Jak rozwi¹zaæ ptasi problem?
Artyku³ Problemy z dokarmianiem, zamieszczony w nr 45 My z KSM z grudnia 2005
roku, wywo³a³ szerok¹ dyskusjê mi³oników przyrody i tych, którzy nade wszystko ceni¹
spokój i estetykê swego najbli¿szego otoczenia. W replice zamieszczonej w nr 46
kwartalnika stwierdzono, ¿e: w zwalczaniu brudu problemem nie s¹ najczêciej ptaki,
ale ludzie niechluje i ba³aganiarze. Oto najlepszy przyk³ad potwierdzaj¹cy prawdziwoæ
przytoczonej opinii.

Do administracji jednego z osiedli KSM
wp³ynê³a proba mieszkañców budynku
wie¿owego o interwencjê w sprawie zanieczyszczeñ, spowodowanych zagnie¿d¿eniem siê na balkonie mieszkania
kilku go³êbi.
Ptaki zbudowa³y gniazda w plastikowych pojemnikach po pieczywie, z³o¿y³y
jaja, czego efektem by³o oczywiste powiêkszenie siê stada do kilkunastu osobników.
Sytuacja sta³a siê uci¹¿liwa dla mieszkañców s¹siednich lokali ze wzglêdu na
zanieczyszczenia na parapetach okien i
balkonach oraz wydzielaj¹cy siê z ptasiego domostwa fetor. Nie bez znaczenia by³a tak¿e obawa przed mo¿liwym zagro¿eniem sanitarno-epidemiologicznym.
S¹siedzi zwrócili siê wiêc z prob¹ do
u¿ytkownika mieszkania o uporz¹dkowanie balkonu. Proby te nie odnios³y jednak skutku, gdy¿ w³acicielowi go³êbie
po prostu w niczym nie przeszkadza³y. Nie
zareagowa³ on równie¿ na pismo administracji osiedla i kolejne rozmowy telefoniczne, w których przypomniano mu, ¿e
jako cz³onek Spó³dzielni, jest zobowi¹za-

ny do przestrzegania postanowieñ spó³dzielczych regulaminów.
Tymczasem, zgodnie z § 23 Regulaminu
u¿ytkowania lokali mieszkalnych i porz¹dku domowego w Kieleckiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej do podstawowych obowi¹zków u¿ytkowników lokali mieszkalnych nale¿y utrzymywanie estetycznego
wygl¹du lokalu mieszkalnego oraz czystoci na balkonach i loggiach i takie ich
eksploatowanie, aby mia³y wp³yw na estetyczny wygl¹d budynku, nie powodowa³y zak³ócenia u¿ytkowania balkonów
przez s¹siadów i niszczenia elewacji budynku.
W tym trudnym do rozwi¹zania ptasim
problemie niedostosowane do rzeczywistoci okaza³o siê tak¿e prawo. Pañstwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
nie ma bowiem uprawnieñ do interweniowania w mieszkaniach prywatnych, o ile
nie zachodzi potwierdzone opini¹ lekarza
zagro¿enie chorobami zakanymi.
Czy w tej sytuacji osoby zaniedbuj¹ce
swoje obowi¹zki mog¹ czuæ siê bezkarnie? Nie. Kielecka Spó³dzielnia Mieszkaniowa ma prawo egzekwowaæ wykonanie wynikaj¹cych z regulaminu obowi¹zków, a w tych dzia³aniach mo¿e liczyæ na
wsparcie ze strony instytucji u¿ytecznoci publicznej, jak¹ jest Stra¿ Miejska, w
asycie której mo¿e wejæ do mieszkania
i uprz¹tn¹æ zanieczyszczenia.
W drastycznych przypadkach nieprzestrzeganie postanowieñ statutu, regulaminów i innych uchwa³ organów Spó³dzielni, mo¿e byæ podstaw¹ do wykluczenia z cz³onkostwa, a nawet do wyst¹pienia na drogê s¹dow¹.
Powstaje tylko pytanie: czy do zmobilizowania mieszkañców do zadbania o czystoæ i estetykê na balkonach, konieczna
jest a¿ interwencja pracowników Spó³dzielni z udzia³em umundurowanych funkcjonariuszy lub groba wykluczenia z cz³onkostwa? Czy nie powinna wystarczyæ
odrobina dobrej woli, elementarne zasady
higieny i pragnienie, aby najbli¿sze otoczenie by³o czyste, zadbane i nieuci¹¿liwe
dla s¹siadów?
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Najbli¿sza
rodzina
wy³¹czona
Z obowi¹zku rynkowej waloryzacji
wk³adu mieszkaniowego
Obowi¹zek waloryzacji wymaganego
wk³adu mieszkaniowego przewiduje art.
10 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spó³dzielniach mieszkaniowych. Stanowi on, ¿e je¿eli miêdzy dat¹ wyganiêcia
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, a ustanowieniem nowego prawa do
tego lokalu wartoæ rynkowa mieszkania
uleg³a istotnej zmianie (najczêciej bêdzie
to wzrost ceny), to nowy cz³onek musi
wnieæ wk³ad mieszkaniowy zwaloryzowany wed³ug wartoci rynkowej mieszkania.
Bez takiej wp³aty Spó³dzielnia nie podpisze z nim umowy o ustanowienie lokatorskiego prawa do mieszkania.
Ta zasada, waloryzowania (korekty) wk³adu mieszkaniowego od nastêpcy obejmuj¹cego lokal, nie dotyczy tylko najbli¿szej
rodziny, tj. osób bliskich, o których mowa
w art. 15 ustawy, i którym przys³uguje roszczenie o przyjêcie w poczet cz³onków i zawarcie umowy.
Ale takie wy³¹czenie bliskich jest w ustawie dopiero od 15 stycznia 2003 r., od tej
daty kwestia wysokoci wk³adu jest wyranie uregulowana (drugie zdanie art. 10
ust. 4). Przepis wa¿ny jest wiêc dla rodzin,
które utraci³y prawa do mieszkañ przed 15
stycznia 2003 r., najczêciej z powodu
przed³u¿aj¹cego siê zalegania z zap³at¹
czynszu.
Zatem, zamieszkali razem z by³ym cz³onkiem ma³¿onek, dzieci i inne osoby bliskie
zawieraj¹cy umowê o ustanowienie spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
które wygas³o (utraci³ je ich bliski) wp³acaj¹ wk³ad mieszkaniowy wyliczony w
wysokoci, w jakiej przys³ugiwa³ ich poprzednikowi. Ten wk³ad jest znacznie ni¿szy, niewaloryzowany wg wartoci rynkowej lokalu.
Takie orzeczenie wyda³ warszawski S¹d
Apelacyjny. Wyrok jest prawomocny.
(MaS)
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