
Otrzymalem pismo z dnia IS lipca 2013r., w ktorym wlasciciele domkow
szeregowych z Ursynowa, czlonkowie Spoldzielni Mieszkaniowej .Przy
Metrze" zwrocili sie do mnie z prosba 0 interwencje w zwiazku z polityka
zarzadu Spoldzielni, kt6ry od lat traktuje ich krzywdzaco (pismo w zalaczeniu).

Sprawa dotyczy trzech kwestii:
1. Nieprawidlowego rozliczania kosztow budowy domow poprzez

zastosowanie odrebnego kryterium dla budynk6w jednorodzinnych
(powierzchnia calkowita) iblokow (powierzchnia mieszana).

2. Nieuregulowanego stanu prawnego (brak dzierzawy wieczystej) i
nieznajdujacych uzasadnienia oplat eksploatacyjnych. .

3. Braku reakcji wladz SM .Przy Merze" na kierowane przez czlonkow
Spoldzielni pisma.
Jak wynika z listu, Spoldzielnia m.in. nie zachowala zasad rozliczenia,

kt6re uchwalila Rada Nadzorcza, w tym odliczenia od powierzchni uzytkowej
mieszkan m.in. garazy, pomieszczen technicznych, schodow i strychow. W
efekcie cena metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej w blokach wyniosla
ok. 2.500 zl, zas w segmentach ponad 3.700 zl. Ponadto Spoldzielnia nie
wywiazala sie z umowy, w kt6rej zobowiazala sie m.in. do przeniesienia
wlasnosci przydzielonyeh domow z prawem do dzialek,

Wedlug autor6w pisma, Spoldzielnia nalieza czynsz w wysokosci, kt6ra
nie rna zadnego zwiazku z ponoszonymi przez nia kosztami na utrzymanie
nieruchomosci. "Na podstawie przedstawionyeh (w liscie) przepisow
twierdzimy, iz Spoldzielnia Mieszkaniowa Przy Metrze nie jest wlascicielem
sfinansowanych przez nas budynkow i w zwiazku z tym nie jest upowazniona
do administrowania nimi, ani tworzenia zwiazanych z nimi funduszy
remontowych. Bezpodstawne jest pobieranie od nas jakiehkolwiek oplat typu
eksploataeja podstawowa, czy fundusz remontowy" - pisza autorzy listu.
Zaznaczaja przy tym, ze Spoldzielnia nie wykonuje w ich segmentaeh zadnych
remontow, konserwacji budowlanej, elektrycznej isanitamej.
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Wreszcie wladze Spoldzielni nie reaguja na zadne pisma czlonkow
spoldzielni, nie odpowiadaja na nie, a najwyzej rozmawiaja ze spoldzielcami w
Sadach, za posrednictwem adwokatow,

W zwiazku z powyzszym zwracam sie do Pana Ministra z prosba, aby
Pana urzednicy dokladnie przeanalizowali sprawe dzialan i zaniedban wladz
Spoldzielni .Przy Metrze", poczawszy od dokladnego zapoznania sie z listem
czlonkow Spoldzielni i zalaczonymi dokumentami. Prosze 0 odniesienie sie do
kazdego z problemow przedstawionych w liscie, aby pomoc czlonkom
Spoldzielni obronic sie przed nieuczciwoscia kolejnych zarzadow i
wyprostowac stare, zabagnione sprawy. Chodzi mi przede wszystkim 0 to, aby
odniesc zaistniale fakty do przepisow prawa spoldzielczego i tych ustaw, kt6re
dotycza funkcjonowania spoldzielni, by podpowiedziec mieszkancom, po jakie
instrumenty prawne moga siegac, by bronic swych praw. Jednoczesnie prosze
Pana Ministra, aby Pana urzednicy nie starali sie po raz kolejny wspierac
interesu zarzadow, tylko staneli po stronie mieszkancow i aby odpowiedz na
moje pismo byla jak najbardziej rzeczowa, konkretna ijednoznaczna.


