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Szanowny Panie Radny, 

n Udzielając odpowiedzi na Pana imerpelacje z dnia 27 lutego 20,8 r. poniżej p-agne g a ś n i c , * 

W przedmiocie czynszu i opłat dodatkowych za najem lokali eksploatowanych przez 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z o. o. udzielane były wyczerpujące 

informacje we wcześniejszej korespondencji kierowanej do Pana. Jednocześnie pragnę dodać, że 

działalność TBS w Zgierzu jest przedmiotem analizy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgierza. 

Zasady korzystania z lokalu w zasobach TBS w Zgierzu Sp. z o. o., 

w szczególności wszystkie opłaty określone są w umowie najmu, która zawierana jest w formie aktu 

notarialnego oraz przepisach ustaw, w szczególności ustawy z dnia 26 października 1995 r. o 

niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. 

Podkreślić należy, że działalność Spółki, w tym wszelkie dane stanowiące podstawę do 

ustalenia przez Zgromadzenie Wspólników stawki czynszu oraz nałożenia przez Spółkę na najemców 

opłat dodatkowych podlegają szczegółowej kalkulacji, a następnie weryfikacji przez wspólników 

Spółki, radę nadzorczą oraz biegłego rewidenta. Organem, który sprawuje w Spółce stały, bieżący 

nadzór nad jej działalnością jest rada nadzorcza. 

Do gospodarowania zasobem komunalnym zastosowanie mają 

w szczególności przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 

21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 

i o zmianie Kodeksu cywilnego, w oparciu o które określone zostały opłaty za korzystanie z lokali 

mieszkalnych i tryb dokonywania ich zmian. 

Odnosząc się do zmian wysokości czynszu i opłat za używanie lokalu wskazać należy, że 

Spółka zachowuje tryb wypowiedzenia wskazany w umowie najmu, z zachowaniem terminów 

wypowiedzenia określonych ustawą z dnia 21 czerwca 200 lr. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

Sposób sprawowania kontroli przez wspólników TBS w Zgierzu Sp. z o. o., 

tym dostęp do dokumentów i informacji określają przepisy powszechnie obowiązujące (m.in. 

^J&edoks spółek handlowych) oraz Akt Założycielski Spółki. 
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Wszystkie lokale w zasobach TBS w Zgierzu Sp. z o. o. są opomiarowane. 

a rozliczenia kosztów energii cieplnej odbywają się na zasadzie refakturowania 

z zastosowaniem obowiązujących w Spółce regulaminów rozliczeń w tym przedmiocie. 

Prawidłowość prowadzenia rozliczania opłat dodatkowych przez Spółkę podlegała kontroli 

przez państwowe organy podatkowe. Sposób prowadzenia rozliczeń przez Spółkę uzyskał akceptację 

w orzeczeniu wydanym w tym przedmiocie przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie z dnia 

8 września 2015 r. w sprawie sygn. akt I FSK 871/15. 

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 8 września 2015 r. w sprawie sygn. akt I FSK 871/15 jako 

orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne 

organy państwowe. Moc wiążąca wyroku oznacza, że dana kwestia prawna kształtuje się tak, jak 

zostanie to stwierdzone w prawomocnym orzeczeniu. 

Nadto podkreślenia wymaga, że z analizy wyroku NSA w Warszawie z dnia 

8 września 2015 r. w sprawie sygn. akt I FSK 871/15 wynika, że w toku postępowania przed organami 

administracji podatkowej, a następnie w sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w 

Lodzi (I SA/Łd 1191/12) oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie (I FSK 871/15) 

Spółka podniosła szereg przepisów prawnych legalizujących stosowany przez nią sposób rozliczeń 

mediów, w szczególności: 

- art. 29 ust. 1 ustawy o VAT- art. 30 ust. 3 ustawy o VAT, 
- art. 193 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, 
- art. 6 ust. 3-7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, 
- art. 353(1) Kodeksu cywilnego, 
- art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego, 
- art. 43 ust. 1 w zw. z poz. 4 załącznika nr 4 do ustawy o VAT, 
- art. 86 ust. 1 i art. 90 ust. I ustawy o VAT. 

Powołanie się przez Spółkę na art. 6 ust. 3-7 ustawy z dnia 21 czerwca 200 lr. o dodatkach 

mieszkaniowych, jak wynika z treści zawartej w uzasadnieniu powołanego wyroku NSA, nastąpiło w 

celu wskazania wyraźnej normy prawnej wskazującej, że czynsz nie obejmuje opłat związanych z 

eksploatacją mieszkania. 

Wnioski o dodatki mieszkaniowe składane przez najemców zasobów TBS 

w Zgierzu Sp. z o. o. rozpatrywane są przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej na podstawie 

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych. 

Podkreślenia wymaga, że Spółka kieruje wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego 

wobec lokatorów posiadających zadłużenia z tytułu niezapłaconych opłat, wynikających z faktu 

użytkowania lokalu mieszkalnego wyłącznie na podstawie tytułów wykonawczych wydawanych przez 

sąd. 

Po zapoznaniu się z treścią decyzji Prezesa Urzędu Konkurencji 

iJConsumentów nr RŁO 33/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r.- wbrew Pana twierdzeniu 

w interpelacji- należy wskazać, że w przedmiotowej decyzji na Spółkę nie została nałożona żadna kara 
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administracyjna, tym samym nie nastąpiło obciążenie majątku Spółki. 

W wyniku analizy treści decyzji Prezesa Urzędu Konkurencji 

i Konsumentów nr RŁO 4/2008 z dnia 8 lutego 2008 r. stwierdzić należy, że postępowanie w sprawie 

dotyczyło działalności dodatkowej Spółki o charakterze deweloperskim (wybudowanie budynków 

jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z wbudowanym garażem w Zgierzu). Stwierdzone 

naruszenie oraz nałożona na Spółkę kara pieniężna w wysokości 5 000 zł dotyczyła przedmiotowej 

działalności i według informacji uzyskanych od Spółki pokryta została z przychodów z tej 

działalności. 

Odnosząc się do zaniechania stosowania przez Spółkę Regulaminu odłączenia 

i ponownego podłączenia ciepłej wody oraz sygnału TV do zadłużonych lokali Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z o. o. informuję, że Spółka przeprowadziła weryfikację 

procedur windykacyjnych, w szczególności nawiązała współpracę z Krajowym Rejestrem Długów 

Biurem Informacji Gospodarczej S.A. oraz stosuje metodę dochodzenia roszczeń od najemców na 

drodze postępowania sądowego. 

Podkreślenia wymaga, że w przedmiocie stosowania przez Spółkę Regulaminu odłączenia i 

ponownego podłączenia ciepłej wody oraz sygnału TV do zadłużonych lokali Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z o. o. nie toczyło się żadne postępowanie, w wyniku 

którego wydano by decyzję stwierdzającą niezgodność Regulaminu z obowiązującym prawem. 

Regulamin nie przewidywał możliwości odłączenia dopływu zimnej wody użytkowej do 

lokalu, w konsekwencji czego, nie zostały naruszone przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Dokonując oceny działalności TBS w Zgierzu Sp. z o. o. należy mieć na uwadze, że ustawa z 

dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego nie 

zabrania towarzystwom budownictwa społecznego osiągać dochodów, jedynie w art. 24 ust. 2 

powołanej ustawy określa, że dochody towarzystwa nie mogą być przeznaczane do podziału między 

wspólników lub członków i że przeznacza się je w całości na działalność statutową towarzystwa. 

Powołane przepisy pozostają w zgodzie z działalnością TBS w Zgierzu Sp. z o. o. 

Źródłem przychodów Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, której przedmiotem 

jest w szczególności budowanie lub nabywanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach 

najmu. 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ma charakter powszechnie 

obowiązujący, w konsekwencji czego regulacja w niej zawarta znajdzie zastosowanie w działalności 

TBS w Zgierzu Sp. z o. o., o ile zajdą przesłanki do jej zastosowania. W sytuacjach nie objętych 

regulacją przedmiotowej ustawy, Spółka dokonuje wyboru wykonawców poprzez zapytania ofertowe. 

Aporty wnoszone przez Gminę Miasto Zgierz do TBS w Zgierzu Sp. z o. o. były przedmiotem 

uchwał podejmowanych przez Radę Miasta Zgierza, które były publikowane zgodnie z 
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Gmina Miasto Zgierz nie dokonywała dopłat na rzecz przedmiotowej Spółki. 

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą : Bohdan Bączak- przedstawiciel wspólnika-

założyciela Towarzystwa^ tj. Gminy - Miasta Zgierza, Karolina Siermińska - przedstawicieli gminy, 

na obszarze której działa Towarzystwo, Mateusz Poradecki- przedstawiciel mieszkańców. 

Zgodnie z treścią Aktu Założycielskiego Spółki członkowie Rady Nadzorczej reprezentujący w 

Towarzystwie jednostkę samorządu terytorialnego, są powoływani spośród osób, które złożyły 

egzamin w trybie przewidzianym w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji oraz osób zwolnionych z 

obowiązku składania egzaminu, określonych przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie 

powołanej ustawy. 

Akt założycielski TBS w Zgierzu Sp. z o. o. w rozdziale II określa zasady najmu, w tym 

kryteria i tryb przyznawania lokali mieszkalnych. Zapisy Aktu Założycielskiego Spółki w 

przedmiotowym zakresie zostały zatwierdzone przez właściwego ministra oraz podlegały wpisowi w 

Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Konstrukcja TBS w Zgierzu Sp. z o.o., w szczególności forma prawna oraz zasady 

finansowania i najmu zostały określone na etapie organizacji Spółki w 1997 roku. 

Odnosząc się do sensu ekonomicznego możliwości wykupienia lokalu na własność po 15 

latach najmu w zasobach mieszkaniowych Spółki wybudowanych bez wsparcia Krajowego Funduszu 

Mieszkaniowego wskazuję, że ocena w tym zakresie została dokonana przez samych wspólników 

Spółki na Zgromadzeniu Wspólników, na którym podjęto uchwałę w przedmiocie zastosowania tej 

konstrukcji prawnej w Spółce. 

W odniesieniu do umów z dnia 29 maja 1998 r. i 6 kwietnia 1999 r. zwartych pomiędzy 

Miastem Zgierz i TBS w Zgierzu Sp. z o. o. informuję, że Gmina Miasto Zgierz nie jest stroną 

zawieranych umów najmu, lecz kieruje osoby do zamieszkania, które spełniają warunki z ustawy z 

dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i 

dokonają wpłaty kaucji. 

W odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców TBS w Zgierzu Sp. z o. o. dotyczące 

funkcjonowania osiedla w Łodzi przy ul. Wojewódzkiego, zorganizowałem w czerwcu 2017 r. przy 

udziale Zarządu Spółki i prowadziłem spotkanie z mieszkańcami osiedla. Na spotkaniu zostały 

wyjaśnione wszystkie zgłoszone przez najemców wątpliwości. 

Prezydent Miasta Zgierza jest w posiadaniu informacji, iż wszelkie działania podejmowane 

przez TBS w Zgierzu Sp. z o. o. są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawiciele 

Gminy Miasto Zgierz sprawują stały nadzór nad działalnością Spółki i uczestniczą w Zgromadzeniach 

Wspólników. 


