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Fot. UM Gliwice

Miliony za grunt
pod blokami

Ostatni z rodziny Kamay
wyjecha³ z Polski w po³owie
lat 50. Nie zrzek³ siê swojej
w³asnoœci, wyjecha³ po cichu,
co w tamtych czasach by³o
ca³kiem uzasadnione.
Sprawa
w³asnoœci
gruntu
ujrza³a œwiat³o dzienne podczas
uœciœlania zapisów w ksiêdze
wieczystej:
- Spó³dzielnia zwróci³a siê do
gminy o uw³aszczenie jej w
po³owie lat 90. – mówi Marek
Jarzêbowski, rzecznik UM.
- Nie mogliœmy tego zrobiæ,
bo okaza³o siê, ¿e teren jest
w³asnoœci¹ prywatn¹.
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Wyrok TK nie przekreœla prawa osób, którym przys³uguj¹
spó³dzielcze prawa do lokali, ¿¹dania przekszta³cenia
uprawnieñ w prawo w³asnoœci.
W przypadku spó³dzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu, po 31 grudnia 2009 roku
osoba, której prawo takie
przys³uguje, aby skutecznie
¿¹daæ przekszta³cenia w prawo odrêbnej w³asnoœci lokalu
bêdzie musia³a pokryæ wartoœæ
rynkow¹ lokalu.

W wyroku stwierdzi³,
¿e Franciszkowi
Jopkowi za 2,6 ha
gruntu nale¿y siê od
spó³dzielni 4,3 mln z³
odszkodowania.

W zamian za czêœæ gruntów
pod osiedlem, Jopek chcia³
otrzymaæ od miasta inne grunty
o równowa¿nej atrakcyjnoœci,
na których móg³by rozbudowaæ
swoj¹ firmê. W³adze miasta,
które wielokrotnie podkreœla³y,
¿e nie s¹ stron¹ w sprawie a
E

Ale nie tylko o odszkodowanie
chodzi. Skomplikowany stan
prawny uniemo¿liwi³ lokatorom
wykup spó³dzielczych mieszkañ
za przys³owiow¹ z³otówkê. Sprawa dotyczy kilkuset lokatorów,
którzy bezpowrotnie utracili
szansê na takie uw³aszczenie.
Trybuna³ Konstytucyjny zdecydowa³ bowiem, ¿e przepisy
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych pozwalaj¹ce na
tzw. „tani wykup“ mieszkañ
spó³dzielczych, obowi¹zuj¹ tylko do koñca 2009 roku.

W zwi¹zku z tym, ¿e nie
uda³o siê w tej sprawie
osi¹gn¹æ rozwi¹zania satysfakcjonuj¹cego obie strony,
rozstrzygniêciem musia³ zaj¹æ
siê s¹d. I to Najwy¿szy.

Kiedy w 2004 roku S¹d
potwierdzi³ prawa Kamayów
do 14,5 ha gruntu pod os.
Waryñskiego, producent p³ytek
ceramicznych Franciszek Jopek
odkupi³ je za 130 tys. euro.
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równie¿ Ci, którzy na spornym
terenie nie mieszkaj¹.

wszelkie roszczenia powinny byæ kierowane do Zarz¹du
Spó³dzielni, by³y sk³onne przekazaæ biznesmenowi miejskie
grunty. Jednak ich lokalizacja
nie odpowiada³a Jopkowi.
Miasto zaproponowa³o te¿,
aby spó³dzielnia dokona³a zamiany gruntów bezpoœrednio
z nowym w³aœcicielem. W zamian za ok. 3 ha prywatnych
gruntów, na których stoj¹
spó³dzielcze bloki, spó³dzielnia
mog³aby zaoferowaæ inne,
które otrzyma³a od miasta w
u¿ytkowanie wieczyste.

Dokończenie ze str. 1

Teraz bêd¹ je solidarnie
sp³acaæ wszyscy cz³onkowie
spó³dzielni „Stare Gliwice”,
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Dla naszych Czytelników - zaproszenia VIP na
imprezê walentynkową

bêdzie przeznaczony na wypoczynek dzieci z domu dziecka.

Akcja „Podziel siê
mi³oœci¹“ to aukcja
charytatywna kartek
walentynkowych,
wykonanych przez
podopiecznych
gliwickiego domu
dziecka. Zebrane
pieni¹dze zostan¹
przeznaczone na
wyjazdy wakacyjne
dzieci.

Specjalnie dla naszych Czytelników przygotowaliœmy 5
podwójnych zaproszeñ VIP
na imprezê walentynkow¹.

Akcja ma dwa cele - z jednej
strony mo¿emy obdarowaæ
ukochan¹ osobê oryginaln¹
kartk¹ walentynkow¹, a z drugiej zrobiæ coœ dobrego. W dodatku mo¿emy mieæ pewnoœæ,
¿e wydane pieni¹dze zostan¹
przekazane tym, którzy w
tym dniu szczególnie
odczuwaj¹ brak mi³oœci dzieciom z domu dziecka
– mówi organizator akcji,
Mieszko Adamkiewicz.

Licytacja odbêdzie siê podczas Walentynek organizowanych w klubie Gwarek oraz
za poœrednictwem strony
internetowej Stowarzyszenia
Mieszkañców Gliwic „Wspólnie dla Gliwic“ - www.dlagliwic.
pl.
Kartki przeznaczone do licytacji ogl¹daæ mo¿na na stronie
stowarzyszenia.
Propozycje
ceny nale¿y wysy³aæ na adres
mailowy: dlagliwic@mieszko.
org.pl. Ceny wywo³awcze to 5
i 10 z³, w zale¿noœci od rodzaju kartki. Ca³y dochód z aukcji

Otrzyma je 5 pierwszych
osób, które zadzwoni¹ w
pi¹tek o godz. 12.00 do redakcji Gazety Miejskiej (tel.
503 10 60 19).

W tym roku impreza walentynkowa w Gwarku
odbêdzie siê ju¿ po raz
6. Pocz¹tek: niedziela
14 lutego, godz. 20.00.
Bezp³atne wejœciówki s¹
do odebrania codziennie
w godz. 9.00 do 17.00 w
siedzibie organizatora - Stowarzyszenia Mieszkañców
Gliwic „Wspólnie dla Gliwic”, ul. Zwyciêstwa 17, tel.
032 331-50-10 lub w Centrum Nauki i Biznesu ¯AK ul.
Zwyciêstwa 14 (1 piêtro).

Przygotuj się do matury
i wyjedź do Brukseli
Wyk³ady dla maturzystów
przygotowali m.in. dr nauk
ekonomicznych Tomasz Heryszek, mec. Borys Budka,
dr Andrzej Drogoñ - dyrektor
IPN w Katowicach, pos³owie
Wojciech Szarama i Aleksander Ch³opek oraz europose³
Marek Migalski.
Dla najlepszego kursanta
przewidziana jest nagroda w
postaci kilkudniowego wyjazdu do Brukseli. Kontakt dla
zainteresowanych: tel. 692-

Kurs przygotowawczy do matury z Wiedzy o Spo³eczeñstwie
organizuje Forum
M³odych PIS. Kurs
jest bezp³atny.
Zajêcia bêd¹ siê odbywa³y
we wtorki o godz. 16.45 w
Centrum Edukacyjnym im.
Jana Paw³a II. Cykl obejmuje
8 spotkañ ( z wyj¹tkiem ferii
zimowych ).
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-481-633, email: kurs.maturalnywos2010@gmail.com
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