Delegaci z osiedla Sady

Koñcowym punktem Zebrania by³o podjêcie Uchwa³y w sprawie przyjêcia wniosków zg³oszonych w dyskusji lub przekazanych na pimie do Komisji Wnioskowej. Z 11 zaproponowanych przez Komisjê
Wnioskow¹, przyjêto do realizacji 9 wniosków o ró¿norodnym charakterze.
Harmonogram ich realizacji 7 lipca br. przyjê³a Rada Nadzorcza. Z realizacji tych wniosków Zarz¹d zda sprawozdanie na kolejnym
Zebraniu Przedstawicieli Cz³onków w 2006 r.
Mi³ym akcentem Zebrania, koñcz¹cym
obchody 45-lecia powstania Kieleckiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej, by³o wrêczenie p. Tomaszowi Szczerkowi - dzielnicowemu Komisariatu IV Policji i p. Stanis³awowi Mi¹dzel - dzia³aczowi z osiedla

Sandomierskie, przyznanej na mocy
Uchwa³y Krajowej Rady Spó³dzielczej, odznaki Zas³u¿ony Dzia³acz Ruchu Spó³dzielczego.
Goæmi Zebrania byli:
Stanis³aw Garbacz, przedstawiciel Krajowej Rady Spó³dzielczej, Tomasz Bogucki,
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Kielcach, Barbara Sak, bieg³a rewident, Boles³aw Bugajski, spo³eczny dzia³acz KSM,
Jerzy Melnik, dyrektor Wydzia³u Gospodarki Nieruchomociami U.M. Kielce, Henryk Milcarz, prezes zarz¹du Wodoci¹gów
Kieleckich, Wojciech Bafia, zastêpca komendanta Stra¿y Miejskiej, Grzegorz Snochowski, przedstawiciel I Komisariatu Policji w Kielcach.
CZES£AW KRZYSTEK

Eksmisje ograniczone
Sejm RP maj¹c na wzglêdzie ochronê
przed bezdomnoci¹ osób, które maj¹ s¹dowy nakaz opró¿nienia mieszkania postanowi³, ¿e biedna czy bogata osoba nie
mo¿e byæ eksmitowana dopóki nie otrzyma lokalu socjalnego lub pomieszczenia
tymczasowego (niezale¿nie od przyczyny
eksmisji).
Na bruk nie mo¿na obecnie wyrzuciæ
nawet dzikiego lokatora, który zaj¹³
mieszkanie samowolnie, a o ewentualnym
dostarczeniu mu lokalu socjalnego decyduje wy³¹cznie gmina ( uchwa³a SN w sk³adzie 7 sêdziów z dnia 20 maja 2005 r.) Eksmitowaæ na bruk nie wolno nikogo i w ¿adnym przypadku, w tym osoby posiadaj¹cej status bezrobotnej.
Eksmitowaæ mo¿na tylko do lokalu socjalnego, je¿eli tak orzek³ s¹d, lub do tzw.
pomieszczenia tymczasowego, które powinno spe³niaæ w zasadzie te same warunki co lokal socjalny (patrz ramka).

Lokal socjalny ma udostêpniæ gmina
(która czêsto nie ma takich lokali), ale mo¿e
i poszkodowany w³aciciel (np. spó³dzielnia mieszkaniowa). S¹d orzekaj¹c o uprawnieniu osoby (osób) do otrzymaniu lokalu socjalnego, nakazuje jednoczenie
wstrzymanie wykonania eksmisji do czasu z³o¿enia przez gminê oferty zawarcia
umowy najmu lokalu socjalnego.
Chroni¹ te osoby przepisy dwóch zmienionych (w lipcu i grudniu 2004 r.) ustaw
kodeksu postêpowania cywilnego o ochronie praw lokatorów. Art.14 ust. 4 ustawy o
ochronie praw lokatorów zawiera d³ug¹ listê osób, którym s¹d musi przyznaæ w
wyroku eksmisyjnym prawo do lokalu socjalnego. Przepisy zmienionych ustaw nie
zawieraj¹ ¿adnego kryterium dochodowego, ale przewiduj¹, ¿e od 5 lutego 2005 r.
komornik nie mo¿e przeprowadziæ eksmisji na bruk. Musi poczekaæ, a¿ w³aciciel
(np. spó³dzielnia mieszkaniowa) lub sam

eksmitowany znajdzie pomieszczenie zastêpcze. Je¿eli tego nie zrobi¹, komornik
zwraca siê do gminy o tymczasowe pomieszczenie i wstrzymuje eksmisjê z mieszkania (art. 1046 § 4 kpc).
Gdy eksmitowany nadal nie bêdzie p³aci³
czynszu, a gmina nie spieszy siê z dostarczeniem lokalu socjalnego czy pomieszczenia, to w praktyce nie ma na niego sankcji. Eksmisja np. do innego lokalu spó³dzielczego oznacza tak naprawdê przeniesienie do takiego samego mieszkania,
gdzie równie¿ mo¿e nie p³aciæ za czynsz.
Nowelizacja z 19 grudnia 2002 r. ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych, obowi¹zuj¹ca od 15 stycznia 2003 r. (Dz. U. z
2002 r. Nr 240, poz. 2058) wprowadzi³a tak¿e inne spojrzenie na skutecznoæ umów
maj¹tkowych miêdzy ma³¿onkami w sytuacjach, gdy w sk³ad maj¹tku wchodzi spó³dzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, a
ma³¿onkowie dokonali notarialnie rozdzielnoci maj¹tkowej czyli tzw. intercyzy.
Obecnie umowy s¹ bardziej skuteczne w
szczególnoci, gdy zobowi¹zania jednego z ma³¿onków powsta³y w czasie trwania ma³¿eñstwa. Po zawarciu umowy (intercyzy) nie istnieje ju¿ wspólnoæ maj¹tkowa miêdzy ma³¿onkami, ale wspó³w³asnoæ w czêciach u³amkowych, w po³owie. Zatem, w przypadku eksmisji z lokalu,
komornik bêdzie móg³ prowadziæ egzekucjê jedynie tylko w wysokoci 1/2 udzia³u
jednego z ma³¿onków w spó³dzielczym
prawie do lokalu.
Co to oznacza dla spó³dzielczej praktyki? Otó¿ 1/2 mieszkania to nie ca³oæ, a
komornik nigdy nie znajdzie nabywcy
udzia³u w mieszkaniu spó³dzielczym. Jest
to zatem tylko mo¿liwoæ teoretycznej egzekucji d³u¿nika. Wa¿niejszy obecnie sta³
siê oto interes rodziny i jej dobro, ni¿ prawo wierzyciela (spó³dzielni mieszkaniowej)
do zaspokojenia d³ugu z udzia³u w prawie
do spó³dzielczego lokalu.
MACIEJ SOLARZ
Lokal socjalny to lokal nadaj¹cy
siê do zamieszkania ze wzglêdu na
wyposa¿enie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadaj¹ca na cz³onka gospodarstwa domowego najemcy nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10
m2. Lokal ten mo¿e byæ o obni¿onym
standardzie; mo¿e nie mieæ ciep³ej
wody i toalety. Najemca lokalu socjalnego ma umowê czasow¹ np. na
trzy lata. Jej odnowienie zale¿y od
sytuacji materialnej najemcy.
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