
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 48. posiedzeniu Senatu 
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Oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Energii Grzegorza Tobiszowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

W roku 2009 (…) SA rozesłał do lokatorów budynków przy ul. (…) w M. zawiadomienia o możliwości 

wykupu wynajmowanych przez nich lokali mieszkalnych. Zdecydowana większość (ok. 90%) najemców 

wyraziła wolę wykupu. Na tę okoliczność, niejako a priori, lokatorzy wpłacili do kasy (…) SA 50% kwoty 

kosztów związanych z przygotowaniem lokali do sprzedaży. Na tym jednak formalne działania holdingu się 

zakończyły, mimo że (…), a potem działające w jego imieniu centrum usług wspólnych, ciągle tę sprzedaż 

obiecywały. 

Taka sytuacja wiązała się z całym szeregiem fatalnych dla budynków skutków. Obiecując sprzedaż, (…) 

drastycznie obniżał środki przeznaczone na remonty nieruchomości, uzasadniając, że nie będzie remontował 

budynków przeznaczonych do sprzedaży. Skutkiem tego jest ich obecny, fatalny stan techniczny. Dla infor-

macji podaję, że budynki zostały wybudowane na początku lat 60. minionego wieku. Budynki te są faktycz-

nie jedynymi w tej dzielnicy, które z zupełnie irracjonalnych i nikomu nieznanych powodów zostały wyłą-

czone ze sprzedaży w trybie ustawy z 15 grudnia 2000 roku. W tej kwestii stały się one swoistą enklawą. 

Na gruntach oraz posadowionych na nich przedmiotowych budynkach (…) dokonał zupełnie niezrozumia-

łych i nikomu niepotrzebnych podziałów gruntowych. W marcu 2016 roku, mimo że właścicielem majątku 

był nadal (…), w ramach umowy o zarządzanie wiążącej (…) Spółkę Mieszkaniową Sp. z o.o. i (…) SA tą 

problematyczną sprawą zajął się A.B. W ciągu dosłownie trzech miesięcy, oczywiście przy użyciu odpo-

wiednich służb, Urzędu Miasta M. i sądu wieczystoksięgowego, wznowił granice działki pod ww. budynkami 

(co było konieczne), scalił niepotrzebnie wydzielone działki, dokonał nowej inwentaryzacji wszystkich lokali 

mieszkalnych wraz z uzyskaniem zaświadczenia o samodzielności lokali. Praktycznie wszystko poza wyceną 

i uzgodnieniem terminów z notariuszami zostało przygotowane do procesu sprzedaży. 

Niestety w związku z procesami restrukturyzacyjnymi w górnictwie sprzedaż została wstrzymana, co po-

niekąd jest zrozumiałe. Od 1 czerwca 2017 roku (…) SA cały swój majątek mieszkaniowy i gruntowy prze-

kazał (…) Spółce Mieszkaniowej. Wydawało się, że wszelkie trudności związane ze sprzedażą mieszkań 

powinny zniknąć. Pomijając aspekt społeczny sprawy, na posiedzeniach zarządu i innych zebraniach udo-

wodniono, że w aspekcie ekonomiczno-finansowym dalsze wstrzymywanie sprzedaży lokali w sposób oczy-

wisty może narazić (…) Spółkę Mieszkaniową na potężne i niespodziewane koszty związane ze złym stanem 

technicznym budynków oraz ewentualne i coraz bardziej realne nakazy powiatowego inspektora nadzoru 

budowlanego w kwestii remontów (sprzedaż lokali formalnie skutkuje powstaniem wspólnoty mieszkanio-

wej, która przejmie wszelkie koszty związane z remontami). W tej kwestii WM ma o wiele szersze pole ma-

newru finansowego niż spółka. 

Istnieje jeszcze jedna niezwykle sprzyjająca dla spółki okoliczność przemawiająca za natychmiastową 

sprzedażą lokali. Bardzo rzadko zdarza się bowiem, by przy sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie ww. 

ustawy spółka nie ponosiła strat księgowych. Przy 95-procentowej bonifikacie (z uwagi na wiek lokatorów) 

takie straty są wręcz nieuniknione. Wartość budynków przy ul. (…) jest tak zamortyzowana, że nawet sprze-

daż lokali za 5% ich wartości nie wygeneruje straty. Takie są fakty. Jednak sytuacja nie jest constans i może 

się diametralnie zmienić w przypadku skokowego wzrostu kosztów, np. remontów, inwestycji czy katastrof 

budowlanych. 

Inne aspekty przemawiające za natychmiastową sprzedażą to zdecydowana większość zainteresowanych 

wykupem mieszkań (co jest czynnikiem bardzo korzystnym ekonomicznie) oraz duża liczba występujących 

w budynkach pustostanów (15 lokali, najczęściej w wyniku zgonu najemców). W momencie powstania 

wspólnoty mieszkaniowej (przy sprzedaży pierwszego lokalu) pustostany te mogą być niezwłocznie wysta-

wione do sprzedaży wolnorynkowej. Biorąc pod uwagę ich powierzchnię oraz standard, ich sprzedaż w trybie 

wolnorynkowego przetargu wygenerowałaby dla spółki znaczne przychody. 

Większość tych argumentów przekonała obecny zarząd spółki i w nieformalnych rozmowach obiecano, że 

w roku 2018 wszystkie lokale, po złożeniu akcesu ich wykupu, zostaną sprzedane. W tej sprawie odbyło się 

spotkanie delegacji lokatorów z zarządem spółki, który potwierdził sprzedaż w roku 2018. 



6 października bieżącego roku zarząd przesłał plan sprzedaży mieszkań na rok 2018. W planie tym 

z przyczyn zupełnie niezrozumiałych, ocierających się wręcz o zarzut niegospodarności, okrojono sprzedaż 

mieszkań do 30 lokali w IV kwartale 2018 roku, co może wskazywać na zamiar kolejnego w ciągu 10 lat 

zaniechania sprzedaży. 

Panie Ministrze, proszę o pomoc w przedmiotowej sprawie. Ci biedni lokatorzy naprawdę wymierają. 

W ubiegłym tygodniu zmarła kolejna lokatorka i doliczono do puli piętnasty pustostan. Marzyła, by wykupić 

lokal i podarować go wnukowi. 

Pragnę stanowczo podkreślić, że jeszcze nigdy nie zaistniała taka wspaniała synergia w aspekcie połącze-

nia oczekiwań społecznych z logiką działań ekonomiczno-finansowych (…) Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

w K. oraz związanymi z tym przychodami i ograniczeniem kosztów. 

Z poważaniem 

Czesław Ryszka 
 


