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WARSZAWA

ustanowionego decyzja Prezesa SqdUOkreqoweqo w Warszawie

nr Adm-0132-151/08 z dnia 14 marca 2008 r.

nr Adm-0132-853/12 z dnia 051istopada 2012 r.

OPINIA BIEGt.EGO SADOWEGO

przy S~dzieOkrQgowym w Warszawie

z zakresu : zarzadzanla, ekonomii, finansów i ksiQgowosci
(w tym sprawy kadrowo-ptacowe dia Wydzialów Pracy i Ubezpieczefl Spolecznych)

Sygnatura akt: 11C 111/14

Pozwani: Zofia Maciejewska-Sarata
Zbigniew Sarata
zam. wWarszawie
ui. Lanciego 9B

Powód: Spófdzielnia Mieszkaniowa
.Przy Metrze"
z/s w Warszawie
uI. Lanciego 12

S~dRejonowy dia Warszawy
Mokotowa w Warszawie

11Wydziaf Cywilny

00-873 Warszawa

uI. Ogrodowa 51 a

Krzysztof Nader
mgr ekonomii, mgr prawa

SlEG..Y SADOWY
SI\OU OI(R~GOWEOO W WARSZAWIE
05-816 Mlchalowlgl1.ul. 15akolnaae
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Krzysztof Nader - Biegty Sqdowy Sadu Okreqoweqo w Warszawie
mgr ekonomii; mgr prawa

cztonek Association of Accounting Technicians w Londynie
05-816 Micha~owice ui. Szkolna 26' tel./fax 0227530454



Koszty eksploatacji podstawowej sa obnii:ane 0 dochody

uzyskane z dzialalnoscl operacyjnej i finansowej spóldzielni oraz

o poi:ytki z mienia spóldzielnl, a nastepnie korygowane 0 podatek

dochodowy.

- narzut ogólny kosztów biura zarzadu z administrowaniem

nleruchomoscia (stanowi ca 70% kosztów eksploatacji

podstawowej).

- koszty konserwacji bezposrednie i posrednie,

- koszty eksploatacji (administracji) bezposrednie i posrednie,

1. EKSPLOATACJA PODSTAWOWA obejmuje:

OPtATA EKSPLOATACYJNA obciazalaca pozwanych obejmuje:

11 eksploatacje podstawowq,

21 odpis na fundusz remontowy,

31 oplate za ui:ytkowanie gruntu,

41 podatek od nieruchomosci,

51 koszty dostawy wody i odprowadzenia scieków (z.w.),

61 koszty dostawy ciepla dia podgrzania wody (c.w.),

71 koszty dostawy ciepla (c.o.),

81 koszty wywozu nieczystoéci,

91 oplate za stanowisko garai:owe;

111.OPt.ATV OBCIAZAJACE LOKAL POZWANYCH NA

PODSTAWIE UCHWAt. ORGANÓW SPÓt.DZIELNI

IIMg'MIiiMU"'''M''MiI.'''.'.'''WIIM'PMmw'''.mW"MIiiM",W'''.WW''.'UMI".mM"NQiMUI.'''.IiIM'"M'U.'''I*!'IM'go'IW''.'''MlijtiiUM YMQlM'QM!i.wnM'"M"wupMWMIi'."

Krzysztof Nader - Biegty Sadowy Sé4duOkr~gowego w Warszawie
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~ oplata przypadajaca na segment pozwanych - 17,38 zl'm-c
otl [193,08 m2 x 0,09 zUm2 = 17,38 zbm-c]

- 0,09 zUm2p.u./m-c;~ stawka

Stawka oplat z tytulu podatku od nieruchomoéci przypadaiaca na

segment pozwanych zestata ustalone na podstawie uchwaly Rady

Nadzorczej Spóldzielni nr 2/2004 z dn. 07.01.2004 i obowiqzywala

w catym okresie objetyrn powództwem.

4. POOATEK 00 NIERUCHOMOSCI.

obowiazywala od 01/08/2011 do korica okresu objeteqo pozwem.

oplata przypadajaca na segment pozwanych - 193,08 zl'm-c
[193,08 m2 x 1,00 zl'm2 = 193,08 zllm-c]

J
- 1,00 zUm2p.u./m-c;

- uchwala RN nr 20/2011 z dn. 20/07/2011

~ stawka

[193,08 m2 x 0,59 zl'm2 = 113,92 zllm-c]

- 0,59 zUm2p.u./m-c;

- uchwala RN nr 284/2001 z dn. 11/12/2001

~ stawka

obowiazywala do 31/07/2011

oplata przypadajaca na segment pozwanych - 113,92 zl'm-c

Stawki oplat za uzytkowanie wieczyste gruntu przypadajqce na

segment pozwanych zostaly ustalone na podstawie uchwal Rady

Nadzorczej Spóldzlelni nr 284/2001 z dn. 11.12.2001 oraz

nr 20/2011 z dn. 20/07/2011.

3. OPt.ATA ZA UZYTKOWANIE GRUNTU.
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