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li sto pa dzie 1957 ro ku w Pi le utwo rzył się Ko mi tet Or ga ni za -
cyj ny Pil skiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej. 27 li sto pa da 1957 r.
zwo ła ne zo sta ło Wal ne Zgro ma dze nie Za ło ży ciel skie Człon -
ków Spół dziel ni Miesz ka nio wej, któ rej nada no na zwę: Pil ska

Spół dziel nia Miesz ka nio wa. Za ło ży ciel skie do ku men ty uchwa lo ne na Wal -
nym Zgro ma dze niu pod pi sa ne by ło przez 26 za ło ży cie li Spół dziel ni.

Sie dzi ba no wo utwo rzo nej Spół dziel ni mie ści ła się przy Pla cu Sta szi ca 10.
W opra co wa nym pla nie bu dow nic twa miesz ka nio we go wie lo ro dzin ne go

na la ta 1958 – 1960 przy ję to bu do wę 6 blo ków miesz kal nych na 108 miesz -
kań przy uli cach Świer czew skie go (dzi siaj Śród miej ska) i Osso liń skich. Mi -
mo wie lu kło po tów, zwią za nych z ko niecz no ścią roz biór ki sta rych po wo jen -
nych fun da men tów, uzbro je niem te re nu, wy stą pie niem wo dy pod skór nej,
po trze bą zmia ny do ku men ta cji pro jek to wej po wstał pierw szy bu dy nek miesz -
kal ny. Zo stał on prze ka za ny do za miesz ka nia dla 50 ro dzin 13 wrze śnia 1959
ro ku. Na par te rze bu dyn ku miej sce zna la zły pierw sze lo ka le han dlo we. Tam

186 budynków Spółdzielni
w ciągu 60 lat!
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też przez krót ki okres cza su znaj do wa ły się biu ra Spół dziel ni Miesz ka nio -
wej – po cząt ko wo za trud nia ją cej tyl ko trzy oso by. By li to: Je rzy Troj nar -
ski – Prze wod ni czą cy Za rzą du, Te re sa Rep czyń ska – Star sza Księ go wa, Hie -
ro nim Piotr – In spek tor nad zo ru. 

W1960 ro ku od da no do użyt ku ko lej ne dwa bu dyn ki z 49 lo ka la mi
miesz kal ny mi. W 1961 ro ku Spół dziel nia roz po czę ła pra ce przy go to -

waw cze do bu do wy dru gie go osie dla przy uli cy Byd go skiej. Na ko niec 1961
ro ku Spół dziel nia po sia da ła już czte ry blo ki miesz kal ne o 132 miesz ka niach,
w któ rych za miesz ki wa ły 442 oso by, jed ną ko tłow nię osie dlo wą, 21 lo ka li
usłu go wo – han dlo wych i jed ną re stau ra cję. W 1962 ro ku przy ję to do eks -
plo ata cji ko lej ny bu dy nek przy uli cy Świer czew skie go – Osso liń skich, do któ -
re go prze nie sio no biu ra Spół dziel ni, a tak że urzą dzo no w nim pierw szą
świe tli cę spół dziel czą. 

W1963 ro ku od da no do użyt ku ko lej ny bu dy nek miesz kal ny z 18 lo ka la -
mi miesz kal ny mi z ogrze wa niem pie co wym, któ re do pie ro w 1977 ro -

ku zo sta ło za stą pio ne cen tral nym ogrze wa niem. W 1966 ro ku za koń czo no
bu do wę 6 bu dyn ków miesz kal nych z 193 miesz ka nia mi przy ul. Byd go skiej.
Wal ne Zgro ma dze nie Przed sta wi cie li Człon ków w dniu 15 czerw ca 1967 r.
za twier dzi ło pro gram roz wo ju PSM, za kła da ją cy wy bu do wa nie do ro ku 1980 – 
5 ty się cy miesz kań, z te go 815 do ro ku 1970, a 3 ty sią ce w la tach 1972 – 1975. 

W 1967 ro ku PSM prze ję ła od wy ko naw cy pa wi lon han dlo wo – ga stro no -
micz ny przy uli cy Byd go skiej. Z chwi lą wy bu do wa nia ko lej nych bu dyn ków
miesz kal nych przy uli cy Bucz ka po ja wi ły się pro ble my za opa trze nia tych za -
so bów w cie pło. Spo wo do wa ło to ko niecz ność wy dzier ża wie nia bar dzo dro -
giej w eks plo ata cji ko tłow ni przy ul. Okrzei. 
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Wla tach 1966 – 1970 Spół dziel nia sku pia ła już 1904 człon ków. W tym
okre sie Spół dziel nia by ła zo bo wią za na do prze ka za nia czę ści miesz kań

do dys po zy cji Pre zy dium Miej skiej Ra dy Na ro do wej, po zo sta łe miesz ka nia
otrzy my wa ły oso by skie ro wa ne do Spół dziel ni przez za kła dy pra cy. W 1970
ro ku naj star sze za so by miesz ka nio we wy ma ga ły już co raz więk szych na kła -
dów na re mon ty i kon ser wa cje, szcze gól nie w za kre sie prac in sta la cyj nych
i po kry cia da chów. Spół dziel nia sta nę ła za tem przed fak tem po trze by utwo -
rze nia wła snej gru py re mon to wo – kon ser wa cyj nej. 

Wzwiąz ku z prze kro cze niem 50 ty się cy m2 eks plo ato wa nej po wierzch ni
użyt ko wej, Spół dziel nia od 1 stycz nia 1971 r. zo sta ła za li czo na do trze -

ciej (naj wyż szej) ka te go rii spół dziel ni. W związ ku z tym fak tem Wal ne Zgro -
ma dze nie Przed sta wi cie li Człon ków 2 czerw ca 1972 r. do ko na ło zmia ny Sta -
tu tu i prze kształ ci ło spół dziel nię w Pil ską Spół dziel nię Miesz ka nio wą Lo ka -
tor sko – Wła sno ścio wą, co stwo rzy ło moż li wo ści uzy ski wa nia miesz kań
na wa run kach wła sno ścio wych przez człon ków ocze ku ją cych na przy dział
miesz ka nia lub prze kształ ce nia ty tu łu praw ne go miesz kań już za miesz ka łych
przez człon ków Spół dziel ni. 

Szyb ki roz kwit Spół dziel ni w la tach 70. spo wo do wał, że na ko niec 1975 ro -
ku na ogól ną licz bę 5446 człon ków, 2938 ocze ki wa ło na miesz ka nie spół -
dziel cze. 

W la tach 70. Spół dziel nia od ku pi ła od Przed się bior stwa „PoWoGAZ” bu -
dy nek miesz kal ny z 43 miesz ka nia mi. W 1974 ro ku od da no do użyt ku bu dy -
nek miesz kal ny, bu do wa ny pod pa tro na tem or ga ni za cji mło dzie żo wej ZSMP
z 60 miesz ka nia mi. W la tach 1970-74 wy bu do wa ne zo sta ły rów nież czte ry
wie żow ce przy Pla cu PPR (dzi siaj Plac Kon sty tu cji), trzy bu dyn ki przy ul. Bie -
ru ta (dzi siaj – 11 Li sto pa da) oraz bu dy nek przy ul. 14 Lu te go 12 

Zchwi lą utwo rze nia no we go po dzia łu te ry to rial ne go kra ju i utwo rze nia
Wo je wódz twa Pil skie go Spół dziel nia we szła w skład Wo je wódz kiej Spół -

dziel ni Miesz ka nio wej, któ ra zrze sza ła jesz cze sie dem in nych spół dziel ni z te -
re nu wo je wódz twa. Wo je wódz ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa prze ję ła w swo -
je kom pe ten cje usłu gi w za kre sie pro wa dze nia go spo dar ki za so ba mi miesz -
ka nio wy mi, świad cze nia usług re mon to wo – bu dow la nych i in nych usług
na rzecz miesz kań ców, dzia łal no ści spo łecz no -wy cho waw czej i księ go wo ści. 

W1976 ro ku Spół dziel nia roz po czę ła bu do wę w tech no lo gii wiel ko pły -
to wej (bu dy nek przy ul. Wa wel skiej). W tym też ro ku po wstał pierw -

szy bu dy nek na osie dlu Gór nym. W 1977 ro ku Za kład Bu dow la no -Re mon -
to wy WSM roz po czął bu do wę do mów jed no ro dzin nych na Osie dlu Gór -
nym przy ul. Re ja. 



W 1977 ro ku od da no do użyt ku przy ul. Ko mu ny Pa ry skiej Klub Ogni ska
TKKF „PIAST”, dzia ła ją cy do dzi siaj przy PSM L – W. Spół dziel nia w 1978 ro -
ku na po trze by wła sne prze ję ła od WSM Za kład Zie le ni, a tak że po wo ła ła Ze -
spół Kon ser wa to rów sie ci RTV „AZART”. Ze spo ły te by ły nie zbęd ne ze wzglę -
du na du ży przy rost w tym cza sie te re nów zie lo nych, a tak że co raz wię cej po -
trzeb w za kre sie bie żą cej kon ser wa cji sie ci rtv i an ten zbior czych, mon to wa -
nych na bu dyn kach Spół dziel ni. 

W tym sa mym ro ku roz po czę ta zo sta ła bu do wa osie dla Gór ne go.

W1978 ro ku Spół dziel nia prze ka za ła do Wo je wódz kie go Przed się bior -
stwa Ener ge ty ki Ciepl nej spół dziel cze ko tłow nie osie dlo we przy ul.

Bie ru ta, To wa ro wej i Ka czor skiej. 

W1978 ro ku uru cho mio no przy ul. Lu do wej – Osie dlo wy Ośro dek Kul -
tu ry PSM L – W. 1 stycz nia 1979 ro ku, na ba zie gru py re mon to wej,

Spół dziel nia utwo rzy ła wła sny Za kład Bu dow la no -Re mon to wy. W tym też
okre sie na stą pi ła za sad ni cza zmia na w tech no lo gii bu do wa nych dla Spół -
dziel ni bu dyn ków, za czę to sto so wać co raz czę ściej tech no lo gię wiel ko pły to -
wą. Roz wój bu dow nic twa metodami uprzemysłowionymi w tym cza sie wią -
zał się z wy stę po wa niem wad tech no lo gicz nych: prze ma rza nie i nie szczel -
ność ścian. W 1981 ro ku wy stą pi ło prze ma rza nie ścian w 17 bu dyn kach, ko -
ro zja grzej ni ków pły to wych w 42 bu dyn kach, ko ro zja bio lo gicz na „Len te xu”
w 5 bu dyn kach. Na usu wa nie tych wad tech no lo gicz nych Spół dziel nia za cią -
gnę ła kre dyt ban ko wy, któ re go spła ta w ca ło ści zo sta ła umo rzo na. 

W la tach 1982 – 83 do ko na no ocie ple nia lub uszczel nie nia ścian w 29 bu -
dyn kach, usu wa jąc w ten spo sób prze cie ki i prze ma rza nia. Spół dziel nia z te -
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go ty tu łu ko rzy sta ła z do ta cji z bu dże tu pań stwa, prze zna czo nej na usu wa nie
wad tech no lo gicz nych. 

Zpo cząt kiem 1982 ro ku dzia łal ność go spo dar czą roz po czę ła dru ga na te -
re nie Pi ły Spół dziel nia Miesz ka nio wa „JADWIŻYN”, któ ra prze ję ła część

człon ków ocze ku ją cych na miesz ka nia spół dziel cze. 
Stan za so bów miesz ka nio wych w Pi le w la tach 1950-1983 wzrósł o 12.177

miesz kań i wy no sił na dzień 31 grud nia 1983 ro ku 17.253 miesz ka nia, na to -
miast spół dziel cze za so by miesz ka nio we w tym dniu li czy ły 6.225 miesz kań,
z te go 5.906 na le ża ło do Pil skiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej, a 300 miesz kań
do SM „Ja dwi żyn”. 

Naj lep sze la ta pod wzglę dem licz by wy bu do wa nych miesz kań to la -
ta 1976 – 1979, w któ rych to wy bu do wa no 39,2% miesz kań spół dziel -

czych z ca łe go okre su dzia ła nia Spół dziel ni. Wy so ka dy na mi ka wzro stu bu -
dow nic twa spół dziel cze go w Pi le za ła ma ła się po ro ku 1982, po któ rym od -
da wa no rocz nie prze cięt nie za le d wie ok. 100 miesz kań, a okres ocze ki wa nia
na miesz ka nie wy dłu żył się do 15 lat.

W 2001 ro ku Ze bra nie Przed sta wi cie li Człon ków uchwa li ło dłu go fa lo wy
pro gram do cie pleń i mo der ni za cji bu dyn ków. 

Od 1 stycz nia 1999 ro ku, pre ze sem PSM L -W jest Lu cjan Szut kow ski, któ -
ry wy bra ny zo stał na to sta no wi sko w dro dze kon kur su. W tym sa mym

ro ku utwo rzo ne zo sta ły Ra dy Osie dli, któ re sta ły się cia łem do rad czym za -
rów no dla Ra dy Nad zor czej, jak i Za rzą du Spół dziel ni.
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Wlu tym 2007 ro ku Spół dziel nia uzy ska ła Cer ty fi kat w za kre sie za rzą -
dza nia za so ba mi i pra wo do uży wa nia zna ku TUV. 

Do 1980 ro ku wy bu do wa no 94 bu dyn ki. Ozna cza to, że 74,47 % ogó łu
miesz kań Spół dziel ni ma po nad 37 lat, a naj star sze miesz ka nia ma ją

już 58 lat. Pod czas ostat nich kil ku na stu lat re mon to wa no za so by Spół dziel -
ni: do cie plo no bu dyn ki, wy mie nia no okna, re mon to wa no da chy oraz zmie -
nia no oto cze nie bu dyn ków, bu du jąc m.in. no we par kin gi, al ta ny śmiet ni ko -
we i pla ce za baw. Wszyst ko to spra wia ło, że Pi ła, rów nież dzię ki udzia ło wi
Spół dziel ni, sta wa ła się mia stem co raz ład niej szym i bar dziej przy ja znym
dla je go miesz kań ców. 

W2011 ro ku ukoń czo no bu do wę ostat nie go blo ku Spół dziel ni – przy uli -
cy Ko cha now skie go 11-13, Asny ka 9. Do użyt ku od da no 28 miesz kań

i 28 miejsc par kin go wych. Od te go cza su za czę ła się też sys te ma tycz na po -
pra wa es te ty ki osie dli: bu do wa, bądź mo der ni za cja pla ców za baw i bo isk
osie dlo wych. Waż nym te ma tem sta ła się tak że dba łość o te re ny zie lo ne i ma -
łą ar chi tek tu rę. Ure gu lo wa no rów nież wie le spraw zwią za nych z pra wem
wła sno ści grun tów, dzię ki cze mu uda ło się wy go spo da ro wać no we miej sca
par kin go we oraz upo rząd ko wać wie le cią gów ko mu ni ka cyj nych: dróg osie -
dlo wych i chod ni ków. W ostat nich la tach uda ło się tak że od no wić kil ka pa -
wi lo nów han dlo wych – tu war to wspo mnieć o ka pi tal nym re mon cie kom -
plek su han dlo wo -usłu go we go przy uli cy Lu do wej („Bla szak”), Wa wel skiej
i Ma twie je wa. 

Do koń ca 2016 ro ku z 30 bu dyn ków (1879 miesz kań) znik nę ły pie cy ki ga -
zo we. Za stą pi ła je cie pła wo da pod grze wa na w ko tłow ni. Wpły nę ło to

na po pra wę bez pie czeń stwa miesz kań ców. Za stę po wa nie „jun ker sów” in sta -
la cją cie płej wo dy użyt ko wej bę dzie kon ty nu owa ne w ko lej nych la tach. My -
śląc o bez pie czeń stwie miesz kań ców, pod ję to tak że de cy zję o wy mia nie wind.
W cią gu naj bliż szych 5 lat zostaną wy mie nio ne 54 windy. 

Po nie mal de ka dzie prze rwy, Za rząd Spół dziel ni oraz Ra da Nad zor cza
pod ję ły de cy zję o bu do wie no we go blo ku spół dziel cze go, któ ry ma sta nąć
przy uli cy Mic kie wi cza. Blok ma być go to wy pod ko niec 2018 ro ku. Za miesz -
kać ma w nim 50 ro dzin. 

Na ko niec 2016 ro ku spół dziel nia li czy ła 7 205 człon ków i po sia da ła 186
bu dyn ków, w któ rych za miesz ki wa ły 13 584 oso by. Po wierzch nia lo ka li
miesz kal nych wy no si ła 330 905 m2, a ca łe go te re nu wcho dzą ce go w skład
za so bów PSM L -W – 581 403 m2. 
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Z kar tek hi sto rii Pil skiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej 
Lo ka tor sko -Wła sno ścio wej w Pi le

Ko mi tet or ga ni za cyj ny Pil sKiej sPół dziel ni miesz Ka nio wej

w dniu 15 li sto pa da 1957 r. zło żył do Pre zy dium Ra dy Na ro do wej wnio -
sek w spra wie utwo rze nia spół dziel ni miesz ka nio wej ty pu lo ka tor skie -

go.

wal ne zgro ma dze nie za ło ży ciel sKie człon Ków od by ło się 27
li sto pa da 1957 r. – pierw sze do ku men ty by ły pod pi sa ne przez 26 osób,

człon ków za ło ży cie li Spół dziel ni. 

Pierw szy sta tut sPół dziel ni zo stał uchwa lo ny przez Wal ne Zgro -
ma dze nie w dniu 27 li sto pa da 1957 r. – skła dał się z ośmiu punk tów.

Pil ska Spół dziel nia Miesz ka nio wa po sta no wie niem Są du Po wia to we -
go w Trzcian ce z dnia 24 grud nia 1957 r. zo sta ła wpi sa na do re je stru

Spół dziel ni pod nu me rem R. S. 212.

ze bra nie w taj nym gło so wa niu wy bra ło Pierw sze wła dze

sPół dziel ni, Za rząd Spół dziel ni wy bra ny na okres trzech lat sta no wi -
li: Je rzy Troj nar ski – Pre zes Za rzą du, Be ne dykt Klo skow ski – za stęp ca

pre ze sa, Ry szard No wak – se kre tarz.

Pierw sza, tym cza so wa sie dzi ba władz sPół dziel ni, mie ści ła
się w bu dyn ku Pre zy dium MRN przy pl. Sta si ca 10.

Uchwa łą Za rzą du Związ ku Spół dziel ni Miesz ka nio wych w War sza -
wie z 14 stycz nia 1958 r. PSM sta ła się człon kiem te go Związ ku.

Plan bu dow nic twa miesz ka nio we go wie lo ro dzin ne go na la ta 1958-
1960, przy ję ty przez Ze bra nie Za ło ży ciel skie, za kła dał bu do wę 6 blo -

ków miesz kal nych na 108 miesz kań przy uli cach Świer czew skie go
(obec nie Śród miej ska) i Osso liń skich.

Pierw szy sPół dziel czy bloK od da no do użyt ku w grud niu 1958 r.
przy uli cy Świer czew skie go, za wie ra ją cy 49 miesz kań oraz osiem lo ka li

usłu go wych i han dlo wych.
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Na po cząt ku swej dzia łal no ści Pil ska Spół dziel nia Miesz ka nio wa
mia ła spo re kło po ty z na bo rem człon ków. Licz ba pla no wa nych miesz -

kań by ła więk sza od licz by osób ocze ku ją cych na miesz ka nia.

w 1960 ro Ku zmie nio ny zo stał sta tut Psm, zgod nie z za le ce -
niem cen tral nych władz spół dziel czych. Zmia na po le ga ła na prze la -
niu kom pe ten cji Wal ne go Zgro ma dze nia na Ra dę Spół dziel ni w za -

kre sie po wo ły wa nia i od wo ły wa nia człon ków Za rzą du.

Nor ma przy pa da ją ca na 1 oso bę za miesz ka łą i upraw nio ną do za -
miesz ka nia w do mach PSM wy no si ła 12 m2 po wierzch ni miesz kal nej

i by ła o 20% wyż sza od nor my za lud nie nia wpro wa dzo nej w Pi le
uchwa łą MRN dla do mów miesz kal nych nie bę dą cych wła sno ścią

Spół dziel ni. 

We dług usta wy Pra wo lo ka lo we z 1959 r. obo wią zy wa ła też za sa da,
zgod nie z któ rą czło nek PSM mógł uzy skać przy dział tyl ko jed ne go

sa mo dziel ne go miesz ka nia.

w Koń cu 1960 r. za rząd Psm ad mi ni stro wał trze ma bu dyn -
Ka mi miesz kal ny mi. Spół dziel nia za trud nia ła 3 pra cow ni ków umy -

sło wych, w tym dwóch na peł nych eta tach, jed ne go na pół etat,
a w okre sie grzew czym na ry czał cie 3 kon ser wa to rów.

w li sto Pa dzie 1962 r. urzą dzo no pierw szą w dzie jach Spół dziel -
ni świe tli cę przy ul. Osso liń skich 8.

Do ce nia jąc zna cze nie róż no rod nej dzia łal no ści świe tli cy w grud -
niu 1963 r. Wal ne Zgro ma dze nie Człon ków PSM uchwa li ło opo dat ko -
wa nie się w wy so ko ści 1 zł od miesz ka nia na ce le kul tu ral no -oświa to -

we.

w mar cu 1963 ro Ku zmie nił swo ją sie dzi bę za rząd Psm,
prze pro wa dza jąc się z bu dyn ku przy ul. Świer czew skie go do bu dyn ku

przy ul. Osso liń skich 8 w Pi le.

Z uwa gi na znacz ny wzrost spół dziel cze go gre mium, od 1963 r.
Wal ne Zgro ma dze nie Człon ków za stą pio ne zo sta ło Ze bra niem Przed -

sta wi cie li Człon ków.
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W 1968 r. na przy dział miesz ka nia trze ba by ło cze kać już czte ry la -
ta. Przy czy ną te go sta nu rze czy był brak mo cy prze ro bo wej pil skie go

Przed się bior stwa Bu dow la ne go.

W dniu 25 li sto pa da 1970 r. Ra da Nad zor cza Spół dziel ni pod ję ła
uchwa łę o utwo rze niu gru py re mon to wo -kon ser wa cyj nej. 

2 czerw ca 1972 r. wal ne zgro ma dze nie człon Ków do Ko na ło

zmia ny sta tu tu i Prze Kształ ci ło sPół dziel nię w Pil sKą sPół -
dziel nię miesz Ka nio wą lo Ka tor sKo -wła sno ścio wą, co stwo rzy ło

prze słan ki do uzy ski wa nia miesz kań na wa run kach wła sno ścio wych
przez człon ków oczku ją cych na przy dział miesz ka nia lub prze kształ ce -

nia ty tu łu praw ne go miesz kań lo ka tor skich.

Z dniem 1 stycz nia 1974 r. utwo rzo no Za kład Bu dow la no -Re mon to wy.

01 paź dzier ni ka 1975 r. zo sta ła po wo ła na Wo je wódz ka Spół dziel nia
Miesz ka nio wa w Pi le, w skład któ rej we szła PSM L -W. Licz ba osób
ocze ku ją cych na miesz ka nie w sto sun ku do ro ku 1971 wzro sła dwu -
krot nie z 1364 do 2938 osób. WSM zrze sza ła dzie więć spół dziel ni:

w Pi le, Cho dzie ży, Czarn ko wie, Trzcian ce, Wał czu, Wą grow cu, Wron -
kach, Wy rzy sku i w Zło to wie.

naj bar dziej Po myśl nym w dzie jach sPół dziel ni dla bu dow nic -
twa miesz ka nio we go był rok 1976. Od da no wów czas do użyt ku 14 bu -

dyn ków z 713 miesz ka nia mi.

W 1976 ro ku za ini cjo wa no kon kurs na naj le piej urzą dzo ną klat kę
scho do wą. Ty tuł ten otrzy ma ła ma ła klat ka scho do wa przy ul. 1 Ma ja 10.

w 1977 ro Ku roz Po czę ta zo sta ła bu do wa osie dla gór ne go.

Z dniem 1 paź dzier ni ka 1978 r. prze ka za no do Wo je wódz kie go
Przed się bior stwa Ener ge ty ki Ciepl nej wszyst kie ko tłow nie z wy jąt kiem

ko tłow ni przy ul. Osso liń skich.

w 1978 ro Ku Pre ze sem sPół dziel ni zo stał hen ryK Ka miń sKi,
któ ry od dwóch lat peł nił już funk cję człon ka Za rzą du. Je go za stęp cą,
wi ce pre ze sem do spraw tech nicz nych, od 1979 ro ku był Ed mund Be -

rendt (na tym sta no wi sku pra co wał do 1998 r.).
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W po ło wie 1979 ro ku Spół dziel nia ad mi ni stro wa ła 81 bu dyn ka mi
z 4634 miesz ka nia mi. W za so bach spół dziel czych miesz ka ło po nad 15

tys. osób.

w 1980 r. w do mach sPół dziel czych miesz Ka ło bli sKo 18 tys.
osób, a więc 1/3 miesz Kań ców Pi ły.

Uchwa łą Ra dy Nad zor czej z dnia 16 li sto pa da 1979 r. wpro wa dzo no
obo wią zek sprzą ta nia kla tek scho do wych przez miesz kań ców (ta for -

ma prze trwa ła do koń ca 2006 r.)

w Po ło wie 1981 r. ra da nad zor cza sPół dziel ni Pod ję ła de -
cy zję o ure gu lo wa niu oPłat czyn szo wych do wy so Ko ści rze -
czy wi stych Kosz tów eKs Plo ata cji. Wcze śniej opła ty czyn szo we

po zo sta wa ły na nie zmie nio nym po zio mie, tzn. na ba zie kosz tów po no -
szo nych w la tach od da wa nia po szcze gól nych bu dyn ków do eks plo ata -

cji.

z Po cząt Kiem 1982 r. dzia łal ność roz Po czę ła dru ga na te re -
nie Pi ły sPół dziel nia ty pu lo ka tor sko -wła sno ścio we go – Spół dziel -
nia Miesz ka nio wa „Ja dwi żyn”, do któ rej prze szła część człon ków ocze -

ku ją cych.

Kry zys go spo dar czy, ja ki ogar nął ca ły kraj w 1982 r., nie omi nął
spół dziel ni miesz ka nio wych. Bio rąc pod uwa gę tem po roz wo ju bu -

dow nic twa miesz ka nio we go w Pi le, okres ocze ki wa nia na miesz ka nie
wy dłu żył się do 15 lat. 

Z koń cem 1988 r. za ni kła, zresz tą ma le ją ca już od kil ku lat, do ta cja
bu dże to wa na czę ścio we po kry cie kosz tów eks plo ata cji. Tym sa mym

wzro sła staw ka opła ty eks plo ata cyj nej za 1 m2 po wierzch ni użyt ko wej
miesz ka nia.

od 1 lu te go 1991 r. ad mi ni stra cja osie dla nr 2 na osie dlu

za mo ście zo sta ła Po dzie lo na i Po wsta ła ad mi ni stra cja osie -
dla nr 4, ma ją ca swą sie dzi bę Przy ul. lu do wej.

Od kwiet nia 1992 ro ku roz li cze nie kosz tów wo dy, wy wo zu nie czy -
sto ści sta łych oraz opłat za ko rzy sta nie z dźwi gów roz po czę to na li czać

na oso bę, a nie jak do tych czas na 1 m2 po wierzch ni użyt ko wej.
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W 1992 ro ku, z ini cja ty wy miesz kań ców, roz po czę to mon taż do mo fo -
nów bu dyn kach.

W związ ku z peł nym opo mia ro wa niem cen tral ne go ogrze wa nia w 1998
r. zo stał utwo rzo ny w Spół dziel ni dział roz li czeń cie pła i wo dy.

roK 1993 był Pierw szym w hi sto rii Pil sKiej sPół dziel ni miesz -
Ka nio wej, w któ rej nie od da no do eks plo ata cji no wych miesz kań, a tyl ko

za sie dlo no te, któ rych od biór na stą pił w koń cu ro ku po przed nie go.

z dniem 1 stycz nia 1999 r. na Pre ze sa Pil sKiej sPół dziel ni

miesz Ka nio wej zo stał wy bra ny w dro dze Kon Kur su lu cjan szut -
Kow sKi. 

26 czerw ca 1999 r. Ze bra nie Przed sta wi cie li Człon ków uchwa li ło zmia -
ny w sta tu cie po le ga ją ce na do da niu do or ga nów Spół dziel ni Rad Osie -

dlo wych z kom pe ten cja mi opi nio daw czy mi. 

w dniu 16 czerw ca 2001 r. ze bra nie Przed sta wi cie li człon -
Ków za twier dzi ło „Pro gram ter mo mo der ni za cji bu dyn Ków

miesz Kal nych na la ta 2001 – 2010”. Pro gram za kła dał w okre sie
dzie się ciu lat do cie ple nie 90 bu dyn ków wie lo ro dzin nych, w tym 25 bu -

dyn ków wy so kich.

15 czerw ca 2002 r. Ze bra nie Przed sta wi cie li Człon ków pod ję ło uchwa łę
w spra wie po wszech ne go opo mia ro wa nia wo dy w lo ka lach miesz kal nych
i użyt ko wych i przy ję cia na stan ewi den cyj ny Spół dziel ni wo do mie rzy za -

in sta lo wa nych w lo ka lach.

14 stycz nia 2004 r. w Kan ce la rii no ta rial nej zo sta ły Pod Pi sa -
ne Pierw sze aK ty no ta rial ne – umo wy usta no wie nia od ręb nej wła -

sno ści lo ka li i prze nie sie niu wła sno ści lo ka li.

W 2004 r. od był się pierw szy Spół dziel czy Rajd Ro we ro wy. 

w 2004 r. roz sze rzo no Pro gram ter mo mo der ni za cji o 10 bu -
dyn Ków, w tym o 1 wie żo wiec.

11 czerw ca 2005 r. Ze bra nie Przed sta wi cie li Człon ków wy ra zi ło opi nię
na te mat ubie ga nia się przez Spół dziel nię o zmia nę grun tów pod za bu do -
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wę miesz kal ną, bę dą cych w wie czy stym użyt ko wa niu i prze kształ ce nia
pra wa do grun tów we wła sność Pro ces prze kształ ca nia pra wa wie czy ste -

go użyt ko wa nia do grun tów w pra wo wła sno ści od by wał się w la -
tach 2006-2012.

w 2006 r., dla zwięK sze nia do Kład no ści Po mia ru cie Pła do star -
cza ne go do lo ka li spół dziel czych, Ze bra nie Przed sta wi cie li Człon ków

Spół dziel ni pod ję ło uchwa łę w spra wie wy mia ny po dziel ni ków wy par ko -
wych na elek tro nicz ne. Wy mia ny po dziel ni ków Spół dziel nia do ko na ła

w 2007 r.
Po bli sko 30 la tach zo sta ły zmie nio ne za sa dy sprzą ta nia kla tek scho do -
wych. Ze bra nie Przed sta wi cie li Człon ków w czerw cu 2006 r. pod ję to

uchwa łę w spra wie usta le nia obo wiąz ku utrzy ma nia przez Spół dziel nię
czy sto ści w po miesz cze niach ogól ne go użyt ku bu dyn ków miesz kal nych. 

Pod Ko niec 2006 r. zo stał utwo rzo ny w sPół dziel ni dział

win dy Ka cji.

Z dniem 1 stycz nia 2007 r. Za kła d Bu dow la no -Re mon to wy zo sta ł
przekształcony w Zakład Usług Budowlanych Sp. z o.o.

od 2 lu te go 2007 r. Pil sKa sPół dziel nia miesz Ka nio wa lo Ka -
tor sKo -wła sno ścio wa w Pi le uzy sKa ła certyFiKat w za Kre sie

za rzą dza nia za so ba mi i Pra wa do zna Ku ja Ko ści tuV.

W 2007 r. zo sta ła zno we li zo wa na usta wa o spół dziel niach miesz ka nio -
wych z 15 grud nia 2000 r. Wpro wa dzi ła ona obo wią zek pro wa dze nia

i roz li cza nia od ręb nie dla każ dej nie ru cho mo ści ewi den cji przy cho dów
i kosz tów eks plo ata cji i utrzy ma nia mie nia oraz od ręb nie dla każ dej nie -

ru cho mo ści ewi den cji wpły wów i wy dat ków z fun du szu re mon to we go. 

na Po cząt Ku 2009 r. za Koń czo na zo sta ła re ali za cja „Pro gra -
mu ter mo mo der ni za cji bu dyn Ków miesz Kal nych na la -

ta 2001 – 2010”, uchwa lo ne go przez Ze bra nie Przed sta wi cie li Człon -
ków w dniu 16 czerw ca 2001 r. 

w 2010 ro Ku za Koń czo no bu do wę ostat nie go blo Ku przy ul. Ko -
cha now skie go 11-13, Asny ka 9 z 28 miesz ka nia mi i 28 miej sca mi po sto -
jo wy mi w ga ra żu pod ziem nym. Bu dy nek ten wy po sa żo ny jest w win dy

i w peł ni przy sto so wa ny dla osób nie peł no spraw nych.



��

trzy Krot ne Przy zna nie – za 2010, 2011 i 2012 roK Pre sti żo wej

na gro dy gazele biznesu dla naj dy na micz niej roz wi ja ją cych się
ma łych i śred nich firm, w co rocz nym ran kin gu spo rzą dza nym przez

dzien nik „Puls Biz ne su”.

Pod ko niec 2011 r. za mon to wa no pierw sze wo do mie rze po jem no ścio -
we z od czy tem ra dio wym.

w 2011 r. roz Po czę to bu do wę „no wych” Pla ców za baw. Ja ko
pierw sze od da no do użyt ku pla ce za baw przy ul. Śród miej skiej 2-

10 – Osso liń skich 1-5 oraz przy ul. Ło wiec kiej 4-12.

w 2012 r. roz Po czę to re ali za cję Pro gra mu li Kwi da cji ga zo -
wych Pod grze wa czy wo dy z jed no cze sną bu do wą we wnętrz nej

in sta la cji cie Płej wo dy użyt Ko wej z mec. 

W 2013 r. wy bu do wa na zo sta ła pierw sza ścież ka spor to wa ty pu fit ness
przy ul. Śnia dec kich 15-19.

W 2016 r. za koń czo no wy mia nę wo do mie rzy po jem no ścio wych na wo -
do mie rze z od czy tem ra dio wym.

od 1 stycz nia 2017 r. zgod nie z uchwa łą nr 28/2016 z dnia 4
liP ca 2016 r. ra dy nad zor czej sPół dziel ni na stą Pi ło Po łą cze nie

ad mi ni stra cji osie dla nr 2 i nr 4. W ten spo sób utwo rzo no jed ną
ad mi ni stra cje o na zwie Ad mi ni stra cja Osie dla Nr 2 z sie dzi bą przy ul.

Lu do wej 1 E. Jed no cze śnie na stą pi ło po łą cze nie Ze spo łu Kon ser wa to rów
Nr 2 i Nr 4 i utwo rzo no je den Ze spół Kon ser wa to rów Nr 2 z sie dzi bą

przy uli cy Lu do wej 1E.

W mar cu 2017 r. roz po czę to wy mia nę po dziel ni ków na elek tro nicz ne
z od czy tem ra dio wym.

w 2017 r. roz Po czę to wy mia nę dźwi gów oso bo wych w bu dyn -
Kach miesz Kal nych. Za pla no wa no wy mia nę 54 szt. dźwi gów w la -

tach 2017-2021. Ja ko pierw sze wy mie nio ne zo sta ły w kwiet niu 2014 r.
dźwi gi w bu dyn kach przy Śnia dec kich 15 a oraz Dą brow skie go 3.

wal ne zgro ma dze nie, Któ re od by ło się w ośmiu czę ściach

w dniach 8-18 ma ja 2017 r.. wy bra ło no wą ra dę nad zor czą.



��

Prze wod ni czą cym no wo wy bra nej Ra dy zo stał Prze my sław Paw li kow -
ski, je go za stęp cą Ry szard Spren ger. a se kre ta rzem Do ro ta Mi jal ska.

Po sied miu la tach wzno wio no in we sty cje bu dow la ne. W lip -
cu 2017 r. roz po czę to bu do wę bu dyn ku miesz kal ne go przy ul. Mic kie -
wi cza, z 49 miesz ka nia mi i miej sca mi po sto jo wy mi w ga ra żu pod ziem -

nym.

Pod Ko niec liP ca 2017 r. za czę ły obo wią zy wać ogło szo ne

w dzien ni Ku urzę do wym wo je wódz twa wiel Ko Pol sKie go

uchwa ły ra dy mia sta Pi ły do ty czą ce zmia ny nazw ulic, któ re są
kon se kwen cją wią żą cych prze pi sów tzw. usta wy de ko mu ni za cyj -

nej. I tak w za so bach spół dziel czych zmie nio no: ul. Bo ha te rów Sta lin -
gra du na ul. Spa ce ro wą, ul. Bucz ka na ul. Sta ro miej ską, ul. Wal ki Mło -

dych na ul. Mło dych, ul. Ma twie je wa na ul. Me dycz ną.

W II pół ro czu 2017 r. przy stą pio no do bu do wy in dy wi du al nych przy -
łą czy wo do cią go wych do po szcze gól nych bu dyn ków przy ul. Śnia dec -

kich i al. Po wstań ców Wlkp., z jed no cze snym mon ta żem ze sta wów hy -
dro fo ro wych w bu dyn kach wy so kich. Tym sa mym zo sta nie wy łą czo na
z eks plo ata cji hy dro for nia osie dlo wa przy ul. Śnia dec kich za si la ją ca te

bu dyn ki.

9 wrze śniu 2017 r. we szła w ży cie no we li za cja usta wy z 15
grud nia 2000 r. o sPół dziel niach miesz Ka nio wych, któ ra mię dzy

in ny mi wpro wa dzi ła obo wią zek pro wa dze nia ewi den cji i roz li cza nia
wpły wów i wy dat ków fun du szu re mon to we go na po szcze gól ne nie ru -
cho mo ści. Po nad to zmie nio no za sa dy na by wa nia człon ko stwa w Spół -
dziel ni (brak obo wiąz ku skła da nia de kla ra cji człon kow skiej i wno sze -

nia wpi so we go). 


