
 Kto odpowiada za opłaty ?  
 
W ubiegłym roku komornik wystawił na licytację dwadzieścia mieszkań z zasobów 
Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – po trzy z rejonów ADS „Centrum“, 
„Helenka“ i „Północ“, dwa z „Zaborza“, cztery z „Południa“ i pięć z „Zachodu“. 
Powodem było zadłużenie osób, do których te mieszkania należały. Mieli długi 
wobec spółdzielni oraz innych wierzycieli, m.in. banków;  niektórzy nie spłacali 
kredytów zaciągniętych na zakup mieszkań.  
Licytacji mogą być poddane lokale mieszkalne wyodrębnione na własność oraz 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Właściciele mieszkań 
nie mają prawa do lokali socjalnych, ani tymczasowych, przyznawanych przez 
gminę. Posiadacze mieszkań spółdzielczych lokatorskich gdy nie płacą swoich 
zobowiązań wobec zarządcy, również mogą stracić prawo do nich – poprzez 
wykluczenie lub wykreślenie z grona członków, bądź też wygaśnięcie ich prawa do 
lokalu. To ostatnie rozwiązanie stosuje się  najczęściej, podstawą ustawową jest 
zwłoka w uiszczaniu opłat na rzecz spółdzielni za 6 miesięcy (wystarczającym 
powodem są zaległości w płatnościach równe sześciu czynszom).  A kiedy ustaje 
członkostwo w spółdzielni, to ZSM kieruje do sądu sprawę o eksmisję. Tylko 
niektórym eksmitowanym lokatorom sąd przyznaje prawo do lokalu socjalnego. 
Ludzie zadłużają mieszkania nie tylko wtedy, gdy mają problemy finansowe. Bywa, 
że przyczyną długów są spory o to, kto i ile ma płacić za mieszkanie. 
Tak więc wyjaśniamy, kto jest odpowiedzialny za regulowanie opłat z tytułu 
używania lokalu mieszkalnego.   
Wiele osób nie wie, że odpowiadają za długi z tytułu opłat za mieszkanie również 
wtedy, gdy nie mieszkają w lokalu a są jego właścicielami i gdy mieszkają w nim, 
choć właścicielami nie są.  
W ZSM mieliśmy styczność z osobami, które wyprowadzały się z mieszkań w 
zasobach spółdzielni zaraz po rozwodzie, bądź przed jego orzeczniem. Opuszczane 
przez nich lokale bywały zadłużane z tytułu opłat w trakcie małżeństwa, toteż 
pozostający w nich małżonkowie nie zamierzali sami spłacać wspólnych długów. 
Bywało i tak, że mieszkanie w chwili rozwodu nie było zadłużone, ale małżonek, 
który w nim zostawał, przestawał płacić lub regulował tylko część opłat. Tymczasem 
zadłużenie mieszkania, obciąża oboje małżonków, jeśli wspólnie nabyli do niego 
prawo. Zobowiązania z tytułu opłat ciążą na każdym z nich, dopóki obydwoje są jego 
współwłaścicielami lub posiadaczami. Rozwód i niemieszkanie w takim lokalu, a 
nawet rozdzielność majątkowa, nie zwalniają z odpowiedzialności za regulowanie 
opłat. Za zobowiązania, które powstały wskutek zaspokajania zwykłych potrzeb 
rodziny (za takie są uznawane zobowiązania z tytułu opłat za mieszkanie) 
małżonkowie odpowiadają zarówno  majątkiem wspólnym, jak i osobistym.  
W innym przypadku jedno mieszkanie odziedziczyło aż pięć osób  – druga żona 
zmarłego właściciela i jego dzieci z pierwszego małżeństwa. Jedni z nich mieszkają w 
Polsce, inni  za granicą. W lokalu mieszka jeden ze spadkobierców, jest to osoba 
ponad 80 - letnia. Od dość dawna nie reguluje swoich zobowiązań, nie zgadza się też 
na sprzedanie mieszkania. Zadłużenie rośnie. Odnoszę wrażenie, że niemieszkający w 
lokalu spadkobiercy lekceważą problem, bo sądzą, źe dług ich nie dotyczy. No i są w 
błędzie.  
Krąg osób zobowiązanych do solidarnej odpowiedzialności za zadłużenie mieszkania 
z tytułu opłat eksploatacyjnych, jest inny w przypadku mieszkania spółdzielczego 
lokatorskiego i własnościowego. Za zobowiązania z tytułu opłat za mieszkanie 
spółdzielcze lokatorskie odpowiedzialni są obydwoje małżonkowie, którzy 



wspólnie nabyli prawo do tego mieszkania oraz każda pełnoletnia, samodzielna 
finansowo osoba, stale przebywająca w tym mieszkaniu. Odpowiedzialność 
domowników (za wyjątkiem głównego lokatora i jego małżonka, jeśli wspólnie nabyli 
prawo do mieszkania) ogranicza się do opłat należnych za okres, w którym  mieszkali 
w zadłużonym lokalu. Spółdzielnia może żądać całości długu, a nie tylko części,  
wspólnie od wszystkich osób mieszkających w nim, od kilku z nich, a także od jednej. 
Wszyscy mieszkańcy, nie tylko główny najemca, powinni interesować się tym, czy 
opłaty za mieszkanie są na bieżąco regulowane. I jeszcze jedna istotna informacja – 
gdy mieszkanie spółdzielcze zostanie  udostępnione osobom spoza rodziny, to one 
również ponoszą solidarną odpowiedzialność za opłaty, oczywiście tylko należne za 
taki okres, przez który korzystali z lokalu. 
W przypadku odrębnej własności i mieszkań  spółdzielczych własnościowych, 
wszyscy ich właściciele są zobowiązani do pokrywania wydatków związanych 
z utrzymaniem lokalu. Za uiszczanie  opłat odpowiada właściciel, gdy jest jeden, 
albo solidarnie wszyscy współwłaściciele. Jeśli właściciele wynajmują mieszkanie, 
zobowiązując najemców do regulowania opłat, to powinni sprawdzać, czy nie ma 
zadłużenia, ponieważ wobec spółdzielni tylko oni ponoszą odpowiedzialność za 
zobowiązania finansowe.  
Kontrolowanie płatności za mieszkanie nie jest kłopotliwa – każdy lokal w zasobach 
Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ma swoją e–kartotekę, dostępną 
całodobowo. Są w niej m.in. rozrachunki, czyli aktualne zobowiązania finansowe 
wobec spółdzielni z tytułu opłat, w tym mediów), wykaz miesięcznych opłat, 
rozliczenie opłat za media.     


