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wydane na podstawie statutu tj. plany gospodarcze, uchwaty organ6w wedtug
ich kompetencji statutowej,

./ Powodowa Sp6tdzielnia zgodnie z zapisami jej statutu ustala raz do roku plan
finansowo-gospodarczy, zakradajac w nim wysokosc planowanych koszt6w i
porownujac je do przychod6w z tytutu oplat czynszowych- wylicza stawki
eksploatacyjne w przeliczeniu na 1 metr kwadratowy uzytkowaneqo lokalu,

./ Powodowa Spoldzlelnia w kazdyrn planie finansowo-gospodarczym rozlicza
koszty i przychody oddzielnie dla kazde] nteruchornosci, mledzy innymi dla
nleruchomosci nr 9 (dzlatka ewidencyjna 4/1), na kt6rej posadowiony jest dom
Pozwanych,

./ Wysokosc stawki czynszowej nalezne] do Spoldzielni uzalezniona jest od
oplat zaleznych od Sp6tdzielni oraz od oplat niezaleznych od Sp6tdzielni. Do
oplat zaleznych od Sp6tdzielni naleza oplaty eksploatacji podstawowej liczonej
jako iloczyn powierzchni uzytkowej oraz stawki z jednego metra
kwadratowego kwoty jednostkowej ustalonej planem finansowe
gospodarczym dla danej nleruchomosci, zatwierdzonej Uchwala Rady
Nadzorczej jako organu kompetencyjnego okresloneqo statutem Powodowej
Sp6tdzielni. Do oplat zaleznych od Sp6tdzielni nalezy rownlez fundusz
remontowy liczony od powierzchni uzytkowe] lokalu i stawki z jednego metra
kwadratowego okreslonej Uchwala Rady Nadzorczej. Biegty sprawdzit
dokumenty formalne z kt6rych wynikaja oplaty zalezne od Spoldzielni.
Naliczenia Spoldzielni w zakresie oplat od niej zaleznych znajduja pcdstawe w
jej aktach prawa wewnetrzneqo oraz akta prawa wewnetrzneqo Sp6tdzielni sa
zgodne w zakresie kompetencji organ6w do ich wydania z obowiazuiacyrn w
Sp6ldzielni statutem .

./ Biegty sprawdzit spos6b wyliczenia koszt6w eksploatacji podstawowej dla
nieruchornosci Pozwanych stosujac zasady ich rozliczania zawarte w Uchwale
nr 30/2013r. Rady Nadzorczej z dnia 21 listopada 2013r, zatwierdzajacej plan
gospodarczo-finansowy na rok 2013. Dokladny opis tego wyliczenia znajduje
sie w pkt. 7.2.3.2 niniejszej opinii,

./ Najwyzsza pozycja w kosztach eksploatacji podstawowej rozliczanych na
poszczeg61ne nieruchornoscl w planie gospodarczym na 2013 rok sa koszty
biura Zarzadu w wysokosci 6.332.635 zt, kt6re w wysokosci 65.570 zl
obciazaja kosztowo nieruchomosc Pozwanych i rnaja wplyw na ustalenie
kosztu jednostkowego eksploatacji podstawowej nieruchomosci Pozwanych.
Biegty nie posiada kompetencji w zakresie ustalania zasadnosci tych koszt6w,
odnosi sle jedynie w swojej opinii do prawidlowosci ich naliczenia w pozycji
czynszowej Pozwanych. Wysokosc koszt6w biura zarzadu Spotdzielni
cztonkowie rnoqa weryfikowac na drodze wewnatrzspoldzielcze], chociazby
poprzez wyb6r nowego gospodarniejszego Zarzadu, ,

./ Uchwala nr 9/2014 Rady Nadzorczej z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie
zatwierdzenia planu gospodarczego na 2014r nie zmienila zadnych oplat
czynszowych dla nleruchomosci Pozwanych w stosunku do planu
gospodarczo-finansowego z 2013 roku, dlatego tez biegty nie odnosi si~ w
szczeqolach do tresci tej uchwaly,

./ W sklad pozycji czynszowych wchodza opr6cz oplat zaleznych od Sp6tdzielni
oplaty od niej nlezalezne takie jak zaliczki i rozliczenia medi6w oraz podatki i
uzytkowanie grunt6w. Uzytkownicy lokali uiszczaja w czynszu mlesieczne
zaliczki na media, kt6re sa sumowane przez caly okres rozrachunkowy a
nastepnie rozliczane poprzez faktyczne zuzycia medi6w przez danego
uzytkownika. Pozwani majq dom olicznikowany, w pelnyrn zakresie (woda
scieki, CO) co oznacza, ze placa do Sp6ldzielni za faktyczne zuzycie swoich
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