzielni:
finansowanie remontów realizowane bêdzie
zbiorczo w skali funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych wed³ug planów rzeczowo-finansowych uchwalanych przez Radê Nadzorcz¹,
obowi¹zek œwiadczenia na fundusz remontowy dotyczy cz³onków Spó³dzielni, w³aœcicieli lokali niebêd¹cych cz³onkami Spó³dzielni oraz osób
niebêd¹cych cz³onkami Spó³dzielni, którym przys³uguj¹ spó³dzielcze w³asnoœciowe prawa do lokali; obowi¹zek ten obejmuje równie¿ osoby, które przekszta³ci³y lokatorskie prawo na w³asnoœciowe po 23 kwietnia 2001 roku,
Spó³dzielnia prowadzi wyodrêbnion¹ dla ka¿dej nieruchomoœci ewidencjê wp³ywów i wydatków funduszu remontowego w kolejnych latach,
szczegó³owe zasady gospodarowania œrodkami na remonty okreœla regulamin uchwalony
przez Radê Nadzorcz¹ przy zachowaniu zasady
równowa¿enia wydatków na remonty w poszczególnych nieruchomoœciach, ponoszonych z odpisów na fundusz remontowy wnoszonych przez
u¿ytkowników lokali w tych nieruchomoœciach.
ZARZ¥DZANIE NIERUCHOMOŒCIAMI
PRZEZ SPÓ£DZIELNIÊ
Podstawowe postanowienia ustawy i statutu w
tym zakresie s¹ nastêpuj¹ce:
Spó³dzielnia ma obowi¹zek zarz¹dzania (administrowania) nieruchomoœciami stanowi¹cymi jej
mienie lub nabyte na podstawie ustawy (statutu)
mienie jej cz³onków,
wiêkszoœæ w³aœcicieli lokali w budynku, obliczana wg wielkoœci udzia³ów w nieruchomoœci
wspólnej, mo¿e podj¹æ uchwa³ê, ¿e w zakresie
ich praw i obowi¹zków oraz zarz¹du nieruchomoœci¹ wspóln¹ bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy ustawy o w³asnoœci lokali, taka uchwa³a nie
narusza jednak przys³uguj¹cych cz³onkom spó³dzielni spó³dzielczych praw do lokali,
je¿eli w okreœlonym budynku zosta³a wyodrêbniona w³asnoœæ wszystkich lokali, po wyodrêbnieniu w³asnoœci ostatniego lokalu stosuje siê
przepisy ustawy o w³asnoœci lokali, niezale¿nie
od pozostawania przez w³aœcicieli cz³onkami spó³dzielni.
opracowa³a:
Z-ca Prezesa Zarz¹du ds. ekonomicznych
Helena Jab³oñska

Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli
Suwalskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej
29 listopada br. odby³o siê Nadzwyczajne Zebranie
Przedstawicieli SSM, które:
dokona³o zmian statutu Spó³dzielni zgodnie z nowelizacj¹ ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych,
dokona³o zmian w regulaminie Rady Nadzorczej,
dostosowuj¹c jego postanowienia do zmienionego
statutu,
uchwali³o regulamin Walnego Zgromadzenie, które
bêdzie obradowa³o wg nowych zasad okreœlonych w
statucie Spó³dzielni,
podjê³o uchwa³ê w sprawie rozliczenia kwot wp³aconych z tytu³u przekszta³cenia lokatorskiego prawa do
lokalu na w³asnoœciowe prawo do lokalu lub przeniesienia po tym dniu w³asnoœci lokalu na rzecz cz³onka Spó³dzielni.
Zmiany statutu zosta³y ju¿ omówione w bie¿¹cym
numerze biuletynu, natomiast teksty nowo uchwalonych
regulaminów bêd¹ zamieszczone na stronie internetowej SSM. Poni¿ej publikujemy tekst uchwa³y:
U C H W A £ A Nr 2/2007
Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli
Suwalskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej w Suwa³kach
z dnia 29 listopada 2007 roku
Dzia³aj¹c na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca
2007 roku o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
oraz § 21 ust. 1 pkt 2 statutu Spó³dzielni, Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Suwalskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej w
Suwa³kach maj¹c na uwadze stanowisko zebrañ grup cz³onkowskich, uchwala co nastêpuje:
§1
Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Suwalskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej nie wyra¿a zgody na rozliczenie przez
Zarz¹d SSM kwot wp³aconych z tytu³u przekszta³cenia po 23
kwietnia 2001 roku lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na w³asnoœciowe prawo do lokalu lub przeniesienia po tym
dniu w³asnoœci lokalu na cz³onka, któremu przys³ugiwa³o lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, w ten sposób, ¿e kwoty
te by³yby wpisane na poczet wp³at na fundusz remontowy przypadaj¹cych od tych osób.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Spó³dzielni.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Sekretarz Zebrania:
Zbigniew Makarewicz

Przewodnicz¹cy Zebrania:
Andrzej Chuchnowski

Za uchwa³¹ g³osowa³o 67 przedstawicieli,
przeciw – 1 przedstawiciel
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Nowe zasady rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomoœci
Jedn¹ z najistotniejszych zmian
w ustawie o spó³dzielniach mieszkaniowych jest wprowadzenie zasady odrêbnego rozliczania ka¿dej
nieruchomoœci (budynku). Spó³dzielnia ma obowi¹zek prowadzenia odrêbnej ewidencji kosztów i
przychodów dla ka¿dej nieruchomoœci (budynku). W praktyce
oznacza to, ¿e:
koszty utrzymania poszczególnych nieruchomoœci musz¹ byæ sfinansowane op³atami wnoszonymi
przez u¿ytkowników lokali w danym budynku,
obci¹¿enie poszczególnych budynków kosztami eksploatacji i
utrzymania bêdzie zró¿nicowane
w zale¿noœci od faktycznie poniesionych kosztów.
Na rok 2008 zostan¹ sporz¹dzone, odrêbnie dla ka¿dej nieruchomoœci (budynku), plany rzeczowo-finansowe. Op³aty u¿ytkowników
lokali na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomoœci
bêd¹ mia³y charakter zaliczkowy,
a ich rozliczenie nast¹pi po zakoñ-

czeniu roku obrachunkowego.
Wynik rozliczenia zostanie
uwzglêdniony w kalkulacji stawek
op³at na kolejny rok.
Podstawê ustalenia wysokoœci
op³at stanowiæ bêd¹:
koszty eksploatacji i utrzymania
nieruchomoœci oraz koszty dostawy
mediów okreœlone w planach
uchwalonych przez Radê Nadzorcz¹,
zasady rozliczania kosztów i
ustalania op³at okreœlone w regulaminie uchwalonym przez Radê
Nadzorcz¹.
Najmniejsze zró¿nicowanie op³at
wyst¹pi w takich pozycjach, jak:
eksploatacja podstawowa, utrzymanie terenów do wspólnego korzystania w osiedlu, podatek od nieruchomoœci, konserwacja instalacji
domofonowej, gazowej, pakiet
podstawowy programów TV.
Wiêksze zró¿nicowanie stawek
op³at wyst¹pi w pozycjach: dŸwigi osobowe, podgrzanie wody.
Zwi¹zane jest to ze znacznym
zró¿nicowaniem kosztów napraw

dŸwigów w poszczególnych nieruchomoœciach. Natomiast zró¿nicowanie stawek op³at z tytu³u podgrzania wody wynika z wielkoœci
kosztów ponoszonych na podgrzanie wody w poszczególnych
nieruchomoœciach.
Zasady gospodarowania œrodkami na remonty omówione zosta³y na str. 7 biuletynu.
*
W 2008 roku w poszczególnych
administracjach osiedlowych zostan¹ utworzone stanowiska ds.
ekonomicznych, których zadaniem bêdzie miêdzy innymi udzielanie cz³onkom pe³nej informacji
o kosztach i przychodach poszczególnych nieruchomoœci (budynków), a przede wszystkim:
realizacji planu remontów,
kosztów c.o. i podgrzania wody,
ewentualnych strat wody,
zaleg³oœci czynszowych,
utrzymania terenów wspólnych
(itp.).
inspektor ds. ekonomicznych
Wies³awa Tomczak

Rozliczenie kosztów energii cieplnej za sezon grzewczy 2006/2007
Rozliczenie kosztów energii cieplnej zu¿ytej na
potrzeby centralnego ogrzewania za okres rozliczeniowy 2006/2007 sporz¹dzone zosta³o przez dwie
firmy rozliczeniowe. Firma Ista Polska w Warszawie
wykona³a rozliczenie osiedla Centrum i Pó³noc I,
natomiast firma Techem Techniki Pomiarowe w Poznaniu rozliczy³a osiedle Pó³noc II. Prace te wykonano w terminie – na podstawie umów zawartych z
firmami rozliczeniowymi i zgodnie z obowi¹zuj¹cym
„Regulaminem rozliczania kosztów ciep³a dostarczonego do celów centralnego ogrzewania i centralnego przygotowania ciep³ej wody w zasobach Suwalskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej w Suwa³kach”. Rozliczenia dokonano w 8935 mieszkaniach, w tym
wed³ug liczników ciep³a i podzielników kosztów c.o.
w 8885 mieszkaniach, co stanowi 99,5%.
Koszty ogrzewania w zasobach SSM w sezonie
2006/2007 wynios³y 8.921 tys. z³ i by³y ni¿sze o 16%

w porównaniu do poprzedniego sezonu. Œredni koszt
ogrzewania w zasobach SSM w okresie rozliczeniowym 2006/2007 wyniós³ 1,57 z³/mkw. p.u., natomiast
w poprzednim okresie rozliczeniowym 1,88 z³/mkw.
p.u. Na zmniejszenie kosztów ogrzewania wp³ynê³a
³agodniejsza zima, jak równie¿ wykonywane przez
Spó³dzielniê prace termorenowacyjne.
W roku 2006 wykonano nastêpuj¹ce prace:
docieplono œciany zewnêtrzne o pow. ponad 27 tys.
mkw., koszt robót wyniós³ 3.842 tys. z³,
wymieniono stolarkê okienn¹ w iloœci 1628 szt.,
kwota dofinansowania wynios³a 893 tys. z³,
wybudowano wiatro³apy w iloœci 6 szt., wartoœæ
robót – 102 tys. z³.
Prace te s¹ kontynuowane równie¿ w roku bie¿¹cym, a ponadto realizowane s¹: docieplenia stropodachów i wymiana drzwi do klatek schodowych.
ci¹g dalszy na str. obok
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Zgodnie z „Regulaminem rozliczania kosztów ciep³a…” indywidualne rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania zosta³y przekazane mieszkañcom do
koñca paŸdziernika br., dostarczano je do mieszkañ,
a w przypadkach, gdzie nie by³o to mo¿liwe – przes³ano poczt¹.
Wzorem lat ubieg³ych, w paŸdzierniku przedstawiciele firm rozliczeniowych udzielali mieszkañcom
wyjaœnieñ dotycz¹cych rozliczeñ indywidualnych
kosztów c.o. Nale¿y podkreœliæ, ¿e wiedza osób ko-

rzystaj¹cych z tego sposobu rozliczenia centralnego
ogrzewania jest coraz wiêksza, o czym œwiadczy
ma³a iloœæ przypadków wymagaj¹cych wyjaœnienia
zasad a tak¿e z ka¿dym rokiem malej¹ca iloœæ reklamacji. Za okres rozliczeniowy 2006/2007 wp³ynê³y
do Spó³dzielni 33 reklamacje dotycz¹ce rozliczenia
kosztów c.o., z tego 5 reklamacji wymaga³o konsultacji z firmami rozliczeniowymi, pozosta³e – jedynie
szerszego wyjaœnienia rozliczenia.
kierownik dzia³u GZM Wies³awa Krauze

Plan remontów na 2008 rok
FINANSOWANIE
REMONTÓW
Zgodnie z ustaw¹ o spó³dzielniach mieszkaniowych, finansowanie remontów realizowane jest
w ramach funduszu remontowego
zasobów mieszkaniowych.
Przyjête na 2008 rok za³o¿enia
w zakresie finansowania remontów
zak³adaj¹ pozostawienie na niezmienionym poziomie stawki odpisu na fundusz remontowy, która
nadal wynosiæ bêdzie 0,85 z³/mkw.
p.u. lokali mieszkalnych miesiêcznie, z czego 0,20 z³/mkw. p.u.
przeznaczone zostanie na dofinansowanie kosztów wymiany stolarki okiennej.
Obowi¹zek œwiadczenia na fundusz remontowy dotyczy cz³onków
Spó³dzielni, w³aœcicieli lokali nie
bêd¹cych cz³onkami Spó³dzielni
oraz osób nie bêd¹cych cz³onkami,
którym przys³uguj¹ spó³dzielcze
w³asnoœciowe prawa do lokali.
Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli w dniu 29 listopada 2007
roku podjê³o uchwa³ê, zgodnie z
któr¹ cz³onkowie, którzy przekszta³cili po 23 kwietnia 2001 roku
lokatorskie prawo do lokalu na prawo w³asnoœciowe nie zostan¹ zwolnieni z obowi¹zku œwiadczenia na
fundusz remontowy (treœæ uchwa³y na str. 5 biuletynu).
Jak co roku wp³ywy na remon-

ty w roku 2008 zostan¹ zwiêkszone o czêœæ nadwy¿ki bilansowej za
rok 2007, a tak¿e o œrodki w³asne
z dzia³alnoœci gospodarczej Spó³dzielni. Szacuje siê, ¿e dodatkowe
œrodki na remonty w roku 2008
wypracowane przez Spó³dzielniê
wynios¹ oko³o 2,6 mln z³.
KRYTERIA TYPOWANIA
PRAC DO WYKONANIA
Przy typowaniu najpilniejszych
prac remontowych przyjêto nastêpuj¹ce kryteria:
budynki mieszkalne
roboty zwi¹zane z bezpieczeñstwem zamieszkiwania, w
tym: wymiana pionów elektrycznych do tablic g³ównych, wymiana pokryæ dachowych, modernizacja instalacji elektrycznych w piwnicach, likwidacja elementów zawieraj¹cych azbest, przygotowanie dokumentacji technicznej do
modernizacji instalacji ppo¿. w budynkach wysokich;
modernizacja i prace remontowe obiektów, a przede wszystkim: kontynuowanie prac zmierzaj¹cych do poprawy izolacyjnoœci
cieplnej budynków (docieplenie
œcian zewnêtrznych oraz stropodachów), wymiana stolarki zewnêtrznej, malowanie klatek schodowych, dokoñczenie wymiany
skrzynek pocztowych, wymiana

wodomierzy z ich legalizacj¹;
roboty remontowe zg³aszane
przez mieszkañców, m.in.: naprawa pod³o¿y w mieszkaniach i na
balkonach, poprawa wentylacji,
monta¿ czujników ruchu;
tereny osiedlowe przeznaczone do wspólnego korzystania
przez mieszkañców
remonty dróg, chodników i parkingów,
modernizacja placów zabaw,
remonty i przebudowy altan
œmietnikowych,
renowacja zieleni z jej uzupe³nieniem.
USTALENIE POTRZEB
REMONTOWYCH
W czerwcu 2007 roku zosta³y
powo³ane zespo³y, które przeprowadzi³y, przy udziale przedstawicieli Rad Osiedlowych, coroczne
przegl¹dy techniczne budynków w
poszczególnych administracjach
osiedlowych. Z przegl¹dów sporz¹dzono protoko³y, które zgodnie
z ustaw¹ „Prawo budowlane” do³¹czono do ksi¹¿ek obiektów budowlanych. Ogóln¹ wartoœæ robót
do pilnego wykonania wynikaj¹cych z przeprowadzonych przegl¹dów w administracjach osiedlowych oszacowano na ponad 17
mln z³, co obrazuje (w rozbiciu na
osiedla) tabela na str. 8.
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Lp.

1.
2.

Wyszczególnienie

Prace remontowe –
nieruchomości (budynki)
Prace remontowe –
tereny wspólne
Ogółem
PLAN REMONTÓW
W ZASOBACH SSM

`

Z ród³a finansowania prac remontowych w najbli¿szym roku
okreœlono na kwotê 7,8 mln z³, w
tym œrodki gromadzone na funduszu remontowym z wp³at mieszkañców w kwocie 5,2 mln z³ i œrodki w³asne Spó³dzielni w kwocie 2,6
mln z³.
Zasada gospodarowania œrodkami na remonty polegaæ bêdzie na
równowa¿eniu wydatków na remonty w poszczególnych nieruchomoœciach budynkowych z
wp³ywami wnoszonymi przez
mieszkañców poszczególnych budynków. Przeprowadzona analiza
i porównanie wydatków na remonty w poszczególnych budynkach
z wp³ywami wnoszonymi przez
mieszkañców w ostatnich latach
wykaza³a w niektórych z nich brak
zrównowa¿enia tych kwot.
W latach 2008 – 2010 nast¹pi
wyrównanie wp³ywów i wydatków
poprzez przeznaczenie na potrzeby tych budynków œrodków wypracowanych przez SSM.
Odnosz¹c siê do potrzeb finansowych wynikaj¹cych z przegl¹dów zasobów Spó³dzielni, zgromadzone œrodki pozwalaj¹ na zaspokojenie potrzeb remontowych na
poziomie 44%. Od 1 stycznia 2008
roku plan remontów sporz¹dzany
bêdzie oddzielnie na ka¿d¹ nieruchomoœæ budynkow¹. W planie
tym okreœlone bêd¹ Ÿród³a finansowania remontów, planowane
wydatki i zakres rzeczowy prac.
Projekt planu remontowego na
rok 2008 w zasobach Suwalskiej

Osiedle
Centrum

Osiedle
Północ I

Osiedle
Północ II

Razem

3.250.000 zł

5.830.000 zł

5.400.000 zł

14.480.000 zł

1.580.000 zł

940.000 zł

580.000 zł

3.100.000 zł

4.830.000 zł

6.770.000 zł

5.980.000 zł

17.580.000 zł

Spó³dzielni Mieszkaniowej zak³ada realizacjê nastêpuj¹cych zadañ:
docieplenia œcian zewnêtrznych
i stropodachów budynków – kwota
1,3 mln z³ (17% ogó³u nak³adów);
wymiana pokryæ dachowych –
kwota 1,03 mln z³ (13% ogó³u nak³adów);
wymiana stolarki okiennej –
kwota 1,34 mln z³ (17% ogó³u nak³adów);
wymiana wodomierzy z ich legalizacj¹ – kwota 370 tys. z³ (5%
ogó³u nak³adów);
remont instalacji elektrycznej,
centralnego ogrzewania i ciep³ej
wody – kwota 760 tys. z³ (10%
ogó³u nak³adów);
malowanie klatek schodowych –
kwota 380 tys. z³ (5% ogó³u nak³adów);
inne prace remontowe (likwidacja elementów zawieraj¹cych
azbest, wymiana skrzynek poczto-

wych, naprawa pod³o¿y, przygotowanie dokumentacji technicznej) – kwota 1,6 mln z³ (20% ogó³u nak³adów);
prace remontowe na terenach
wspólnych (parkingi, chodniki,
altany) – kwota 1,02 mln z³ (13%
ogó³u nak³adów).
Wykonawcy na roboty ujête w
planie remontów wy³aniani bêd¹
poprzez og³aszane przetargi publiczne, zgodnie z regulaminem
obowi¹zuj¹cym w Spó³dzielni.
Wskazaæ równie¿ nale¿y na pogarszaj¹ce siê warunki prowadzenia prac remontowych, co spowodowane jest przede wszystkim rosn¹cymi cenami materia³ów budowlanych i wzrostem cen robocizny, to z kolei jest skutkiem niedoboru fachowców na naszym
rynku.
Zarz¹d Suwalskiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej

KOMUNIKAT
Od stycznia 2008 roku w zasobach Suwalskiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej rozpocznie dzia³alnoœæ dwóch niezale¿nych od
siebie operatorów telewizji kablowej.
W zwi¹zku z powy¿szym Spó³dzielnia nie bêdzie ju¿ poœredniczyæ w dostarczaniu programów pakietu podstawowego i tym
samym nie bêdzie pobieraæ op³at z tego tytu³u. Mieszkañcy Spó³dzielni wed³ug w³asnego uznania bêd¹ mogli wybraæ Operatora,
z którym zdecyduj¹ siê zawrzeæ umowê na dostarczanie sygna³u telewizyjnego drog¹ kablow¹ na dowolnie przez siebie wybrane pakiety programowe.
Szczegó³owe informacje w tym zakresie przekazane zostan¹
wszystkim mieszkañcom odrêbnym pismem.
Zarz¹d
Suwalskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej
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Czy nadal istnieje tzw. mieszkanie w³asnoœciowe?
Spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu budzi obecnie wiele emocji i nieporozumieñ, o czym œwiadczy szereg
pytañ cz³onków kierowanych do Spó³dzielni. Odpowiedzi
na najistotniejsze z nich podajemy poni¿ej.

Co siê zmieni³o w przepisach dotycz¹cych mieszkañ w³asnoœciowych?
Nowelizacja ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych uchwalona 14 czerwca 2007 roku nie wprowadzi³a ¿adnych zmian dotycz¹cych posiadanych
przez cz³onków mieszkañ w³asnoœciowych lub w³asnoœciowych lokali u¿ytkowych. Oznacza to, ¿e spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu jest nadal
obowi¹zuj¹cym tytu³em prawnym do lokalu.
Nowelizacja wprowadzi³a jedynie zasadê, ¿e nie
mog¹ byæ ustanawiane nowe spó³dzielcze w³asnoœciowe prawa do lokalu, czyli: nie bêd¹ ju¿ budowane
nowe mieszkania na warunkach w³asnoœciowego pra-

osoba posiadaj¹ca spó³dzielcze w³asnoœciowe
prawo do lokalu mo¿e w ka¿dej chwili wyst¹piæ do
Wydzia³u Ksi¹g Wieczystych S¹du Rejonowego z
wnioskiem o za³o¿enie ksiêgi wieczystej dla tego lokalu (do sprzeda¿y, darowizny lub zamiany lokalu
nie jest wymagane przez notariusza posiadanie ksiêgi wieczystej);
lokal w³asnoœciowy (tak jak i odrêbna w³asnoœæ
lokalu) mo¿e byæ przedmiotem zastawu (hipoteki) –
w takiej sytuacji nale¿y za³o¿yæ ksiêgê wieczyst¹ dla
lokalu;
lokal w³asnoœciowy (tak jak i odrêbna w³asnoœæ
lokalu) przechodzi na spadkobierców, czyli mo¿e byæ
objêty testamentem lub w przypadku braku testamentu dziedziczony jest na zasadach ogólnych;
lokal w³asnoœciowy (tak jak i odrêbna w³asnoœæ
lokalu) podlega egzekucji – wg zasad okreœlonych
przepisami o egzekucji z nieruchomoœci;

SPÓ£DZIELCZE W£ASNOŒCIOWE PRAWO DO LOKALU
wa do lokalu, a lokatorskie prawa do lokalu nie bêd¹
przekszta³cane na spó³dzielcze w³asnoœciowe prawa
do lokalu. Nadal jednak w prywatnym obrocie mo¿na
zarówno sprzedaæ jak i kupiæ mieszkanie w³asnoœciowe na dotychczas obowi¹zuj¹cych zasadach.
Jakie uprawnienia wynikaj¹ z posiadania lokalu
w³asnoœciowego?
W tym zakresie równie¿ nic siê nie zmieni³o, dla
przypomnienia podajê podstawowe prawa posiadacza mieszkania w³asnoœciowego (spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu):
lokal w³asnoœciowy (tak jak i odrêbna w³asnoœæ
lokalu) nale¿y do obojga ma³¿onków i jest przedmiotem wspólnoœci ustawowej ma³¿onków bez
wzglêdu na to, które z ma³¿onków jest cz³onkiem
spó³dzielni; wszelkie decyzje w zakresie rozporz¹dzania takim lokalem wymagaj¹ wspólnego dzia³ania obojga ma³¿onków; zasada ta nie dotyczy sytuacji, kiedy lokal zosta³ nabyty przed zawarciem
zwi¹zku ma³¿eñskiego i jest maj¹tkiem osobistym
jednego z ma³¿onków;
lokal w³asnoœciowy (tak jak i odrêbna w³asnoœæ
lokalu) jest zbywalny, czyli mo¿e zostaæ bez zgody
Spó³dzielni sprzedany, darowany, zamieniony; umowa sprzeda¿y, darowizny czy te¿ zamiany musi zostaæ sporz¹dzona przez notariusza (akt notarialny);

osoba posiadaj¹ca lokal w³asnoœciowy (jak równie¿ prawo odrêbnej w³asnoœci lokalu) nie musi byæ
cz³onkiem spó³dzielni.
Co stanie siê z lokalem w³asnoœciowym w przypadku upad³oœci b¹dŸ likwidacji spó³dzielni?
Ustawa o spó³dzielniach mieszkaniowych przewiduje ca³kowit¹ ochronê osób posiadaj¹cych spó³dzielcze w³asnoœciowe (b¹dŸ lokatorskie) prawo do
lokalu. Nie ma takiej mo¿liwoœci, ¿e w zwi¹zku z
upad³oœci¹ lub likwidacj¹ spó³dzielni cz³onek utraci
prawo do lokalu.
Art. 1718 ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
stanowi, ¿e:
je¿eli budynku nie przejmie inna spó³dzielnia,
to spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu przekszta³ca siê (z mocy ustawy) w prawo odrêbnej w³asnoœci lokalu,
je¿eli natomiast budynek przejmie inna spó³dzielnia, osoba której przys³ugiwa³o spó³dzielcze prawo
do lokalu w spó³dzielni zlikwidowanej, zachowuje
to prawo i s³u¿y jej roszczenie o przyjêcie w poczet
cz³onków w nowej spó³dzielni.
Co stanie siê z mieszkaniami w sytuacji, kiedy spó³dzielnia „sprzeda budynek”?
Nie ma ¿adnej mo¿liwoœci, aby spó³dzielnia zby³a
ci¹g dalszy na str. 10
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ci¹g dalszy ze str. 9

budynek mieszkalny bez zgody mieszkañców. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e zbycie jakiejkolwiek nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ spó³dzielni wymaga zgody
Walnego Zgromadzenia. Jest ona wymagana nawet
przy zamianie gruntów z Gmin¹ lub sprzeda¿y dzia³ek pod gara¿ami. Doniesienia mediów o sprzeda¿y
budynków mieszkalnych osobom prywatnym dotycz¹
budynków zak³adowych, na przejêcie których nie
wyrazi³a zgody Gmina.
Czy jest obowi¹zek przekszta³cenia posiadanego
spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu w
prawo odrêbnej w³asnoœci lokalu, w jakim terminie
nale¿y dokonaæ przekszta³cenia i jaki jest koszt takiego przekszta³cenia?
Nie ma takiego obowi¹zku i nie istnieje ¿aden termin, w jakim nale¿a³oby tego dokonaæ. ¯aden przepis nie mo¿e zmusiæ osoby posiadaj¹cej takie prawo
do jego przekszta³cenia i poniesienia kosztów z tym
zwi¹zanych.
Koszt przekszta³cenia nie jest ustalany przez spó³dzielniê i nie jest od niej zale¿ny, a jego wysokoœæ
sk³ada siê z kilku elementów:
koszt wypisu z ewidencji gruntów to kwota 12
z³otych, przy czym spó³dzielnia za³atwia to we w³asnym zakresie, d¹¿¹c do tego, aby na podstawie jednego wypisu mo¿na by³o sporz¹dziæ kilka aktów
notarialnych, co obni¿a koszt ponoszony przez cz³onka do 5 z³otych,
koszt wykupu gruntu na w³asnoœæ w udziale
przypadaj¹cym na dany lokal (w zale¿noœci od wielkoœci budynku i dzia³ki a tak¿e wysokoœci udzia³u)
waha siê w granicach 10 – 20 z³otych,
wynagrodzenie notariusza to 1/4 obowi¹zuj¹cego minimalnego wynagrodzenia za pracê + 22% podatku VAT (minimalne wynagrodzenie za pracê ustalane jest na podstawie ustawy z dnia 10 paŸdziernika
2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracê),
a do 31.12.2007 roku jest to kwota: 936 x 1/4, tj.
x 25% = 234 z³ + 51,48 z³ (VAT),
koszt 5 wypisów z aktu notarialnego ustalanego
przez kancelariê notarialn¹ na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 28 czerwca
2004 roku + 22% podatku VAT od tej kwoty – wg
stanu na 30.11.2007 r. jest to kwota 244 z³otych,
op³ata s¹dowa (w tym za za³o¿enie ksiêgi wieczystej i wpis do ksiêgi) ustalana na podstawie ustawy
z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach s¹dowych – wg
stanu na 01.12.2007 roku jest to kwota 360 z³otych.
Op³aty z tytu³ów wymienionych w pkt 1 i 2 op³aca siê przelewem dostarczonym przez spó³dzielniê,
natomiast op³aty wymienione w pkt 3, 4 i 5 uiszcza
siê w kancelarii notarialnej.

Uwaga: cz³onkowie przekszta³caj¹cy lokatorskie
prawo do lokalu w odrêbn¹ w³asnoœæ ponosz¹
takie same koszty, a ponadto sp³acaj¹ nominaln¹
kwotê umorzenia kredytu.
Czy od 1 stycznia 2008 roku przy przekszta³caniu
spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu lub
spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrêbnej w³asnoœci lokalu obowi¹zywaæ bêdzie
7% podatku VAT?
Odpowiadaj¹c na to pytanie, nale¿y pos³u¿yæ siê
uregulowaniami ustawy o podatku od towarów i us³ug
z dnia 11 marca 2004 roku, rozró¿niaj¹c dwie zasadnicze kwestie wprowadzone ustaw¹, czyli:
jakich sytuacji dotyczyæ bêdzie obowi¹zek zap³aty po 1 stycznia 2008 roku 7% podatku VAT od
przeniesienia na rzecz cz³onka spó³dzielni w³asnoœci lokalu mieszkalnego, a w jakich sytuacjach
przeniesienie w³asnoœci lokalu jest zwolnione od
podatku,
co jest podstaw¹ opodatkowania.
Otó¿ 7% podatku VAT nie zap³ac¹ osoby przekszta³caj¹ce spó³dzielcze lokatorskie prawo do lokalu, je¿eli:
ustanowienie spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego (przydzia³ lub umowa)
oraz jego zasiedlenie nast¹pi³o przed dniem 1 maja
2004 roku,
ustanowienie spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nast¹pi³o po 1 maja 2004 roku, ale lokal znajduje siê w budynku co najmniej 5-letnim i
by³ ju¿ wczeœniej zasiedlony,
ustanowienie spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nast¹pi³o po 1 maja 2004 roku, ale przeniesienie na w³asnoœæ nast¹pi po up³ywie 5 lat od
wybudowania lokalu i jego zasiedlenia.
Zasady tu omówione dotycz¹ równie¿ spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu, a ponadto
nale¿y pamiêtaæ, ¿e osoby posiadaj¹ce spó³dzielcze
w³asnoœciowe prawo do lokalu wnios³y pe³en wymagany wk³ad budowlany (koszt budowy lokalu) –
czyli przy przenoszeniu lokalu na odrêbn¹ w³asnoœæ
nie uzupe³niaj¹ wk³adu, nie ma wiêc podstawy do
naliczenia podatku VAT.
Suwalska Spó³dzielnia Mieszkaniowa zaprzesta³a
budowy mieszkañ na warunkach lokatorskiego prawa do lokalu na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych,
nie ma wiêc w naszych zasobach mieszkañ lokatorskich wybudowanych po 1 maja 2004 roku.
opracowa³a:
z-ca Prezesa Zarz¹du ds. ekonomicznych
Helena Jab³oñska
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Zgodnie z regulaminem konkursu zamieszczamy na str. 12 fotografie zwyciêskich ogródków i balkonów z ka¿dej Administracji Osiedla.

Konkurs rozstrzygniêty
W roku bie¿¹cym podobnie jak w latach ubieg³ych
odby³ siê konkurs na najpiêkniejszy balkon, ogródek
przydomowy i najpiêkniejsz¹ loggiê. Komisje konkursowe z ka¿dej Administracji Osiedlowej w oparciu o zapisy „Regulaminu przeprowadzania konkursów na ogródki przydomowe, balkony i loggie w
Osiedlach SSM” oraz na podstawie kart zg³oszeñ
mieszkañców, dokona³y oceny w dwóch kategoriach:
ogródek przydomowy, balkon i loggia i wy³oni³y ni¿ej wymienionych laureatów.
OSIEDLE CENTRUM
ogródki przydomowe:
I miejsce Daniela Mieczkowska – Noniewicza 38C/68
II miejsce Barbara Grzêda – Korczaka 6/12
III miejsce Jadwiga Interewicz – Noniewicza 38C/54
balkony i loggie:
I miejsce Jadwiga Interewicz – Noniewicza 38C/54
II miejsce Petronela Kamiñska – Dwernickiego 8A/34
III miejsce Wanda Matczak – M. Konopnickiej 2B/15

II miejsce Henryk Wilczewski – Kowalskiego 6/48
III miejsce Krystyna Puza – Kowalskiego 16/23
Wyró¿nienie: Anna Puch³owska – Paca 3A/1
Mi³oœnicy roœlin wiedz¹ najlepiej, ¿e na wygl¹d
upraw kwiatowych w ogródku, na balkonie czy loggii wp³ywa wiele czynników: okresy kwitnienia, kompozycje, ró¿norodnoœæ roœlin, ich nas³onecznienie,
aura, a nawet okres, w którym dokonywana jest ocena. Termin przegl¹du obowi¹zuj¹cy w naszej Spó³dzielni od 15 lipca do 15 sierpnia wypada w okresie,
w którym czêœæ roœlin przesta³a ju¿ kwitn¹æ, a nastêpne – jesienne – jeszcze nie rozpoczê³y kwitnienia. Dlatego wszystkim mieszkañcom podejmuj¹cym najmniejszy nawet wysi³ek upiêkszania otoczenia nale¿¹
siê szczególne podziêkowania i s³owa uznania za zaanga¿owanie.
Zarz¹d Suwalskiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej

OSIEDLE PÓ£NOC I
ogródki przydomowe:
I miejsce Mieczys³aw Anzulewicz – Klonowa 43A/14
II miejsce Jerzy Syberyjski – M³ynarskiego 14/1
III miejsce Alicja Wikarska – Nowomiejska 12/3
Dodatkowo wyró¿nienia otrzymali: Irena i Franciszek
Kolenkiewicz – Nowomiejska 14A/73 oraz Halina
Cieœlukowska – Moniuszki 5/21
balkony i loggie:
I miejsce Tadeusz Charmuszko – Klonowa 8/11
II miejsce Barbara T. Sobolewska – Kasztanowa 9/32
III miejsce Maria Sobolewska –M³ynarskiego 4/13
Wyró¿nienia: Romuald Rudowicz – Pu³askiego 56/40
oraz Halina Z³otnik – Klonowa 8/3
OSIEDLE PÓ£NOC II
ogródki przydomowe:
I miejsce Barbara Piasecka-Sowul
– Pu³askiego 81A/26
II miejsce Genowefa Stachulec – Paca 3/1
balkony i loggie:
I miejsce Regina Brzozowska – Paca 3A/23

APEL O WYMIANÊ
DOWODÓW OSOBISTYCH
Urz¹d Miejski w Suwa³kach apeluje do
mieszkañców Suwa³k, którzy jeszcze nie wymienili starych dowodów osobistych (zielonych
ksi¹¿eczek) na nowe dowody plastikowe, aby
nie zwlekali ze z³o¿eniem wniosku na ostatni¹
chwilê. Tylko do 31 marca 2008 roku mo¿na
bowiem pos³ugiwaæ siê starym dowodem osobistym w celu poœwiadczenia to¿samoœci i
obywatelstwa polskiego.
Wnioski o nowe dowody osobiste nale¿y
sk³adaæ do 31 grudnia 2007 roku w Urzêdzie
Miejskim w Suwa³kach, pokój nr 23. Dok³adn¹
informacjê w sprawie wymiany dowodów osobistych mo¿na uzyskaæ pod nr tel. 562-90-23
lub 562-80-21 oraz na stronie internetowej
Urzêdu Miejskiego w Suwa³kach w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Sekretarz Miasta
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Ogródek Danieli Mieczkowskiej przy ul. Noniewicza 38C/68

Balkon Jadwigi Interewicz przy ul. Noniewicza 38C/54

Ogródek Mieczys³awa Anzulewicza przy ul. Klonowej 43A/14

Balkon Tadeusza Charmuszki przy ul. Klonowej 8/11

Ogródek Barbary Piaseckiej-Sowul przy Pu³askiego 81A/26

Balkon Reginy Brzozowskiej przy ul. Paca 3A/23

