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Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

W odpowiedzi na wniosek zainteresowanych mieszkańców Kielc proszę Pana Prokuratora Generalnego 
o informację dotyczącą tego, czy działania podjęte w wyniku postępowania upadłościowego przy sprzedaży 
zamieszkałych bloków należących do Świętokrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka 
z o.o. w stanie upadłości w Kielcach przy ulicy Chęcińskiej numer 16 są zgodne z polskim prawem i służą 
interesom mieszkańców stu dwudziestu ośmiu lokali tego towarzystwa. 

Przebieg procesu sprzedaży poszkodowani mieszkańcy opisali, dołączając stosowną dokumentację, w pi-
śmie skierowanym do Pana Prokuratura Generalnego na początku lipca bieżącego roku. Wskazują w nim na 
wiele nieprawidłowości i niepokojących działań na szkodę towarzystwa, które w ich ocenie mogą w przy-
padku części rodzin spowodować nieuzasadnione straty finansowe, a nawet eksmisję z zajmowanych lokali. 

W związku z tym, że wydarzenia wokół sprzedaży lokali nabrały w ostatnim czasie niezwykłej dynamiki, 
a żądania nowego właściciela dla wielu rodzin są niemożliwe do spełnienia, proszę Pana Prokuratora Gene-
ralnego o potraktowanie sprawy jako pilnej i podjęcie wszelkich możliwych przez Pana urząd działań zmie-
rzających do ewentualnego powstrzymania szkodliwych dla obywateli decyzji oraz wyjaśnienia i rozwiązania 
opisanej sprawy. 

Szczególnie bulwersujący jest fakt, że na pokrycie kosztów budowy bloków towarzystwa zostały wyko-
rzystane pieniądze lokatorów i środki budżetowe z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego będące w dyspo-
zycji Banku Gospodarstwa Krajowego, mające w założeniu stanowić wsparcie państwa, jeśli chodzi o rozwój 
budownictwa społecznego i aktywność obywateli dążących do uzyskania swoich mieszkań. Teraz mieszkań-
cy, którzy od lat bezskutecznie zabiegają o to, żeby traktować ich jako pełnoprawny podmiot w procesie upa-
dłościowym, którzy należycie wywiązują się z podjętych zobowiązań i utrzymują zasoby towarzystwa, płacą 
wszelkie zobowiązania, to jest partycypacje, kaucje, czynsze, kredyty, muszą na nowo zabiegać o swoje 
mieszkania, ponosząc nadmierne i trudne do zaakceptowania koszty. 
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