
       Przedmiotowe schody  zostały wybudowane kilkadziesiąt lat temu bez dokumentacji i  nie
występują jako obiekt budowlany. Pomimo to służyły mieszkańcom Wyrzyska przez długi okres
czasu.  Jednakże  z  upływem  lat  i  zmieniających  się  przepisach  działalności  spółdzielni
mieszkaniowych, w tym udziałów właścicielskich temat przejścia należało uporządkować.

        Należy podkreślić, że problem w użytkowaniu przejścia do przedszkola nie tkwi w wysokości
nakładów kosztów remontu schodów. Jest to temat marginalny i dla spółdzielni mieszkaniowej
nie stanowi żadnego problemu.
          Istotą  sprawy jest odpowiedzialność z tytułu użytkowania obiektu budowlanego, który
„nie istnieje”. Zatem nawet wówczas gdyby schody byłyby wyremontowane wg obowiązujących
norm  nie  zwalnia  to  współwłaścicieli  gruntu  z  odpowiedzialności  cywilno-prawnej  z  tytułu
odszkodowań  (np. płacenia wieloletniej renty ubezpieczeniowej)  mogących potencjalnie wystąpić
zdarzeń losowych na tych schodach (nieszczęśliwy wypadek, utrata zdrowia itp.).
       
       Powyższa odpowiedzialność spoczywa na współwłaścicielach gruntu na którym posadowione
są schody a są nimi mieszkańcy z odrębnym prawem własności lokalu, budynków przy 
ul. 22 Stycznia 16a i 16b oraz w ułamkowej części spółdzielnia mieszkaniowa.
       
        Jeżeli chodzi o pozostałe propozycje to przy współwłasności gruntu przez wielu uczestników
powstaje szereg zagadnień prawnych (dostęp do drogi publicznej, decyzja walnego zgromadzenia
członków spółdzielni itp.), które jednoznacznie nie rozwiążą definitywnie tematu. 
         
       Pragniemy wskazać, że w trosce o bezpieczeństwo dojścia do przedszkola Urząd Miejski w
latach poprzednich wyremontował drogę oraz wyłożył kostką polbruku szeroki chodnik od strony
cmentarza, z którego korzysta szeroka rzesza rodziców. 

        O problemie i  uwarunkowaniach korzystania  z  przedmiotowego przejścia  nie  mieliśmy
możliwości  poinformować  i  wyjaśnić  bezpośrednim zainteresowanym tj.  rodzicom na  zebraniu
Rady Rodziców przedszkola, ponieważ nie zostaliśmy o powyższym powiadomieni. 

          Nie naszą intencją było zamykanie przejścia do przedszkola, tym bardziej, że korzystali z
niego również mieszkańcy osiedla spółdzielczego przy ulicy 22 Stycznia 16, 16a i 16b a jedynie
konieczność uporządkowania stanu prawnego z odpowiedzialnością współwłaścicieli działek gruntu
od mogących wystąpić zdarzeń losowych w tym miejscu.
           Wobec stanu faktycznego i prawnego przedmiotowych schodów, pomimo dobrej woli ze
strony spółdzielni- gdzie przez kilkadziesiąt lat taka odpowiedzialność na nas spoczywała - dalsze
użytkowanie w tym stanie rzeczy okazuje się niewłaściwe.
                                                                                                                       Z poważaniem
                                                                                                                       Zarząd SML-W
                                                                                                                          w Wyrzysku
       


