APEL
V Kongresu Spółdzielczości
z dnia 28 listopada 2012 r.
do Parlamentarzystów RP w sprawie budownictwa mieszkaniowego

V Kongres Spółdzielczości zwraca się z apelem do Parlamentarzystów o podjęcie
działań ułatwiających obywatelom, a w szczególności młodym rodzinom, nabycie własnego
mieszkania.
W

spółdzielniach

mieszkaniowych

(których

celem

jest

zaspokajanie

potrzeb

mieszkaniowych najmniej zamożnych rodzin) w przeszłości budowano głównie mieszkania
lokatorskie, za które wkład mieszkaniowy wnoszony przez członka spółdzielni wynosił 10% –
30% wartości kosztów budowy, pozostałe środki pochodziły z budżetu państwa. Dzięki takiej
formie spółdzielczej własności każda rodzina „na dorobku” miała możliwość uzyskania
mieszkania na czas nieokreślony. Później mogła – po uzupełnieniu wkładu budowlanego –
przekształcić mieszkanie lokatorskie na własnościowe, uzyskując prawo dysponowania nim,
to znaczy sprzedaży, darowizny i przekazania jako spadku.
Wstrzymanie możliwości budowy spółdzielczych mieszkań lokatorskich (na mocy
uchwalonych przez Sejm przepisów ustawowych), wycofanie się państwa z pomocy dla
budownictwa mieszkaniowego (m.in. likwidacja Krajowego Funduszu Mieszkaniowego),
marginalizacja budownictwa komunalnego (niewydolne finansowo samorządy lokalne) to
najważniejsze przyczyny regresu w budownictwie mieszkaniowym, który obserwujemy w
pierwszym 20-leciu XXI wieku. W 2011 r. wybudowano łącznie 131,7 tys. mieszkań – w tym
zaledwie 3,8 tys. spółdzielczych, 2,4 tys. komunalnych i 1,9 społecznych czynszowych.
Pozostałe – to mieszkania budowane indywidualnie oraz przeznaczone na sprzedaż lub
wynajem, a więc komercyjne, w cenach wolnorynkowych, na które stać najbogatszą grupę
mieszkańców. 50 tys. mieszkań nowo wybudowanych stoi nie sprzedanych, a jednocześnie
pojawia się problem osób, które otrzymały kredyt na kupno mieszkania, a obecnie maja
problem ze spłatą rat kredytowych i regulowaniem bieżących opłat eksploatacyjnych za
mieszkania, co w aktualnym stanie prawnym skutkuje tym, że inni współwłaściciele
nieruchomości

ponoszą

koszty

utrzymania

kredytobiorcy

zamieszkałego

w

ich

nieruchomości.
Taki efekt przyniosło wycofanie się państwa ze wspierania budownictwa tanimi
kredytami. Dzisiaj przeciętnej młodej rodziny nie stać na kupno mieszkania. Skutkiem tego
jest olbrzymia, największa w powojennej Polsce, migracja młodych Polaków do krajów
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zachodnich, gdzie znajdują pracę i mieszkanie. W ostatnich latach wyjechało z Polski ok. 2
mln obywateli.
Apelujemy do Parlamentarzystów, jako przedstawicieli narodu, którym dobro polskich
rodzin leży na sercu, o podjęcie wszelkich możliwych i skutecznych działań, aby odwrócić te
niekorzystne zjawiska społeczne, wynikające z niewłaściwej polityki prorodzinnej, w tym
mieszkaniowej.
Pomóżcie rodzinom!
Nie musicie pomagać i wspierać wielkich banków – ich zyski są wielomiliardowe
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same sobie bardzo dobrze radzą w całej Europie przerzucając problemy na kredytobiorców i
uzyskując wsparcie rządów.
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