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v' Dokurnentacie znajdujaca sle w aktach sprawy tj.;
o Pozew pow6dki wraz z dolaczonymi do niego zalacznikami (karta 2-46),
o Sprzeciw od nakazu zaplaty wraz z dolaczonyrni do niego zalacznikarni

(karta 54-69),

3.1 Biegfy wydal opinie w oparciu 0:

III. POOSTAWY ZROOt.OWE OPINII

• weryfikacji i prawldlowosci naliczania oplat eksploatacyjnych dochodzonych
pozwem na podstawie oryginat6w uchwal spoldzielni oraz dokumentacji
ksieqowej i rachunkowej znajdujacej sie w posiadaniu spoldzlelni" zobowiazujac
jednoczesnie Powodke do udostepnienia calej dokumentacji biegtemu .

•

I
I
[
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2.1 Przed Sadern Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, II Wydziaf Cywilny
w sprawie 0 sygnaturze akt II Nc 35813/14 toczyla si~ sprawa z pow6dztwa Spoldzlelnl
Mieszkaniowej "Przy Metrze". z siedzlba w Warszawie, w dalszej czesci opinii
zwanym "POWOOKJ\" przeciwko mati:onkom Zbigniewowi i Zofii Sarata w dalszej
czesci opinii zwanym "POZWANYMI",
2.2.Sprawa pomiedzy Pow6dkq i Pozwanymi toczy si~ 0 zaptate z tytulu naleznych
Pow6dce oplat eksploatacyjnych za dom jednorodzinny. Wartosc przedmiotu sporu
wynosi 12.420,00 zl.
2. 3 Cel sporzadzenia opinii bieqteqo opisany zostat w punkcie ,,1"_ Postanowienia
wydanego na rozprawie w dniu 07 lipca 2016r przez Sqd Okreqowy w Warszawie, V
Wydziat Cywilny Odwotawczy w sprawie 0 sygnaturze akt V Ca 3322/15.
2.4 Sad zobowiazal biegtego do sporzadzenia opinii na okolicznosc:

I
I

II. eEL SPORZJ\OZENIA OPINII

1.1 W dniu 07 lipca 2016 roku na rozprawie, Sad Okreqowy w Warszawie, V WydziaJ
Cywilny Odwolawczy w sprawie 0 sygnaturze akt V Ca 3322/15 wydal Postanowienie
rnoca kt6rego dopuscil dow6d z opinii bieqleqo z dziedziny ksieqowosc: i rachunkowosci -tJ
(karta 195).
1.2 Odpis niniejszego Postanowienia wraz z aktami sprawy bieqla sadowa otrzyrnata w
dniu 06 wrzesnia 2016 roku, ,/.
1.3. Biegty byt zobowiqzany sporzadzic niniejsza opinie w terminie szesciu tygodni, w
trzech egzemplarzach (karta 195). ,.

I. POOSTAWA FORMAlNO-PRAWNA SPORZJ\OZENIA OPINII
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,

./ Dokumentacje otrzymana od Pow6dki tj.
o Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.,
o Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r,
o Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia

2013r. do 31 grudnia 2013r.,
o Regulamin rozliczania kosztow gospodarki zasobami rnieszkaniowyrni i

ustalania oplat z tego tytulu- Zatacznik do Uchwaly Rady Nadzorczej nr
2/09 z dnia 04.08.2009r i zmiany wprowadzone uchwala nr 34/09 z dnia
20.10.2009r, ~/.

o Regulamin rozliczania koszt6w gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz
ustalania oplat z tego tytutu- Zalacznik do Uchwaly Rady Nadzorczej. nr
2/14 z dnia 24.03.2014r,

o Statut Sp6ldzielni Mieszkaniowej .Przy Metrze"- tekst jednolity
uwzqledniajacy zmiany przyjete przez Zebranie Przedstawicieli SM .Przy
Metrze" Uchwala Nr 9/2009 z 20 czerwca 2009 roku, iarejestrowane przez
Sad Rejonowy dla Miasta Stoleczneqo Warszawy, XIII Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, postanowieniem z dnia
23lipca 2009r.,

o Mapa sytuacyjna,
o Uchwala nr 53/06 Rady Nadzorczej z dnia 14 listopada 2006 roku w

sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania koszt6w energii cieplnej dp
cel6w ogrzewania i podgrzania wody w zasobach SM .Przy Metrze",

o Regulamin rozliczania koszt6w energii cieplnej do cel6w ogrzewania i..
podgrzania wody w zasobach S, .Przy Metrze", •

o Uchwala nr 3/07 Rady Nadzorczej z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie •
zmiany regulaminu rozliczania koszt6w energii cieplnej do cel6w
ogrzewania i podgrzania wody w zasobach SM .Przy Metrze",

o Uchwala nr 22/2007 Rady Nadzorczej z dnia 23 lipca 2007 roku w sprawie
zmiany regulaminu rozliczania koszt6w energii cieplnej do cel6w
ogrzewania i podgrzania wody w zasobach SM .Przy Metrze",

o Uchwala nr 9/2008 Rady Nadzorczej z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie
zmiany regulaminu rozliczania koszt6w energii cieplnej do cel6w
ogrzewania i podgrzania wody w zasobach SM .Przy Metrze",

o Uchwata nr 24/08 Rady Nadzorczej z dnia 19 wrzesnia 2008 roku w
sprawie zmiany regulaminu rozliczania koszt6w energii cieplnej do cel6w
ogrzewania i podqrzania wody w zasobach SM .Przy Metrze"

o Uchwala nr 228/2015 Rady Nadzorczej z dnia 14 grudnia 2015 roku w
sprawie zmiany regulaminu rozliczania koszt6w energii cieplnej do cel6w
ogrzewania i podgrzania wody w zasobach SM .Przy Metrze",

o Rozliczenie koszt6w podgrzania wody uzytkowej za okres 01.01.2013-31-
12.2013r.,

o Rozliczenie koszt6w podgrzania wody uzytkowej za okres 01.01.2014-31-
12.2014r.,

o Rozliczenie zuzycia wody za okres 31-12-2012 do 31-03-2013,
o Rozliczenie zuzycia wody za okres 31-03-2013 do 30-06-2013,
o Rozliczenie zuzycia wody za okres 30-06-2013 do 30-09-2013,

o Odpowiedz Pow6dki na sprzeciw wraz z zalacznikarni (karta 77-86),
o Pismo procesowe Pozwanych wraz z zatacznikami, (karta 100-109),
o Pismo Urzedu Miasta Stoleczneqc Warszawy Siura Gospodarki

Nieruchornosciami Delegatury w Dzielnicy Ursyn6w (karta 200),



5

o Rozliczenie zuzycia wody za okres 30-09-2013 do 31-12-2013,
o Rozliczenie zuzycia wody za okres 31-12-2013 do 31-03-2014,
o Rozliczenie zuzycia wody za okres 31-03-2014 do 30-06-2014,
o Rozliczenie zuzycla wody za okres 30-06-2014 do 30-09-2014,
o Rozliczenie zuzycia wody za okres 30-09-2014 do 31-12-2014,
o Rozliczenie koszt6w CO za okres od 01-01-2013 do 31-12-2013,
o Rozliczenle koszt6w CO za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014,
o Uchwala nr 20/2011 Rady Nadzorczej z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie

Planu gospodarczo-finansowego na rok 2011,
o Zawiadomienie 0 wysokosci optat za lokal obowiazujacy od 01 sierpnia

2011r,
o Zawiadomienie 0 wysokosci oplat za lokal obowiazujacy od 01

pazdziernika 2013r, iJ
o Zawiadomienie 0 wysokosci oplat za lokal obowiazujacy od 01 listopada

2013r,
o Zawiadomienie 0 wysokosci oplat za lokal obowiazujacy od 01 stycznia

2014r,
o Zawiadomienie 0 wysokosci oplat za lokal obowiazujacy od 01 marca •

2014r.
o Zawiadomienie 0 wysokosci oplat za lokal obowiazujacy od 01 kwietnia

2014r,
o Zawiadomienie 0 wysokosci oplat za lokal obowiazujacy od 01

pazdziernika 2014r,
o Zawiadomienie 0 wysokosci optat za lokal obowiazujacy od 15

pazdziernika 2014r,
o Protokol zdawczo-odbiorczy lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego z

dnia 27.04.2000r.,
o Uchwala nr 70a/2001 Zarzadu SM .Przy Metrze" z dnia 11.04.2001 r wraz z

zalacznikiern .Zestawleniern powierzchni uzytkowych Migdatowa I",
o Pismo SM .Przy Metrze" z dnia 25.06.2001 r skierowane do Pozwanych z ...

informacja 0 powierzchni uzytkowe] ich lokalu (domu w zabudowie
szeregowej),

o Pismo SM .Przy Metrze" z dnia 18.10.2001 r skierowane do Pozwanych z
informacja 0 powierzchni uzytkowej ich lokalu uchylenie sie od skutk6w
prawnych SM pisma z dnia 25.06.2001 r.),

o Uchwala nr 30/2013 Rady Nadzorczej SM 'Przy Metrze" z dnia 21
listopada 2013r. w sprawie Planu gospodarczo-finansowego SM .Przy
Metrze" na rok 2013 wraz z zalacznikarni: Planowane koszty biura na rok
2013, Planowane przychody i koszty Mienia Sp6ldzielni na rok 2013,
Planowane przychody i koszty Klubu .Przy Lasku" na rok 2013,
Planowane koszty funduszu remontowego na rok 2013, Plan
gospodarczo-finansowy na rok 2013 dotyczacy calych zasob6w
Sp6ldzielni, Plan gospodarczo-finansowy na rok 2013 dotyczacy
nleruchornosci polozone] przy ulicy Lanciego 9,

o Uchwala nr 9/2014 Rady Nadzorczej SM 'Przy Metrze" z dnia 25 sierpnia
2014r. w sprawie Planu gospodarczo-finansowego SM .Przy Metrze" na
rok 2014 wraz z zalacznikiem: Plan gospodarczo-finansowy na rok 2014
dotyczacy calych zasob6w Sp6ldzielni, Plan gospodarczo-finansowy na
rok 2013 dotyczacy nieruchornoscl polozone] przy ulicy Lanciego 9,

o Analiza wykonania planu dla Nieruchornosci 9 od dnia 01.01.2014 do dnia
31.12.2014r.,

,
,
I

I
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./ Pow6dka zfozyfa w Sadzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa pozew 0 zaplate
zalegfych od Pozwanych za okres od stycznia 2014r. do pazdziernika 2014r- oplat
eksploatacyjnych za uzytkowany przez Pozwanych domu jednorodzinnego w
zabudowie szeregowej, polozoneqo w Warszawie przy ulicy Lanciego 9,

./ Wedfug Pow6dki Pozwanym przysluquje spoldzlelcze wlasnosciowe prawo do
domu jednorodzinnego wraz z garazem w zabudowie szeregowej, kt6re nabyli
zgodnie z przydzialern z dnia 20 kwietnia 2001r.

V. OPIS STANU SPRAWY

4.6 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie
Kodeksu cywilnego (Oz.U. Nr 71, poz. 733) tekst jednolity z dnia 7 lutego 2005 r.
(Oz.U. Nr 31, poz. 266) •

4.5 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchornosciaml
(Oz.U.2015.1774 j.t. z dnia 2015.11.03),

4.4 Ustawa z dnia 16 wrzesnia 1982 r. Prawo spoldzielcze (Oz.U.2013.1443 j.t. z
dnia 2013.12.04 w stanie prawnym na 2014r),

,....4.3 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 spoldzielnlach mieszkaniowych
(Oz.U.2013.1222j.t. z dnia 2013.10.17 w stanie prawnym na rok 2014 rok),

4.2 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Oz.U. z dnia 18 maja 1964 r.),

4.1 ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. 0 podatku dochodowym od osob prawnych j.

(Oz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654), •

IV. PODSTAWY PRAWNE OPINII

./ Dokurnentacje otrzyrnana od Pozwanych tj.

o Potwierdzenia platnosci do Spofdzielni Mieszkaniowej "Przy. Metrze" w
okresie od 01.01.2014r do 10.10.2014r,

o Uchwala nr 121/2005 Rady Nadzorczej SM .Przy Metrze" z dnia 23
listopada 2005r w sprawie zmiany wysokosci odpisu na fundusz
remontowy od 01.12.2005r.

o Bilans obrot6w i said na dzlen 31.12.2013 rok dla kont syntetycznych,
o Bilans obrot6w i said na dzien 31.12.2014rdla kont syntetycznych,
o Pismo Gt6wnego Ksi~gowego Pow6dki z dnia 28.09.2016r dotyczace

specyfikacji salda otwarcia na 01.01.2014r naleznosci od Pozwanych,
o Karta kontowa dotyczaca czynszu Pozwanych od dnia 01.01.2014r do

10.10.2014r,
o Karta kontowa dotyczaca odsetek za opoznienie w platnosclach czynszu

przez Pozwanych w okresie od dnia 01.01.2014r do 10.10.2014r,
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../ Pozwany Zbigniew Sarata jest czlonklem powodowej Spcldzielru wpisanym do
rejestru czlonkow pod numerem 3872, dlatego tez wedluq Pow6dki zobowiazany
jest do przestrzegania prawa 0 spoldzlelnlach mieszkaniowych, statutu
powodowej Spoldzielni oraz regulamin6w wydanych przez wlasciwe organy
Sp6tdzielni zgodnie z ich kompetencjami,

../ Wedtug Pow6dki zaleqle oplaty nalezne od Pozwanych za w/w okres na dzien
zlozenia pozwu wynosza 12.419,50 zt (wartosc przedmiotu sporu wynosi 12. 420
zt),

../ Pozwani w odpowiedzi na wydany przez Sad Rejonowy dla Warszawy Mokotowa
w Warszawie, II Wydziat Cywilny w dniu 28 listopada 2014r.- nakaz zaplaty w
postepowaniu upominawczym- sygn. akt II Nc 35813/14, ztozyli skutecznie
sprzeciw od wydanego wyroku,

../ Pozwani zaskarzyli calosc wydanego orzeczenia i wniesli 0 oddalenie pow6dztwa
w caloscl z uwagi na wystepujaca systernatyczna nadwyzke w wysokosci 2.45
zl/rnkw od zadanych przez Powodke optat w stosunku do rzeczywiscie
ponoszonych przez nta koszt6w, brak udokumentowanych koszt6w majacych
zwiazek z utrzymaniem budynku przy ulicy Lanciego 9b, niewywlazanie sie
Pow6dki z obowiazku przenieslenia na Pozwanych wlasnosci domu
jednorodzinnego, brak podstawy do zarzadzania budynkiem nie bedacyrn
wlasnoscia spoldztelni wobec braku stosownej umowy z wlascicielern budynku,
brak podstawy prawnej do tworzenia funduszu remontowego z uwagi na brak
wlasnosci budynku oraz nieskuteczne ustanowienie przydzialu domu
jednorodzinnego w zabudowie szeregowej na warunkach wlasnosclowych ze
wzqledu na fakt, ze Pow6dka nie jest wlascicielem gruntu i budynku,

../ Powodowa Spoldzielnia w odpowiedzi na sprzeciw Pozwanych ustosunkowala sie
do zarzut6w ztozonych w sprzeciwie, podtrzyrnujac swoje dotychczasowe
stanowisko w sprawie,

../ SCldRejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie II Wydziat Cywilny w dniu
12 czerwca 2015r pod syqnatura akt II C 830/15 wydal wyrok w niniejszej
sprawie, moca kt6rego oddalH pow6dztwo Sp6tdzielni Mieszkaniowej .Przy
Metrze" z uwagi na bezskutecznosc ustanowienia przez Powodke spoldzielczeqo
prawa do domu jednorodzinnego na rzecz Pozwanych ze wzqledu na
obowiazujacy w brzmieniu na dzien 3 sierpnia 2000r. art. 213§1 prawa
spoldzielczeqo, zgodnie z kt6rym w budynkach stanowiacych wlasnosc
spoldzietnl mieszkaniowej czlonkorn spoldzietni przysfuqiwalo prawo uzywania
przydzielonych im lokali mieszkalnych (..) a czlonek spoldzlelnl w zaleznosci od
wniesionego wkladu i zgtoszonego wniosku m6gJ uzyskac spoldzlelcze prawo do
lokalu mieszkalnego lokatorskie albo wlasnosclowe, a spotdzlelcze prawo do
lokalu powstawalo z chwila przydzialu lokalu a Pow6dka w chwili otrzymania
przydzialu przez Pozwanych do domu jednorodzinnego ani tez w chwili
zamkniecia rozprawy nie byla wlasctcielem ani tez uzytkownikiern. W!ascicielem
zabudowanej domami jednoiodzinnyrni nleruchomosci jest Miasto Stoleczne
Warszawa, a Pow6dce przystuguje jedynie prawo obligacyjne do nieruchornosci
w postaci dzierzawy i dlatego tez, przydzial domu jednorodzinnego na rzecz
Pozwanych zostal uznany przez ten Sad jako bezskuteczny i w zwiazku z tym nie
nastapilo przeksztalcenle go w spoldztelcze wlasnosciowe prawo do lokalu w
trybie art.10 ustawy z dnia 2 lipca 2004r 0 zmianie ustawy-Kodeks postepowania
cywilnego i niekt6rych innych ustaw,

../ Pow6dka ztozyla apelacje od wyroku oddalajaceqo jej pow6dztwo, zaskarzajac go
w calosci. Powodowa Spoldzielnia nie zqodzila si~ z argumentacjq Sadu
pierwszej instancji co do bezskutecznoscl przydziatu Pozwanym domu
jednorodzinnego na warunkach wlasnosciowych i tym samym zarzucila wyrokowi
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~ Pow6dka zada od Pozwanych zaplaty kwoty 12.419,50 zt wraz z odsetkami
ustawowymi liczonymi od dnia wniesienia pow6dztwa do dnia zaplaty z tytulu
naleznych oplat eksploatacyjnych za dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej
przydzielony Pozwanym przydziatem na warunkach wlasncsciowych w dniu 20
kwietnia 2001r. (karta 14-15). Pow6dka dochodzi od Pozwanych zaplaty
zaleqlosci opisanych powyzej za okres styczen 2014r.-pazdziernik 2014r
wtacznie (karta 7). Pow6dka na okoltcznosc swoich twierdzen przedstawita w j.

pozwie kserokopie przydziatu domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej na ,
warunkach wlasnosciowych wraz z zobowiazaniem Pozwanych do uiszczania
oplat za uzytkowanie lokalu z dnia 20 kwietnia 2001r. (karta 14), statut
Spoldzielni (karta16-36) , Uchwale nr 30/213 Rady Nadzorczej z dnia 21 listopada
2013r w sprawie planu gospodarczo-finansowego SM .Przy Metrze" na rok 2013,
wraz z uzasadnieniem (karta 37-40), Uchwale nr 9/2014 Rady Nadzorczej S~
.Przy Metrze" z dnia 25 sierpnia 2014r w sprawie planu gospodarczo
finansowego SM .Przy Metrze" na 2014r (karta41), karte kontowa czynszu'
Pozwanych od dnia 01 stycznia 2014r (karta 42), karte kontowa odsetek od
nieterminowych platnoscl przez Pozwanych od dnia 1 stycznia 2014r (karta 43).
Pow6dka wywodzi swoje roszczenie z art. 4 ust.1 i ust.t ' Ustawy 0 spoldzielniach
mieszkaniowych, stanowiqcym 0 obowiazkach czlonkow spoldzielni i wlasclcieli
lokali niebedacych czlonkami czyli 0 oplatach. Pow6dka uwaza, ze z chwila
przydzialu domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej postalo spoldzielcze
prawo do domu jednorodzinnego Pozwanych, a nastepnie poprzez wejscie w
zycie ustawy prawo 0 sp6tdzielniach mieszkaniowych Pozwani uzyskali
ekspektatywe wlasnoscioweqo prawa do lokalu, ze wzqledu na to, ze Sp6tdzielnia
Mieszkaniowa nie jest (i nigdy nie byla) wlascicielern ani uzytkownikiem
wieczystym nieruchornosci na kt6rej polozony jest dom jednorodzinny
Pozwanych, co uniernozliwia ustanowienie na niej ograniczonego prawa
rzeczowego. Skoro zas Pozwanym przystuguje ekspektatywa wlasnoscioweqo
prawa do lokalu (domu jednorodzinnego) to poprzez per ana/ogia stosuje sie
wobec nich przepisy ustawy prawo 0 spoldzielniach mieszkaniowych a w
szczeqolnoscl przepisy 0 oplatach tj. art. 4 ust.1 i ust.t ' w/w ustawy. Pow6dka
twierdzi rowniez, ze mieniem Spoldzielni jest prawo dzierzawy gruntu na kt6rym
posadowiony jest dom jednorodzinny Pozwanych i dlatego tez Pozwani
zobowiqzani sa zgodnie z przywotanymi wczesniej przepisami ustawy 0
spcldzielniach mieszkaniowych uczestniczyc w pokrywaniu koszt6w zwiazanych z
eksploatacjq i utrzymaniem nieruchornosci w czesciach przypadajqcych na ich

j.VI. PRZEDMIOT SPORU (W RAMACH NINII;.JSZEJ OPINII)

naruszenie art. 4 ust.t ' ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 spoldzielniach
mieszkaniowych poprzez przyjecie, ze Pozwani nie byli zobowiazani do
pokrywania koszt6w eksploatacji nieruchornosci stanowiqcych mienie spoldzielnf,

./ Pozwani ztozyli odpowiedz na apelacje, w kt6rej wnlesli 0 oddalenie apelacji w
caloscl podzielajac arqumentacje Sadu pierwszej instancji przedstawiona w
uzasadnieniu wyroku,

./ Na rozprawie apelacyjnej w dniu 7 lipca 2016r. Sad Okreqowy w Warszawie V
Wydziat Cywilny Odwotawczy (sygn. akt V Ca 3322/15), postanowieniem
wydanym na tej rozprawie powolal biegtego do spraw ksieqowosci na okolicznosc
weryfikacji prawidlowosci naliczenia oplat eksploatacyjnych dochodzonych
pozwem.



./ Powodka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sadoweqo Rejestru
Przedsiebiorcow pod numerem KRS 000003334, dziala w oparciu 0 ustawe
prawo spoldzielcze oraz ustawe 0 spofdzielnlach mieszkaniowych. Zgodnie z art.
2 ustawy Prawo spofdzielcze Spoldzielnia prowadzi dzlalalnosc na podstawie (... )
zarejestrowanego statutu. Powodka przedstawila bieqlernu statut jako tekst
jednolity uwzqledniajacy zmiany przyjete przez Zebranie Przedstawicieli SM .Przy
Metrze" Uchwala nr 9/2009 z 20 czerwca 2009 roku, zarejestrowany przez Sad
Rejonowy dla Miasta St. Warszawy, XIII Wydziat Gospodarczy KRS
postanowieniem z dnia 23 lipca 2009r .. Zgodnie z zapisami zarejestrowanego w
KRS statutu przedmiotem dziafalnosci Spotdzielni jest m.in. zarzadzanie
nieruchomosciami stanowiacyrni wfasnosc Spoldzielni, jak rowniez
nieruchornosclarnl czlonkow Spoldzielni nabvtymi przez nich na podstawie
ustawy 0 spoldzlelczosci (§4 ust.2 pkt.3), zarzadzanie nieruchornosciarni
niestanowiacymi jej mienia lub mienia jej cztonkow na podstawie umowy
zawartej. z wtascicielami (wspotwfascicielami) tej nieruchomosci (§4 ust.2
pkt.7), prowadzi qospcdarke zasobami mieszkaniowymi i uiytkowymi oraz
zarzadza majatkiem wtasnym i ich czfonkow i domami mieszkalnymi
przejetymi w administracje (§4 ust.2 pkt.3), przejmuje niestanowiace jej
wfasnosci budynki w administracje (§4 ust.2 pkt.5),

./ Czlonek Spcldzielni jest zobowiazany do przestrzegania przepisow prawa,
postanowien statutu, opartych na nich requlamlnow i innych uchwal orqanow
Spotdzielni (§8 ust.1 pkt.1, uiszczac na biezaco, co rniesiac z gory do 10 dnia
rniesiaca, oplaty na pokrycie wydatkow zwiazanych z eksploatacja i utrzymaniem

7.1.1 STATUT POWOOKII
I
I

7.1 Formalno-prawne aspekty dziafania Spoldzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze"
z sledzlba w Warszawie;

VII. USTALENIA BIEGt.EGO WYNIKAJA_CE Z MATERIAt.U ZNAJOUJA_CEGO SI~ W
AKTACH SPRAWY I OTRZYMANYCH 00 POWOOOWEJ SPOt.OZIELNI;,

I
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lokale oraz utrzymaniem nierucnomosci stanowiacych mienie spoldzielni przez
uiszczanie oplat zgodnie z postanowieniem statutu.

~ Pozwani twierdza, ze Powodka nie udokumentowata w sposob prawidlowy
kosztow ponoszonych w zwiazku z utrzymaniem budynku Pozwanych,
kwestionuja naliczenia Powodk] dla potrzeb optat eksploatacyjnych ze wzqledu na
zawyzona powierzchnie uzytkowa ich lokalu,. Dodatkowo Pozwani uwazaja, ze
Powodka zarzadza ich budynkiem bez podstawy prawnej, qdyz ani nieruchomosc
ani tez budynek posadowiony na niej nie jest wlasnoscia Pozwanej- nie jest jej
mieniem w rozumieniu ustawy 0 spoldzielnlach mieszkaniowych. Ponadto
zdaniem Pozwanych- Powodka bez podstawy prawnej tworzy fundusz remontowy
z uwagi na brak wlasnosci budynku oraz ustanowienie przydzialu domu
jednorodzinnego w zabudowie szeregowej na warunkach wlasnosciowych byto
nieskuteczne ze wzqledu na fakt , ze spotdzielnla nie jest wlasclcielern gruntu i ~
budynku. W zwiazku z powyzszyrni zarzutami Pozwani refunduja spofdzielru
naleznosci wobec podrniotow trzecich tj. oplaty za centralne ogrzewanie, zirnna i
ciepta wode, wywoz smleci, oswletlenie osiedla oraz podatki od nieruchomesci i
gruntowy, pozostale zas oplaty uznaja jako niezasadne z mocy prawa.
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,

./ obowiazujacy od dnia 04.08.2009r do 23.03.2014r, zalacznik nr 1 do Uchwaty
RN nr 29/09, zmieniony uchwala RN nr 34/09 z dnia 20.10.2009r,

./ Regulamin okresla zasady rozliczania koszt6w utrzymania zasob6w
mieszkaniowych oraz oplat ponoszonych przez cztonk6w Sp6tdzielni, osoby
dysponujqce spoldzielczyrn prawem do lokalu, osoby oczekujace na ustanowienie
prawa do lokalu, wlascicief lokali nlebedacych czlonkami Sp6tdzielni, najemc6w
uzywajacych lokali, a takze zasady ustalania oplat za uzywanie lokali
(Postanowienia og61ne,§1),

POSTANOWIENIA OG6LNE REGULAMINU

7.1.3.1 Regulamin rozliczania koszt6w gospodarki zasobami mieszkaniowymi
ustalania optat za uzywanie lokali;

7.1.3. REGULAMINY ROZLlCZANIA KOSZTOW GOSPOOARKI ZASOBAMI
MIESZKANIOWYMI i USTALANIA OPt-AT ZA UZYWANIE LOKALI;

7.1.2 PLANY GOSPOOARCZO-FINANSOWE OBOWIAZUJACE U POWOOKI W
LATACH 2013 I 2014 .,

./ Zgodnie z §84 Statutu Spoldzielnia prowadzi dzialalnosc na podstawie
rocznych plan6w spolecznego-gospodarczych a rokiem obrachunkowym jest
rok kalendarzowy,' ,/.

./ Na podstawie §69 ust.1 pkt.1 statutu, do zakresu dzialania Rady Nadzorczej
nalezy uchwalanie plan6w gospodarczo-finansowych Spotdzielni oraz innyeh
program6w jej dzialalnosci. .

./ Uchwala nr 30/2013 Rady Nadzorczej SM .Przy Metrze" z dnia 21 listopada
2013 roku uchwalony zostal plan gospodarczo-finansowy na rok 2013,

./ Uchwala nr 9/2014 Rady Nadzorczej SM .Przy Metrze" z dnia 25 sierpnia
2014 roku uchwalony zostal plan gospodarczo-finansowy na rok 2014, kt6ry
wprowadzono zmiany oplat z dniem 01.01.2015r z tytulu dostaw energii
elektrycznej w czesciach wsp61nych budynku dla niekt6rych nieruchornosci,
zrniane oplat za dostawe gazu dla niekt6rych nieruchornosci oraz zmiane
oplaty za diwig. Plan gospodarczy na 2014 rok nie zmienia zadnych oplat
w stosunku do nieruchomosci nr 9. Stawki oplat eksploatacyjnych w.
wysokosci 2,09 zt za jed en metr kwadratowy powierzchni uzytkowe]
lokalu Pozwanego pozostaty na tej samej wysokosci do czasu ~
uchwalenia nowego planu gospodarczego u Pow6dki, co oznacza, ze
Pozwana do korica 2014 roku powinna oplacac czynsz w zakresie oplat •
eksploatacyjnych w wysokosci 2,09 zt za mkw lokalu.

lokalu i rmejsca postojowego, eksploatacja i utrzymaniem nieruchomosci
wsp6lnych, eksploatacja, remontami i utrzyrnaniern nieruchomosci stanowiqcych
mienie Spoldzielni, jak rowniez uczestniczyc w wydatkach zwiqzanych z
dziatalnoscia spoleczna, oswiatowa i kulturalna prowadzona przez Spoldzielnie, a
nadto w zobowiqzaniach Spoldzielni z innych tytulow (§8 ust.1 pkt.6),

./ Do zakresu dzialania Rady Nadzorczej nalezy m.in. uchwalanie plan6w
gospodarczo-finansowycvh Spoldzielni oraz innych program6w jej dzialalnosci
(§69 ust.1 pkt.1),



./ §7 Regulaminu stanowi 0 oqolnych zasadach rozliczen koszt6w gospodarki
zasobami mieszkaniowymi. Koszty te Set ewidencjonowane i rozliczane z
podzialern na poszczeg61ne nieruchomosci z wyszczeg61nieniem na lokale
mieszkalne, lokale uzytkowe, miejsca postojowe w qarazach
wielostanowiskowych. Dziatka ewidencyjna 4/1 (nleruchomosc , na kt6rej znajduje
sie dom Pozwanych) stanowi odrebna do rozliczen koszt6w nieruchomosc (§7
pkt.1),

./ Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi rozliczane Setproporcjonalnie do
ilosc! os6b w pozycji kosztu wywozu nleczystoscl, kosztu eksploatacji dzwiqow,

./ §4 regulaminu stanowi 0 obowiazkach najemc6w lokali mieszkalnych' .

./ Wtasciciele lokali niebedacv czfonkami Spofdzielni Set obowiazanl
uczestniczyc w wydatkach zwiazanych z : utrzymaniem ich lokali, utrzymaniem
nieruchomosci wsp61nych oraz kosztach zarzadu tych nieruchornosci,
eksploatacja i utrzymaniem nieruchomosci stanowiqcych mienie Spoldzielni, kt6re
sa przeznaczone do wsp61nego korzystania przez osoby zamieszkujqce w
okreslonych budynkach lub osiedlu (§3),

11

./ Podstawa do ustalania oplat za uzywanie lokali jest roczny plan gospodarczo
finansowy sporzadzony na podstawie rzeczywiscle poniesionych koszt6w w roku
poprzednim z uwzqtednieniem planowanego wzrostu koszt6w na rok biezacy
wynikajqcego ze wskaznlka inflacji oraz zmiany cen uslug i rnaterialow uchwalony
przez Rade Nadzorcza (§2 pkt.2). W ciqgu roku obliczeniowego moqa nastapic
korekty planu gospodarczo-finansowego oraz wymiaru oplat za uzywanie lokali,
jezeli nastapia istotne zmiany rnajace wptyw na wysokosc koszt6w gospodarki
zasobami. Korekty nastepuia na podstawie uchwal Rady Nadzorczej. (§2 pkt.3).
Rozliczenie koszt6w gospodarki zasobami mieszkaniowymi przeprowadza sie w
okresach rocznych (§2 pkt.4). Rozliczenie wyniku gospodarki zasobami
mieszkaniowymi dokonywane jest po zakoriczeniu roku kalendarzowego, z
wyjqtkiem koszt6w dostawy ciepla dla potrzeb centralnego ogrzewania. Roznica
miedzy kosztarni a przychodami zwieksza odpowiednio koszty lub przychody
gospodarki zasobami mieszkaniowymi w roku nastepnyrn (§2 pkt.5),

./ Czfonek Spotdzielni uzywajetcy lokalu na podstawie sp6ldzielczego prawa do
lokalu lub posiadajacy prawo odrebnej wlasnosci lokalu, obowlazany jest do
uczestniczenia w kosztach zwiqzanych z: uzywaniem lokalu lub miejsca
postojowego w qarazu wielostanowiskowym oraz utrzymaniem nieruchomosci w
nalezytym stanie technicznym, utrzymaniem nieruchomosci stanowiqcych mienie
Sp6ldzielni (§2 pkt.1) .I

I

./ Na koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi sktadaja sie: koszty
eksploatacji podstawowej, odpis na fundusz remontowy, koszty dostawy clepla
dla potrzeb centralnego ogrzewania, koszty dostawy ciepla dla potrzeb
podgrzania wody, koszty eksploatacji dzwiqow, koszty dostawy gazu, oplata za
uzytkowanie terenu, podatek od nieruchornosci, koszty dostawy energii
elektrycznej, koszty dostawy wody i odprowadzania sciekow, koszty wywozu
nieczystosci, koszty ochrony obiekt6w, koszty eksploatacji domofon6w, koszty
dzialalnosci spoleczno-kulturalno-oswiattowej (Postanowienia og61ne,§1),,

I

,
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../ Koszty zwiazane z eksploatacja podstawowa obejmuja: koszty bezposrednie
eksploatacji w tym ustugi m.in. zwiazane z utrzymaniem czystosci, poprawa
estetyki osiedla, ubezpieczenia majatkowe, dezynsekcja, deratyzacja, koszty
bezposrednie konserwacji w tym: kontrole okresowe, biezace prace
konserwacyjne, zakup rnaterialow, dozer techniczny oraz pozostale, koszty
posrednlo eksploatacji w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami,
swiadczenia na rzecz pracownikow, odpis na PFRON, odpis na ZFSS, usluqi np.
konserwacja oswletlenia ciq_gowpieszoOjezdnych, amortyzacja, koszty dostawy
wody na cele oqolne osiedla, koszty dostawy energii elektrycznej na cele oqolne,

../ Zas cztonkowie SpOtdzielni. kt6rym przystuguje spOtdzielcze prawo do
lokalu, pokrywaja koszty z tytulu eksploatacji podstawowej proporcjonalnie do
powierzchni uzytkowe] lokalu (§9 pkt.3) .

../ Wtasciciele lokali nlebedacych czlonkaml Sp6tdzielni pokrywaja koszty z
tytutu eksploatacji podstawowej zqodnie z ich udzialem w nieruchornosci wspolne]
(§9 pkt.2) .

../ W §9 Regulaminu opisane zostaly zasady rozliczania koszt6w eksploatacji
podstawowej, ktore zgodnie z §9 pkt.1 tego dokumentu sa ewidencjonowane w
okresie roku obrachunkowego i rozliczane na poszczeqolne nieruchornosci z
podzialern na lokale mieszkalne i uzytkowe .

KOSZTY EKSPLOATACJI PODSTAWOWEJ

../ Zgodnie z §7 pktA opisywanego Regulaminu powierzchnia uzytkowa lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego jest powierzchnia wszystkien
pornieszczen znajdujacych sie w lokalu, bez wzqledu na przeznaczenie i sposob
uzywania (..). Nie wlicza sie do powierzchni uzytkowe] lokalu mie~zkalnego
pomieszczeri, ktore] wysokosc od podlogi do sufitu wynosi mniej nli 140 cm.
Jezef wysokosc pomieszczenia lub jego czesci wynosi 140 cm do 220 cm, to do
powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego wlicza sie 50% powierzchni tego
pomieszczenia lub jego czesci. Powierzchnie lokalu lub jego czesci 0 wysokosci
powyze] 220 cm zalicza si~ w 100%. (7 pkt.4),(powierzchnia uzytkowa lokalu dla
celow wyliczenia podatku od nieruchomosci),

../ Powierzchnie uzytkowa mieszkari i lokali uzytkowych dla cel6w rozliczania
koszt6w gospodarki zasobami mieszkaniowymi oblicza sie wedluq pomiaru
zgodnie z art. 2 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21.06.2001 r 0 ochronie praw lokatorow,
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (§7 pkt.6). Przy
obliczaniu powierzchni przyjmuje sie wymiary na wysokosci 1,0 m ponad poziom
podloq] odpowiedniej kondygnacji a wynik pomiaru powierzchni uzytkowe] lokalu
podaje sie z dokladnoscia do 0,01m kw. (§7 pkt.7),

koszty dostawy gazu, koszty dostawy energii elektrycznej .do celow oqolnych
budynkow. W przypadku kosztow cieple] i zimnej wody koszty te rozlicza sie
wed~ugwskazan wodomierzy, zas dostawy ciepta na cele centralnego ogrzewania
wed~ugopomiarowania,

../ Koszty eksploatacji miejsc postojowych w qarazach wielostanowiskowych rozlicza
si~ proporcjonalnie do liczby lokali, ochrony obiektow, eksploatacji dzwiqow w
tych budynkach (§7 pkt.2),

POWIERZCHNIA UZYTKOWA LOKALU
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v' Cztonkowie Spotdzielni, ktoryrn przysluguje spoldzielcze prawo do lokalu
pokrywaja koszty proporcjonalnie do powierzchni uzytkowe] lokalu (§14 pkt.1
ppkt. "b"),

v' Wtasciciele lokali niebedacy 'czlonkarnl Spotdzielni pokrywaja koszty z tytulu
uzytkowania grunt6w zgodnie z zasada udzialu powierzchni uzytkowe] lokalu
wraz z powierzchnia pomieszczen przynaleznych do laczne] powierzchni
uzytkowej wszystkich lokali wraz z powierzchnia pomieszczeri przynaleznych w
danej nleruchornoscl (§14 pkt.1 ppkt. "a"),

UZYTKOWANIE GRUNT6W

v' Rozliczanie kosztow zbiorczej dostawy gazu sieciowego w budynkach
wyposazonych w zbiorcze urzadzenia pomiarowe zuzycia gazu sieciowego,
koszty zuzycia gazu sa ewidencjonowane w okresie roku obrachunkowego i
rozliczane w terminach okreslonych Uchwala Rady Nadzorczej- na poszczeg61ne
budynki z podzialem na nieruchomosci,

v' Koszty zuzycia gazu rozlicza sle na poszczeg61ne lokale, posiadajace urzadzenia
gazowe proporcjonalnie do liczby os6b zamieszkujqcych (§13 pkt.2),

MEDIA -GAZ

v' Rozliczanie kosztow dostawy clepla dla ogrzewania lokali i podgrzania
wody odbywa si~ zgodnie z §11 Regulaminu- w oparciu 0 Regulamin rozliczania
koszt6w energii cieplnej do cel6w ogrzewania i podgrzania wody w zasobach SM
.Przy Metrze",

v' Koszty rernontow sa ewidencjonowane w okresie roku obrachunkowego i .,
rozliczane (... ) na poszczeqolne nleruchomosci z wyszczeg61nieniem na
lokale mieszkalne, lokale uzytkowe, miejsca postojowe w qarazach
wielostanowiskowych. ~/.

v' Wtasciciele lokali nlebedacych czlonkami Spoldzfelni pckrywaja koszty z tytulu
remont6w wedluq udzlalu powierzchni uzytkowe] lokalu wraz z powierzchnia •
pornieszczen przynaleznych do laczne] powierzchni uzytkowe] wszystkich lokali
wraz z powierzchnia pomieszczeri przynaleznych w danej nieruchornosci (§10
pkt.2),

v' Cztonkowie Spotdzielni, ktoryrn przystuguje spoldzlelcze prawo do lokalu,
pokrywaja koszty tytulu remont6w proporcjonalnie do powierzchni uzytkowej
lokalu (§10 pkt.3),

v' Zasady rozliczania funduszu remontowego opisane zostaly w §10 Regulaminu,

FUNOUSZ REMONTOWY

pozostale, koszty utrzymania grupy konserwatorskiej w tym: wynagrodzenia
osobowe wraz z narzutami, swiadczenia na rzecz pracownik6w, odpis na
PFRON, odpis na ZFSS, ustugi, amortyzacja, pozostale, narzut kosztow
oqolnych w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z narzutami,
swiadczenia na rzecz pracownik6w, szkolenia pracownikow, ustugi, utrzymanie
lokalu administracji, utrzymanie samochodu dostawczego, amortyzacja, koszty na
rzecz organ6w samorzadowych, koszty podrozy sluzbowych, pozostale (§9 pktA),
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./ Obowiazek wnoszenia oplat za uzywanie lokalu powstaje z dniem postawienia
przez Sp6tdzielnie lokalu do dyspozycji uzytkownika, chocby faktyczne objecie
lokalu nastapilo po tym dniu. 0 terminie postawienia lokalu do dyspozycji
uzytkownika Spoldzielnia zawiadamia go na pisrnie w terminie 14 dni przed ta
data (§22 pkt.3),

OPtA TY ZA UZYWANIE LOKALI

./ Koszty eksploatacji miejsc postojowych sa ewidencjonowane w okresie roku
obrachunkowego i rozliczane (... ) na poszczeg61ne nieruchomosci (§19 pkt.1),

./ Koszty eksploatacji miejsc postojowych w garazach wielostanowiskowych
obejrnuja : odpis na fundusz remontowy okreslany przez Rade Nadzorcza, koszty
konserwacji, koszty dostawy energii elektrycznej, koszty ubezpieczenia, narzut
koszt6w og61nych, pozostale koszty, (§19 pkt.2)

./ Rozliczenia koszt6w eksploatacji rmejsc postojowych dokonuje sle
proporcjonalnie do ilosci miejsc postojowych (§19 pkt.3)

KOSZTY EKSPLOATACJI MIEJSC POSTOJOWYCH W GARAZACH
WIELOSTANOWISKOWYCH

./ Koszty wywozu nieczystosci sa ewidencjonowane w okresie roku
obrachunkowego i rozliczane ( ... ) na poszczeg61ne nieruchornosci (§17 pkt.1),

./ Koszty wywozu nieczystosci obeimuja rowniez wydatki Sp6tdzielni zwiazane z
dzierzawa pojemnik6w do sktadowania nieczystosci, a takze koszt wywozu
nieczystosci tzw. gabarytowych, powstalych w wyniku remont6w w lokalach lub
wyrzucaniem starych mebli itp. Uiszczane przez Spotdzielnie na rzecz
ustugodawc6w zewnetrznych (§17 pkt.2),

./ Koszty wywozu nieczystosci rozdziela sie na lokale mieszkalne i uzytkowe
proporcjonalnie do ich sumarycznej powierzchni uzytkowe] (§17 pkt.3),

./ Kosztami wywozu nieczystosci obciaza sie poszczeg61ne lokale mieszkalne
proporcjonalnie do liczby os6b zamieszkatych w lokalu (... ) (§17 pktA),

wvwoz NIECZYSTO$CI

PODA TEK 00 NIERUCHOMO$CI

./ Wfasciciele lokali nlebedacy czfonkami Sp6fdzielni pokrywaja koszty z tytutu
podatku od nieruchomosci zgodnie z zasada udzialu powierzchni uzytkowe] lokalu
wraz z powierzchnla pomieszczer'l przynaleznych do laczne] powierzchni
uzytkowej wszystkich lokali wraz z powierzchnia pomieszczer'l przynaleznych w
danej nieruchornosci (§14 pkt.2 ppkt. "a"),

./ Czfonkowie Sp6tdzielni posiadajacy sp6fdzielcze prawo do lokalu
mieszkalnego uiszczaja podatek od nieruchornosci proporcjonalnie dOi/
powierzchni uzytkowe] lokalu (§14 pkt.2 ppkt. .c"),

./ Koszty z tytulu podatku od nieruchornosci ewidencjonowane sa w okresie roku
obrachunkowego i rozliczane (..) na poszczeg61ne nieruchornosci (... ) (~4 pkt.2
ppkt "elf),

./ Podstawa ustalenia wysokosci koszt6w dla danej nleruchornosci sa uchwaty
wlasciweqo organu sarnorzadu terytorialnego (§ 14 pkt.1 ppkt. .d"),



./ Podstawa do ustalenia wysokosci oplat lokalowych jest roczny plan finansowo
gospodarczy uchwalany przez Rade Nadzorcza, Ustalone na tej podstawie
oplaty traktuje sie jako zaliczkowe (§2 pkt.2),

./ W rocznych planach finansowo-gospodarczych planowane koszty okresla sie dla
kazdej nleruchornoscl odrebnle w podziale na koszty gospodar'ki zasobami
mieszkaniowymi (GZM) oraz koszty pozostalej dzialalnosci gospodarczej
Sp6Jdzieini (§2 pkt.3),

./ Koszty rozlicza sie na wszystkie lokale w danej nleruchornoscl nlezaleznle od
przyshrqujaceqo prawa do lokalu (§2 pktA),

./ Rozliczenia koszt6w dokonuje sie w okresach rocznych, pokrywajacych si~ z
latami kalendarzowymi (§2 pkt.6),

./ Jezeli w ciaqu roku nastapia istotne zmiany cen majace wptyw na wysokosc
koszt6w, dokonywana jest korekta planu finansowo-gospodarczego, rozliczenia
koszt6w oraz wysokosci oplat za uzywanie lokali (§2 pkt 7),

ZASADY OG6LNE NALlCZANIA OPtAT
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./ §1 -zawiera slownik pojeciowy dla potrzeb niniejszego dokumentu. Oefiniuje on
m.in. mienie Sp6tdzielni, za kt6re uwaza sie nieruchornoscl, budynki i budowle,
lokale, elementy malej architektury bedace wlasnoscia Sp6tdzielni
nieprzeznaczone ze wzqledu na sw6j charakter i funkcje do wyodrebnienia w
odrebne nieruchornosci (§1 pkt.7),

./ definiuje rowniez powierzchnle uzytkowa lokalu, za ktora rozumie sie
powierzchnie wszystkich pornieszczen znajdujacych si~ w lokalu (bez
pornieszczen przynaleznych) bez wzqledu na ich przeznaczenie lub spos6b
uzytkowania wynikajaca z uchwaly 0 przedmiocie odrebne] wlasnosci, a w
przypadku jej braku wynikajaca z przydziatu lokalu (§1 pkt.10),

./ optaty lokalowe za kt6re rozumie sle oplaty wnoszone przez uzytkownikow
lokali, miejsc postojowych na pokrycie koszt6w utrzymania lokali, czesc i "
wsp61nych nieruchornoscl oraz utrzymania mienia Spoldzlelni (§1 pkt.11),

./ koszty przez kt6re rozumie sie koszty eksploatacji i utrzymania poszczeg61nych
nieruchornoscl oraz eksploatacji i utrzymania mienia Spoldzielni (§1 pkt.12),

DEFINICJE POJ~C ZAWARTYCH W REGULAMINIE

./ Uchwalony Uchwala z dnia 24.03.2014r. Rady Nadzorczej nr 2/14, wszedt w
zycie z dniem 24.03.2014r.,

7.1.3.2 Regulamin rozliczania koszt6w gospodarki zasobami lokalowymi i ustalania optat
z tego tytuJu; (obowiazujacy od 24.03.2014r.)

./ Oplaty za uzywanie lokalu sa platne z gory do dnia 10 kazdeqo miesiaca. Od
oplat wnoszonych z op6i:nieniem Spoldzielnia nalicza ustawowe odsetki za
zwloke (§22 pktA),

./ Obowiazek wnoszenia oplat za uzywanie lokali mieszkalnych i uzytkowych ustaje
z dniem faktycznego zwolnienia lokalu na podstawie protokolu zdawczo
odbiorczego i przekazania kluczy Spotdzielni ( ... ) (§22 pkt.6),

./ 0 zmianie wysokosci oplat za uzywanie lokalu Spoldzietnia zawiadamia
uzytkownikow co najmniej 14 dni przed uplywem terminu do wnoszenia oplat, ale
nie p6i:niej niz ostatniego dnia miesiaca poprzedzajaceqo ten termin. Zmiana
wysokcsci oplat wymaga uzasadnienia na pisrnie (§22 pkt. 7).
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./ Do koszt6w gospodarki zasobami lokalowymi zalicza sie: koszty eksploatacji
podstawowej w tym koszty eksploatacji i konserwacji, odpis na fundusz
remontowy, koszty dostawy energii cieplnej, koszty eksploatacji dzwiqow, koszty
dostawy gazu, oplate za uiytkowanie i dzierzawe terenu, podatek+ od
nieruchornosci, koszty dostawy energii elektrycznej, koszty dostawy wody i
odprowadzenia sciekow, koszty wywozu nieczystosci, koszty ochro~ obiekt6w i
garaiy, koszty konserwacji domofon6w, koszty eksploatacji miejsc postojowych w
garaiach i koszty dzialalnosci spoleczno-kulturalno-oswiatoe] (§5),

./ Z koszt6w ponoszonych przez Sp6tdzielnie wydziela sie koszty gospcfdarki
zasobami mieszkaniowymi (GZM), kt6re obejrnuja sfere dziatalnosci Sp6tdzielni
zwiazana bezposrednio z eksploatacja i utrzymaniem lokali mieszkalnych oraz z
eksploatacja i utrzymaniem urzadzen i lokali sluzacych scisle celom mieszkalnym,
w tym miejsc postojowych w garaiach wielostanowiskowych zwiazanych z
zaspokojeniem w zasobach Sp6tdzielni potrzeb mieszkaniowych os6b
zamieszkujacych (§7 pkt.1),

./ Pozostala dzialalnosc Sp6tdzielni obejmuje wszystkie rodzaje dziatalnosci,.
niewymienione w czesci poprzedniej.w szczeqolnosci lokale uiytkowe, mienie
Sp6tdzielni, dzieriawy i najmy czesci wsp6lnych, pozostala dzialalnosc
operacyjna i finansowa (§7 pkt.2),

./ Podzial koszt6w bezposrednlch, kt6rych na podstawie posiadanych dokument6w
zrodtowych nie mozna wprost przypisac do poszczeg61nych rodzaj6w dzialalnosci
dzielone Set pomiedzy GZM i pozostala dzialalnosc qospodarcza Spoldzielni
proporcjonalnie do powierzchni uiytkowej poszczeg61nych dzialalnosci w danej •
nieruchomosci, a w przypadku koszt6w zuzycia wody oraz koszt6w zmiennych
dostaw ciepta wedtug struktury zuzycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego.
Koszty zwiazane bezposrednio z dana nieruchomoscia przypisywane Set do tej
nieruchomoscl i rozliczane proporcjonalnie do powierzchni uiytkowej
poszczeg61nych dzlatalnosci, Koszty posrednle zwiazane z dzialalnoscia
podstawowa Sp6fdzielni lecz z uwagi na wsp61ny ich charakter nieodnoszone
bezposrednio do konkretnych nieruchornosci, na kt6re skladaja sie m.in. koszty
oqole Sp6fdzielni, pozostale koszty operacyjne i finansowe- dzielone sa pomiedzy
GZM i pozostala dziatalnosc gospodarczq_ Spoldzielni zgddnie z przepisami
ustawy 0 podatku dochodowym od os6b prawnych,(§7 pkt.2),

./ Koszty bezposrednie i posrednie przypisane do odrebnych nieruchomosci
rozliczane sa w ramach poszczeg61nych rodzaj6w dzialalnosci proporcjonalnie do
powierzchni uiytkowej poszczeg61nych dzialalnoscl (§8),

./ Zaliczkowe stawki oplat lokalowych ustalane sa odrebnie dla kazdej pozycji
kalkulacyjnej osobno dla kazde] nieruchomosci i stanowia iloraz planowanych
koszt6w oraz jednostek rozliczeniowych w danej nieruchornosci i rozliczane sa w
okresie 12 mlesiecy (§9 pkt.2),

./ Do rozliczenia koszt6w przypadajacych na lokal lub miejsce postojowe w
powierzchni uiytkowej lokalu uwzqlednia sie laczna powierzchnie uzytkowa
wszystkich pornieszczen znajdujacych sie w lokalu bez wzqledu na ich
przeznaczenie, wyposazenie, standard i spos6b uiytkowania, a do powierzchni

ZASADY USTALANIA OPtAT LOKALOWYCH

./ Po zakonczeniu roku obrachunkowego dokonywane jest rozliczenie wynik6w
GZM i pozostale] dziatalnosci odrebnie dla kaidej nieruchomcsci (§2 pkt.8),

./ Roznica rniedzy kosztami a przychodami z oplat danej nleruchomosci zwieksza
odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchornosci
w roku nastepnym (§3 pkt.3),



./ Koszty wywozu nieczystosci Set ewidencjonowane w okresie roku
obrachunkowego i rozliczane na poszczeg61ne nleruchornosct (§17 pkt.3),

./ Kosztami wywozu odpad6w komunalnych obciaza sie lokale mieszkalne i
uzytkowe zgodnie ze stawkami ustalonymi przez Rade Miasta i zlozonymi
deklaracjami (§17 pkt.3),

./ Zmiana wysckosci zaliczki na koszty wywozu odpad6w komunalnych wynikajaca
ze zmiany stawki urzedowe] nie wymaga podjecla uchwaty przez Rade
Nadzorcza (§17 pkt.5),

ZASADY ROZL/CZANIA KOSZT6w UZYTKOWANIA GRUNT6W

./ W budynkach wyposazonych w zbiorcze urzadzenia pomiarowe zuzycie gazu
sieciowego - koszty zuzycia gazu Set ewidencjonowane w okresie roku
obrachunkowego na poszczeg61ne budynki (§16 pkt.1),

./ Koszty zuzycia gazu rozlicza sie na poszczeg61ne lokale posladajace urzadzenia
gazowe (§16 pkt.2),

ZASADY ROZL/CZANIA KOSZT6w WYWOZU NIECZYSTOSCI

ZASADY ROZL/CZANIA GAZU

./ Rozliczen w tym zakresie dokonuje sie zgodnie z zasadami rozliczen i naliczania
koszt6w zimnej i cieple] wody oraz odprowadzania sciekow dla lokali
wyposazonych w indywidualne wodomierze w budynkach SM :Przy Metrze" (§15
pkt.1),

./ Roznica porniedzy wodomierzami gt6wnymi a suma zuzyc w lokalach i surna
ryczaltow (dla lokali nieopomiarowanych)- stanowi wode techniczna, kt6ra
obciaza koszty eksploatacji poszczeg61nych nieruchornosci proporcjonalnie do
powierzchni uzytkowej (§15 pkt.3),

ZASADY ROZL/CZANIA WODY I ODPROWADZANIA SCIEK6w

./ Koszty te rozliczane Set odrebnie dla kazdej nieruchomosci proporcjonalnie do
powierzchni uzytkowej lokali w danej nieruchornosci (§10 pkt.1),

./ Na koszty eksploatacji i konserwacji skfadaja si~ m.in. koszty sprzatania,
rekultywacji zieleni, dezynsekcja, deratyzacja, ubezpieczenie rnaiatku,
wyposazenie osiedla, materiaty, nadz6r przeciw pozarowy, oswietlenie tereau,
dzlerzawa podzielnik6w, podatek od nieruchornosct, konserwacja sanitarna,
elektryczna, budowlana, systemu kontroli dostepu, konserwacja instalacji p.
pozarowe], drzwi wejsciowych, schod6w ruchomych, diwig6w, doz6r techniczny,
kontrole okresowe, czyszczenie separatora, pozostale koszty, koszty mienia do
wsp61nego korzystania, koszty og61nedziatalnoscl spoldzielni (§10 pkt.3),

uzytkowej lokali nie wlicza si~ powierzchni taras6w, balkon6w, logii, pornieszczen
przynaleznych i antresoli uzytkowanych zgodnie z ich przeznaczeniem
projektowym (§9 pkt.3),

./ Powierzchnie uzytkowa lokali do cel6w rozliczania koszt6w przypadajacych na
lokal oblicza si~ wedtug dokumentacji technicznej budynku, ale w szczeg61nych
przypadkach dopuszcza sie ustalenie powierzchni uzytkowe] wedtug pomiar6w z
natury (§9 pkt.4),

ZASADY ROZL/CZANIA KOSZT6w EKSPLOATACJII KONSERWACJI

17
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./ Koszty eksploatacji miejsc postojowych dzielone Setw podziale na koszty GZM i
koszty pozostalej dziatalnosci Spoldzielni (§22 pkt.2),

./ Rozliczenia koszt6w eksploatacji rruejsc postojowych . dokonuje sie
proporcjonalnie do ilosci miejsc postojowych poszczeg61nych kategoriach
koszt6w (§22 pkt.3),

./ W przypadku wystepowania w nieruchomosci lub budynku wyodrebnionych lokali
uzytkowych stanowiacych garaze wielostanowiskowe, lokale takie obciazane Set
kosztami bezposrednlmi powstajacyrni bezposrednirn zwiazku z danym lokalem
oraz posrednimi, obciazajacyml lokal w zwiazku z pozostawaniem lokalu w danej
nieruchornosci (§23 pkt.1),

./ Koszty eksploatacji podstawowej (koszty posrednie) obciazaja lokal
proporcjonalnie do powierzchni uzytkowej, koszty remont6w skladaja sie z dw6ch
czesci tj. koszt6w remontu czesci wsp61nych nieruchornosci oraz kosztu remontu
lokali wg. stawki ustalonej przez Rade Nadzorcza (§23 pkt.2),

OPtA TY ZA MIEJSCA POSTOJOWE

./ Obowiazek swiadczenia na fundusz remontowy dotyczy czlonkow spoldzielni,
wlascicieli lokali niebedacych czlonkaml spotdzielni oraz os6b niebedacych
czlonkarni spoldzielni, kt6rym przysluquia spoldzielcze wlasnosciowe prawa do
lokali (§21 pkt.2),

./ Oplaty na fundusz remontowy wnosi sie proporcjonalnie do powierzchni
uzytkowej lokali, a za miejsca postojowe w garazach wielostanowiskowych
wedluq stawki ustalonej przez Rade Nadzorcza (§21 pkt.3),

./ Czlonkowie spoldzietni, wlasciciele lokali niebedacy cztonkami spoldzielni oraz ...
osoby niebedace czlonkami spoldzfelni, kt6rym przysluquja prawa do lokali
wnosza oplate na pokrycie koszt6w remont6w, kt6re obciazaja koszty
eksploatacji. Optaty Set wnoszone proporcjonalnie do powierzchni uzytkowej
lokali, a za miejsca postojowe w garazach wielostanowiskowych wedluq stawki
ustalonej przez Rade Nadzorcza (§21 pkt.2),

OPtA TY NA REMONTY

11
./ Koszty podatku od nieruchornosci wynikajet ze sporzadzone] przez Spoldzfelnie

deklaracji podatku od nieruchomosci i dziela si~ na koszty dotyczace danej
nieruchornosci, kt6re rozliczane Set proporcjonalnie do powierzchru/uzytkowe]
lokali niestanowiacych odrebne] wlasnosci oraz koszty podatku od nieruchornosci
w czesci dotyczace] majatku Sp6ldzielni, kt6re rozliczane Setproporcjonalnie-do
powierzchni lokali w zasobach Spoldzielni (§19 okt.1)

./ Koszty uzytkowania wieczystego gruntu i dzierzawy terenu dzieli sie na koszty
dotyczgce danej nieruchomosci okreslane wedlug zajmowanej powierzchni gruntu
oraz stawki oplat wynikajacej ze stosownej decyzji, umowy lub wyroku, kt6re
rozliczane Set proporcjonalnie do powierzchni uzytkowej lokali nie stanowiacych
odrebne] wlasnosci oraz koszty dotyczace majatku Spoldzielni, okreslane wedlug
powierzchni gruntu oraz stawki oplat wynikajace] ze stosownej decyzji, umowy lub
wyroku, kt6re rozliczane Set proporcjonalnie do powierzchni lokali w zasobach
Sp6ldzielni (§ 18 pkt.1),

ZASAoy ROZLlCZANIA POoATKU 00 NIERUCHOMOSCI
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../ Wprowadzony w zycie 14 listopada 2006 roku, Uchwala Rady Nadzorczej nr
53/06, zmieniony Uchwala nr 3/07 z dnia 26 marca 2007 roku, Uchwata nr
22/2007 z dnia 23 lipca 2007 roku, Uchwala nr 9/2008 z dnia 18 marca 2008 roku,
Uchwala nr 24/08 z dnia 19 wrzesnia 2008 roku,

../ Niniejszy regulamin obowiqzuje wszystkich uzytkownikow lokali mieszkalnych i
uzytkowych oraz dom6w jednorodzinnych w zasobach SM .Przy Metrze" (§10
pkt.1 ),

7.1.4. REGULAMIN ROZLlCZANIA KOSZTOW ENERGII CIEPLNEJ DO CELOW
OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY W ZASOBACH SM "PRZY IYIETRZE";

ZASAOY ROZLlCZEN

".

../ Koszty sa ewidencjonowane i rozliczane z podzialern na poszczeg61ne
nieruchomosci i mienie z wyszczeg61nieniem na lokale mieszkalne, lokale
uzytkowe, pozytki z rueruchomosci oraz miejsca postojowe w qarazach
wielostanowiskowych (§31 pkt.1),

../ Pozytki i inne przychody z nieruchornosci wsp61nej sluza pokrywaniu wydatk6w
zwiqzanych z jej eksploatacia i utrzymaniem, a w czesci przekraczajqcej te
wydatki przypadaja wlascicielom lokali proporcjonalnie do ich udziatow w
nleruchornoscl wsp61nej (§34 pkt.1)

EWIOENCJA KOSZTOW

,,

,
I

OPtA TY LOKALOWE
../ Uzytkownicy lokali zobowiazani sa uczestniczyc w pokrywaniu koszt6w

zwiqzanych z eksploatacja i utrzymaniem nieruchornosci w czesciach
przypadajqcych na ich lokale oraz eksploataeja i utrzymaniem nieruchornosci
stanowiqcych mienie sp6tdzielni przez uiszczanie mlesiecznych oplat lokalowych,
w wysokosci okreslone] w planie finansowo-gospodarczym uchwalonym przez
Rade Nadzorcza (§26 pkt1),

../ Oplaty lokalowe dla poszczeg61nych lokali w nieruchomosci ustala sie jako iloczyn
zaliczkowych stawek oplat i tlosci jednostek rozliczeniowych dotyczacych danego
lokalu (26 pkt.2),

../ Optaty lokalowe lub za miejsce postojowe za dany miesiac uzytkownicy wnosza
w terminie do 10 dnia rnieslaca. Jezeli 10 dzien mlestaca przypada na sobote lub
dzien ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzien terminu pfatnosci uwaza sie
nastepny dzieri po dniu lub dniach wolnych od pracy (§26 pkt.3),

../ Niewniesienie oplaty w terminie jak wyze] powoduje mozliwosc naliczenia przez
Spoldzielnie odsetek ustawowych za zwloke (§26 pkt.7), ~/.

../ 0 zmianie wysokosci optat zaleznych od spoldzielni, spoldzlelnla obowiazana jest
zawiadornic uzytkownikow lokali, co najmniej na 3 mieslace naprz6d na koniec
rniesiaca kalendarzowego (§29 pkt.1),

../ W razie zmiany wysokosci oplat na pokrycie koszt6w niezaleznych od spotdzielni,
w szczeqolnosci energii, gazu, wody oraz odbioru sciekow, odpad6w i
nieczystoscl cleklycn, spoldzielnla jest zobowiazana zawladornic uzytkownikow
lokali co najmniej na 14 dni przed uptywem terminu do wnoszenia oplat, ale nie
pozniej nlz ostatniego dnia rniesiaca poprzedzajqcego ten termin (§29 pkt.2),

../ Zmiana wysokosci oplat wymaga uzasadnienia na pisrnie (§29 pkt.3),I
I
I
I
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,

./ Uzytkownicy lokali mieszkalnych i uzytkowych wnosza zaliczki przez 12 rniesiecy.
Wysokose miesiecznych zaliczek ustala Zarzad Spotdzlelru rokrocznie do 31 maja
(§4 pkt.1 i 2),

ZALlCZKI NA POCZET KOSZT6w CO I CW

./ Przedmiotem indywidualnego rozliczania koszt6w energii cieplnej jest podzial ,:..,
miedzy uzytkownikow lokali koszt6w ciepla poniesionych dla ogrzania caleqo
budynku (§3 pkt.1),

./ Rozliczenie koszt6w clepla zuzyteqo na cele c.o ustala si~ w oparciu 0 system
indywidualnych rozliczeri dokonywany na podstawie wskazari podzielnik6w
koszt6w C.o lub wskazari indywidualnych cieplomierzy mieszkaniowych (§3 pkt.2),

./ Koszt dostawy energii cieplnej dla potrzeb c.o w danym budynku jest surna
koszt6w stalych i zmiennych (zaleznych od uosci energii dostarczonej do budynku
podanej w GJ), wskazanych na fakturach przez dostawce energii cieplnej (§3
pkt.4),

./ W lokalach opmiarowanych cieplornierzarni koszt dostawy energii cieplnej dla
potrzeb c.o dzieli sie na koszt stafy c.o bedacy surna koszt6w stalych c.o
podanych na fakturach dla danego budynku, rozliczany na poszczeg61ne lokale
proporcjonalnie do powierzchni uzytkowe] i koszt zuzycia c.o bedacy iloczynem
ilosci zuzyteqo ciepta wg wskazan cieplornlerzy w lokalach wspolczynnika
koryqujaceqo LAF i usrednione] (proporcjonalnie do czasu obowiq_zywania w
okresie rozliczeniowym)ceny GJ wynikajq_cejz faktur dostawcy ciepla (§3 pkt. 6),

ZASAOY ROZLlCZANIA KOSZT6w ENERGII CIEPLNEJ OLA POTRZEB
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

./ Ustala sie kwartalny okres rozliczeniowy zuzycia cieplej wody. Rozliczenie
dokonywane jest na podstawie zaliczek obowiazujacych w danyf.n okresie
rozliczeniowym (§2 pkt.1),

./ Koszt dostawy energii cieplnej dla potrzeb cieple] wody dla danego budynku jest
surna koszt6w stalych i zmiennych (zaleznych od ilosci energii dostarczonej do
budynku, podanej w GJ) wskazanych w fakturach przez dostawce energii cieplnej
(§2 pkt.2),

./ llosc cieple] wody pobranej przez dany budynek okresla sie jako roczna sume
zuzycia wody mierzonego przez indywidualne wodomierze w lokalach (§2 pkt.3),

./ Koszt podgrzania 1 m3 wody oblicza sie jako iloraz kosztu staleqo i zmiennego i
tlosci wody wskazanej przez indywidualny wodomierz (§2 pkt.4)

./ Regulamin okresla zasady rozliczania koszt6w energii cieplnej dla potrzeb
podgrzania wody uzytkowe] oraz centralnego ogrzewania (§1 pkt.2),

./ Koszty dostawy energii cieplnej sa naliczane i rozliczane indywidualnie dla
kazdeqo budynku. Rozdzialu koszt6w miedzy centralne ogrzewanie a ciepla wode
dokonuje dostawca energii cieplnej (§1 pkt.3 i 4),

./ Koszty dostawy energii cieplnej oraz zaliczki wplacane na ich poczet przez
uzytkownikow rozliczane s~ bezwynikowo (§1 pkt.5),

./ Okres rozliczeniowy koszt6w energii cieplnej obejmuje 12 rniesiecy i pokrywa sie
z rokiem kalendarzowym (§1 pkt.6),

ZASAOY ROZLlCZANIA KOSZT6w ENERGII CIEPLNEJ DLA POTRZEB
POOGRZANIA WOOY .J
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../ W dniu 21 listopada 2013 roku Rada Nadzorcza dzialajaca u Pow6dki, podj~!a
Uchwale nr 30/2013 w sprawie Planu gospodarczo-finansowego na rok 2013,
bedaceqo zalacznikiern nr 1 do tej uchwaly. Uchwala weszla w zycie z dniem
podiecia. Plan gospodarczo-finansowy obejrnowal okres od 01.01.2013r. do
31.12.2013r. Podstawa do zaplanowania koszt6w dziafalnosci eksploatacyjnej
na 2013r byty aktualnie obowiazujace umowy oraz rzeczywiscie poniesione
koszty w roku 2012 i I pofrocze 2013r. W czesci planowanych koszt6w
uwzqledniono srednioroczny wskaznik wzrostu cen towar6w i ustug
konsumpcyjnych opublikowany przez GUS, kt6ry w 2012r. wyniosl 3,7%.
Koszty dotyczace oplat gruntowych zostaly zaplanowane na podstawie
Uchwaty Nr XL VII1237/2012 Rady Miasta Stoleczneqo Warsz.p.wyz dnia 8
listopada 2012r., w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od
nleruchornosci na 2013r. Koszty utrzymania zasob6w Spotozielni
Mieszkaniowej zostary przedstawione w podziale na poszczeg61ne
nleruchornoscl w ramach kt6rych wyodrebniono nastepujace formy: lokale
mieszkalne, lokale uzytkowe, pozytki z nieruchomosci oraz miejsca postojowe
(GZM i dzlatalnosc gospodarcza) Plan przychod6w z lokali mieszkalnych,
lokali uzytkowych i miejsc postojowych zaplanowany zostal w wysokosci oplat
obowiazujacych z uwzqlednleniem planowanych zmian stawek. Sporzadzono
nowe kalkulacje optat ntezaleznych dla lokali mieszkalnych oraz czesci lokali
uzytkowych. Zmiana wysokosci oplat zwiazana jest z dostosowaniem
wysokosci stawek do koszt6w zaplanowanych na rok 2013.

I
I

7.2 PLAN GOSPODARCZY NA 2013 ROK - UCHWAt.A RADY NADZORCZEJ SM
"PRZY METRZE" Z DNIA 21 LlSTOPADA 2013 ROKU

7.2.1 ZAt.OZENIA OGOLNE DO PLANU

I
I

I
I

../ Niedoplaty w przypadku gdy rzeczywiste koszty energii cieplnej przekrocza surne
naliczonych zaliczek w danym okresie rozliczeniowym wynikajq_ce z rozliczenia
uzytkownik lokalu zobowiazany jest uzupelnic w ciq_gu 30 dni od dnia
dostarczenia rozliczenia, zas nadplaty powstale w wyniku rozliczenia w pierwszej _
kolejnosci zaliczone zostana na pokrycie ewentualnych zaleqlosci z tytulu oplat
na eksploatacje i utrzymanie lokalu oraz innych zobowiazan finansowych
wzqledem Spoldzielni, nastepnie zostana zaliczone na poczet przyszrych
naleznosci lub na zadanle uzytkownika zostana przekazane w ciq_gu30 dni od
dnia dostarczenia rozliczenia na wskazane przez niego konto (§7 pkt.2)

I

I
I

I

../ Zaliczkowy koszt podgrzania 1 m3 wody ustala sle w takiej samej wysokosci da
wszystkich lokali w danym budynku na podstawie kosztu podgrzania 1 m3 wody w
poprzednim roku, z uwzqlednieniern planowanych przez dostawce zmian koszt6w
energii cieplnej i rezerwy w zakresie od 5% do 15% (§4 pkt.5),

../ Zaliczkowy koszt ogrzania 1 m2 powierzchni lokalu ustala sie indywidualnie dla
kazdeqo lokalu na podstawie srednieqo rniesieczneqo kosztu ogrzania 1 m2

powierzchni lokalu w poprzednim roku, z uwzqlednieniern planowanych przez
dostawce zmian koszt6w energii cieplnej i rezerwy w zakresie od 20% do 35%
(§4 pkt.6),

ZASAOY ROZL/CZEN ZUZYCIA KOSZT6w ENERGII CIEPLNEJ ZA OANY OKRES
ROZL/CZENIOWY

I

I
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v' Z uzasadnienia tej uchwaty (zalacznlk nr 2) wynika, ze: zmienione zostaly
optaty niezalezne od Spotdzielni, obowiazujace od 01 grudnia 2013r:

7.2.2. ZMIANY OPt.AT NALEZNYCH SPOLDZIELNI WSKUTEK UCHWALENIA
UCHWAt.Y RN NR 30/2013;

• z tytulu dostawy energii elektrycznej do celow ogolnych budynkow z
uwagi na dostosowanie wysckoscl oplat dla niekt6rych nieruchornosci
do poziomu kosztow zaplanowanych w roku 2013 i liczby osob
zamieszkalych w poszczeqolnych nieruchornosclach,

• z tytulu uZytkowania gruntu-koszty oplaty rocznej za wieczyste
uzytkowanie gruntow skalkulowano na podstawie oplaty wnoszonej do
Urzedu Miasta,

• podatku od nieruchornosci z uwagi na dostosowanie wysokosci oplat
do planowanych kosztow na rok 2013. Koszty zaplanowano na
podstawie uchwaly Nr XLVI/1237/2012 Rady Miasta Stotecznego
Warszawy z dnia 8 listopada 2012r w sprawie okreslenia wysokosci
stawek podatku od nieruchomosci na 2013 rok.

• Dla nieruchomosci nr 9, na ktore] posadowiony jest budynek
Pozwanych, zmieniono stawke podatku od nleruchomoscl z kwoty 0,09

v' Zgodnie z zalozeniarni do tej uchwaly na dzieri 31 grudnia 2013r zaplanowano
wynik ujemny na dziatalnosci Spoldzielni tj. dzialalnosci GZM oraz dzfalalnosci
gospodarczej w wysokosci -3 822 390 zl,

v' Mienie Sp6tdzielni tzn. tereny poza wyodrebnionyml nieruchomosclaml,
zostalo podzielone na mienie do wspolneqo korzystania (hydrofornie,
trafostacje, drogi wewnetrzne) oraz na mienie zwiazane z dzialalnoscia
gospodarczq_. Kosztami mienia do wspolneqo korzystania zostaly obciazone
lokale mieszkalne, uzytkowe i pozytk! z nieruchornosci proporcjonalnie do
powierzchni uzytkowe], koszty te sa czescia oplaty eksploatacyjnej
nieruchornosci. Do poszczeqolnych nieruchomosci przyporzadkowano
proporcjonalnie do powierzchni uzytkowe] koszty dotyczace pozostalej
dzialalnosci operacyjnej i finansowej Na planowany wynik dla
poszczeqolnych nleruchomosci skladaja sie: bilans otwarcia roku -f013
(nadwyzka lub niedobor przychodow nad kosztami), czesc nadwyzki
bilansowej za rok 20111, planowany na rok 2013 wynik na gospodarce
zasobami spofdzlelni oraz wynik na pozostale] dzlatalnosci ~6peracyjnej i
finansowej.

v' Koszty og61ne biura Zarzadu rozdzielone zostaly na dzlalalnosc IlGZM
(qospodarke zasobami mieszkalnymi) oraz na pozostala dzialalnosc
qcspodarcza struktura przychod6w. Zaplanowane koszty Biura Zarzad«
na rok 2013 wynosity w sumie 6 232 635,00 zt, (zalacznlk do Uchwaty- str.
20,

v' Koszty mienia do wspolneqo korzystania zaplanowano na 2013r w wysokosci
122 362 zl, przychody z tego tytuiu w wysokosci ,,0" (zalacznik do uchwaty, str. •
21), •

v' Planowane koszty funduszu remontowego na 2013r to kwota 4969461 zl ,
bilans otwarcia funduszu remontowego w wysokosci 16 135 700 zt,
planowane przychody z tego tytulu 4081 350 zl, co oznacza stan na koniec
okresu sprawozdawczego w wysokosci 15 247 589 zt (zalacznik do uchwaly
str. 23), ....,
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CAt.E ZASOBY SP LDZIELNI (WYCIAG Z PLANU GOSPODARCZEGO ZA 2013R)
Wyszczegolnienie
pow. lokale mieszkalne [m2] 228898,87
pow. lokale mieszkalne najem (wtasne) [m2] 1 532,59
pow. lokale uzytkowe na prawach [m2] 12 331,94
pow. lokale uzytkowe najem (wlasne) rm2] 6018,03

6

7.2.3.1 WYCIAG Z PLANU GOSPODARCZEGO NA 2013R;

7.2.3. WYLlCZENIE KOSZTOW EKSPLOATACYJNYCH W PLANIE
GOSPODARCZYM NA 2013R
(zalacznik do uchwaly, zestawienie tabelaryczne- str. 12 odnoszace sie do
nleruchomosci Pozwanych); t

./ Oplaty z tytulu funduszu remontowego pozostawiono na dotychczasowym
poziomie to jest dla lokali mieszkalnych w wysokosci 1,50 zUmkw, a dla miejsc
postojowych w wysokosci 10 ztlmiejsce, co oznacza, ze Pozwani zgodnie z ta
uchwala winni wplacac do Powodowej Spoldzlelni 288,65 zt mleslecznle z
tytutu funduszu remontowego.

",

• z tytulu eksploatacji podstawowej dla lokali mieszkalnych dla czlonkow
z kwoty 1,59 ztlmkw na 2,09 ztlmkw dla nleruchornosct nr 9 na ktorej
posadowiony jest budynek Pozwanych, co oznacza, ze od 01 marca
2014 roku Pozwani zgodnie z ta uchwala powinni ulszczac z tytutu
koszt6w eksploatacji kwote 402,18 zt miesiecznie (192,43x2,09
ztlmkw).

./ zmienione zostaly optaty zalezne od Spoldzielni, obowiazujace od 01 marca
2014r:

Sp6ldzielnia obciqzyla Pozwanych za 2013 rok podatkiem od nleruchomoscl •
mniejszym niz to wynika z przytoczonej powyze] Uchwaly Rady Miasta st.
Warszawy.

Wniosek:

zUmkw na 0,12 zUmkw (§2 pkt.3 uchwaly), co oznacza, ze przez caly
rok Pozwani winni wplacic do Spoldzielni kwote 213,60 zl (192,43xO,09
zlxt t miesi~cy+192,43 ztxO,12=190,51 +23,09), rniesiecznie zas kwote
23,09 zl.

• Z uchwaly Nr XLVI/1237/2012 Rady Miasta Stotecznego Warszawy z
dnia 8 listopada 2012r w sprawie okreslenla wysokosci stawek podatku
od nieruchornosci na 2013 rok wynika, ze dla budynk6w mieszkalnych
lub ich czesct stawka podatku wynosi 0,73 zUmkw od powierzchni
uzytkowej, zas od grunt6w (pozostalych) 0,45 ztlmkw.

• Zgodnie z uchwalonymi przez Rade Miasta St. Warszawy stawkami
podatk6w od nieruchomosci Pozwani powinni zostac obclazeni w skaf
roku kwota 140,95 zt+82,80 zt=223,75 zl ( 193,08xO,73+184 mkwx0,45
zl), przy zalozeniu, ze dom jest zlokalizowany na dzialce 0 powierzchni

. 184 m kw, tak jak to wynika z przydziatu(karta 13)

I
I
I

I
I

I
I
I

I

I
I
I

I
I

I
I

II
I
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r--
pow. pom. gosp .. firmy sprzatajace, niepelnowartosciowe [m2] 971,37

Powierzchnia nleruchomosci bez m. post. [m2] 249755,80
pow. miejsc postojowych bez komunikacjijm21 15242,42
Powierzchnia calkowita nleruchomoscl [m2] 264998,22
liczba os6b og6tem I-VI 7936
liczba os6b oqolem VII-XII 7969
liczba os6b gaz I-VI 6358
liczba os6bgaz VII-XII 6242
liczba os6b dzwigi I-VII 2222,50
liczba os6b dzwiqi VII-XII 2209,50
liczba lokali dzwigi 742
liczba Jokali domofony
Powierzchnia lokali mieszkalnych z cztonkowstwem 219886,78
Powierzchnia lokali mieszkalnych bez cztonkowstwa 10 54Zj'()8
Powierzchnia lokali uzytkowych z cztonkowstwem 10096,15
Powierzchnia lokali uzytkowych bez cztonkowstwa 8253,82
Liczba lokali mieszkalnych 4017
Liczba lokali uzytkowych 197
Liczba miejsc postojowych GZM 661
Liczba miejsc oostoiowvch . Pozostata dzialalnosc. 471
Nadwyika bilansowa - na pokrycie koszt6w I.m. z czlonk za rok 2012 6596603,40
Nadwyzka bilansowa - na pokrycie koszt6w l.uz. z cztonk za rok 2012 0
BO -nadwyzka/niedobor na GZM za 2012r. cztonkowie -6 647 177,80
BO -nadwyzka/niedobor na GZM za 2012r. nieczlonkowie 216 178,70

KOSZTY lokale mieszkalne
I Eksploatacja konserwacja 9371 762

koszt roku 2013 dla czlonkow 8947445
koszt roku 2013 dla niecztonk6w 424317

dla cztonk6w SM

dla os6b nie bedacych czlonkarni SM
koszty lokale na prawach 9314797

koszty lokale najem 56965
1 Koszty eksploatacji 2316663

2 Koszty konserwacji 1 377 132
3 Koszty og61ne Biura Zarzadu 4905 165
4 Koszty mienia do wsp61nego korzystania 112894
5 Rezerwa na dzierzawe terenu 2012,2013 • 659908
II Dzwiqi 434161
III Domofony . 67735
IV CO 6620500
V CW 3408500
VI Energia elektryczna 765700
VII ZW i kanalizacja 5 148000
VIII Gaz 490690
IX Wyw6z nieczystosci 919500
X Podatek od nieruchomosci 198416
XI Wieczyste uzytkowanie grunt6w/dzierzawa terenu 2279364
XII Ochrona 193090
XIII Fundusz remontowy/optata za remonty 4009900



WYNIK
I Najem 9535
II Eksploatacja -3427089
III Dzwigi • -50809
IV Domofony -145
V CO 0
VI CW 0
VII Energia elektryczna -61 095
VIII ZW i kanalizacja 0
IX Gaz 29710
X Wyw6z nieczvstosci 11 000
XI Podatek od nieruchornosci 9255
XII Wieczyste uzvtkowanie grunt6w/dzieriawa terenu -208864
XIII Ochrona 41 090
XIV Fundusz rernontowv/oplata za remonty 0
XV Pozytki z nleruchornosct 0
XVI Pozostale przychody operacyjne i finansowe -956499

I
I
I

Mienie dzlalalnosc gospodarcza
Klub "Przy Lasku"
Pozostale przychody dzialalnosc gospodarcza
RazemI

I
I

I
I

I

",

PRZYCHODY lokale mieszkalne
I Najem 66 500
II Eksploatacja 5887708
III Dzwiqi 38'3352
IV Domofony 67590
V CO 6620500
VI CW 3408500
VII Enerqia elektrvczna 704605
VIII ZW i kanalizacja 5148000
IX Gaz 520400
X Wyw6z nieczystoscl 930500
XI Podatek od nieruchomosci 207671
XII Wieczyste uzvtkowanle qruntow/dzterzawa terenu 2070500
XIII Ochrona 234180
XIV Fundusz remontowy/cplata za remonty 4009900
XV Pozytki z nleruchornosci 0
XVI Pozostale_prz_y_chod_y_operacvine i finansowe 877 001

Razem 31 136907

Mienie dzlalalnosc gospodarcza
Klub "Przy Lasku"
Pozostale koszty dzlalalnosc oosoodarcza
RazemI

XIV Pozytki z nieruchomosci 0
XV Pozostale koszty operacyjne i finansowe 1 833500

Razem 35740818
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NIERUCHOMO C NR 9 (WYCIJ\G Z PLANU GOSPODARCZEGO NA ROK 2013)
Wyszczeg61nienie

pow. lokale mieszkalne [m2] 3080,32
_Qow. lokale mieszkalne najem (wfasne)jm21 0
pow.lokale uzvtkowe na prawach [m2] 0
pow. lokale uzytkowe najern. (wlasne) [m2] 0
pow. pom. gospod. firmy sprzataiace, nlepofnowartosciowe [m2] 0
Powierzchnia nieruchornoscl bez m. _Qost.1m2] 3080,32
pow. rnieisc postoiowvch bez komunikacji [m2] 0
Powierzchnia calkowita nleruchornosci [m2] 3080,32
liczba os6b og61em I-VI 40
liczba os6b og61em VII-XII 41
liczba os6b gaz I-VI 0
liczba os6b gaz VII-XII 0
liczba os6b dzwigi I-VII 0
liczba os6b dzwiql VII-XII 0
liczba lokali dzwigi 0

-3822390 IIWYNIK FINANSOWY OG6t.EM

Nadwyzka bilansowa - napokrycie koszt6w l.uz. z czlonk za rok 2012 0
Przychody Pozostata dzlalalnosc w roku 2013 4594810
Koszty Pozostala dzialalnosc w roku 2013 -4217192
Wynik na Mieniu, Klubie i pozostale] dzialalnosci -296752
Wynik Pozostala dziafalnosc 80866

7378511IWynik pozytki z nieruchornosci

80 -nadwyzka/niedobor na GZM za 2012r. czlonkowie -6647 177,80
80 -nadwyzka/niedobor na GZM za 2012r. niecztonkowie 216~78,70
Nadwyzka bilansowa - na pokrycie koszt6w I.m. z czlonk za rok 2012 6596603,40
Przychody GZM w roku 2013 31 866493,00
Koszty GZM w roku 2013 /'-36673205,00
Wynik GZM 4641108..

46039111IXVIII Wynik finansowy za rok 2013

Mienie dzialalnosc gospodarcza
Klub "Przy Lasku"
Pozostale przychody i koszty dzialalnosc qospodarcza

-46039111I Razem
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PRZYCHODY lokale mieszkalne
I Najem 0
II Eksploatacja 61494
III Dzwiqi 0
IV Domofony 0
V CO 42000
VI CW 25500

I
I

I

I
I

I
I

I

I
I
I

liczba lokali domofony 16
Powierzchnia lokali mieszkalnych z cztonkowstwem 2884,8
Powierzchnia lokali mieszkalnych bez cztonkowstwa 195,52
Powierzchnia lokami uzytkowych z cztonkowstwem 0
Powierzchnia lokami uzytkowvch bez cztonkowstwa 0
Liczba lokali mieszkalnych 16
Liczba lokali uzytkowych 0
Liczba miejsc postojowych GZM
Liczba miejsc postojowych . Pozostala dziatalnosc. 0
Nadwvzka bilansowa - na pokrvcie koszt6w I.m. z czlonk za rok 2012 86544,00
Nadwyzka bilansowa - na pokrycie koszt6w l.uz. z czlonk za rok 2012 0
BO -nadwyzka/nledobor na GZM za 2012r. cztonkowie 72 428,54
BO -nadwyzka/niedobor na GZM za 2012r. niecztonkowie 9723,45

KOSZTY lokale mieszkalne
I Ekspolatacja konserwacja 263fi43

koszt roku 2013 dla czlonkow 246 '815
koszt roku 2013 dla niecztonk6w 16728

dla cztonk6w SM 7,13
dla os6b nie bedacych czlonkami SM 7,13

. koszty lokale na prawach 263543
koszty lokale najem 0

1 Koszty eksploatacji 17946
2 Kosztykonserwaqi 14180
3 Koszty og61ne Biura Zarzadu 65570
4 Koszty mienia do wsp61nego ko~stania 1 509
5 Rezerwa na dzierzawe terenu 2012, 2013 164338
II Dzwiqi 0
III Domofony 25
IV CO 42000
V CW 25500
VI Energia elektryczna 0
VII ZW i kanalizacja 30000
VIII Gaz 0
IX Wyw6z nieczvstosci 7200
X Podatek od nieruchornosci 4261
XI Wieczyste uzytkowanie grunt6w/dzierzawa terenu 18600
XII Ochrona 0
XIII Fundusz remontowy/optata za remonty 55500
XIV Pozvtki z nieruchornosci • 0
XV Pozostate koszty operacyjne i finansowe 24055

Razem 470684

I

-

I
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-282181IWYNIK FINANSOWY OGOlltM

Nadwyzka bilansowa - na pokrycie koszt6w l.uz. z czlonk za rok 2012 0
Przychody Pozostala dzialalnosc w roku 2013 0
Koszty Pozostala dzialalnosc w roku 2013 0
Wynik na Mieniu, Klubie i pozostalej dzlalalnosci
Wynik Pozostala dzialatnosc 0

01IWynik pozytk] z nieruchemoscl

80 -nadwvzka/niedobor na GZM za 2012r. czlonkowie 72428,54
80 -nadwvzka/niedobor na GZM za 2012r. nieczlonkowie 9723,45
Nadwyzka bilansowa - na pokrycie koszt6w I.m.z czlonk za rok 2012 86544,00
Przychody GZM w roku 2013 273770,00
Koszty GZM w roku 2013 -470684,00
Wynik GZM -28218

-1969141IXVII IWynik finansowy za rok 2013

,

WYNIK
~

I Najem 0
II Eksploatacja ~/. -202049
III Dzwigi 0
IV Domofony ..-25
V CO 0
VI CW

,
0

VII Energia elektryczna 0
VIII lYV i kanalizacja 0
IX Gaz 0
X Wyw6z nieczystosci -100
XI Podatek od nieruchomoscl -561
XII Wieczyste uzvtkowanie grunt6w/dzierzawa terenu 18370
XIII Ochrona 0
XIV Fundusz remontowy/oplata za remonty 0
XV Pozytki z nleruchomosci 0
XVI Pozostale przychody i koszty operacyjne i finansowe -12549

Razem -196914

VII Energia elektryczna 0
VIII lYV i kanalizacja 30000
IX Gaz -- 0
X Wyw6z nieczvstosci 7100
XI Podatek od nieruchomosci 3700
XII Wieczyste uzytkowanie grunt6w/dzierzawa terenu 36970
XIII Ochrona 0
XIV Fundusz remontowy/oplata za remon!y_ 55500
XV Pozvtki z nieruchomoscl 0
XVI Pozostale przychody operacyjne i finansowe 11 506

Razem 273770
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o Powierzchnia nleruchomoscl nr 9 na kt6rej posadowiony jest budynek
Pozwanych przyjeta do obliczeri przez Powodke wynosi 3 080,32 mkw. Z
decyzji nr 245/D/00/MU Burmistrza Gminy Ursyn6w z dnia 15 marca 2000
roku (karta 63) wynika, ze powierzchnia calkowita nieruchornosci nr "S1"
sktadajace] si~ z 16 segment6w wynosi 3112,20 mkw, co oznacza, ze
Spoldzlelnla do swoich obliczen przyjmuje rnnlejsza powierzchnie
nieruchornosci na kt6rej znajduje sie dom Pozwanych, niz to wynika z
decyzji zezwalajqcej Spoldzielni na uzytkowanie w/wl nieruchomosci, co
rnoze rniec miejsce w przypadku wt6rnych doktadniejszych pomiar6w
geodezyjnych. WedJug tabelarycznego planu gospodarczo-finansowego
dolaczoneqo do opisanej powyzej uchwaly na nleruchomosci nr 9
zamieszkuje 41 os6b, uzytkowanych jest tam 16 domofon6w ..
Powierzchnia lokali mieszkalnych z cztonkowstwem wynosi 2884,80
mkw, zas lokali mieszkalnych bez cztonkowstwa w spotdzielni wynosi
195,52 mkw, co daje razem powierzchnie uzytkowa wynoszaca 3 080,32
mkw na nieruchornosci nr 9. Wedtug decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie
16 segment6w jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, powierzchnia
uzytkowa wszystkich segment6w wynosi 2862 mkw. Roznica w rnetrazu
powierzchni uzytkowe] przyjete] do wyliczen dla nieruchomosci
Pozwanych jest wieksza 0218,32 m kw, co stanowi 7,6% (218,32/2862
mkw x 100%) wiece] niz wynikatoby to z decyzji 0 pozwoleniu na
uzytkowanie. Biegty nie posiada informacji na temat zmian w
powierzchniach uzytkowych budynk6w innych niz budyneK Pozwanych,
dlatego tez nie wypowiada sie na temat tej roznlcy.

o Nadwyzka bilansowa z 2012 roku dla czlonkow spotdzieln! wynosi
72428,54 zt, dla nleczlonkow 9 723,45 zl.

o Suma przedstawionych koszt6w eksploatacji i konserwacji na
nleruchornosci nr 9 wynosi 470684 zt w tym koszty eksploatacji 17946 zl,
koszty konserwacji 14.180 zt, koszty oqolne biura zarzadu 65 570 zl,
koszty mienia do wsp61nego korzystania 1 509 zt, rezerwa na dzierzawe
terenu 2012 i 2013 164 338 zt, domofony 25 zt, centralne ogrzewanie
42 000 zt, ciepta woda 25 500 zl, zimna woda i kanalizacja 30 000 zt,
wyw6z nleczystosci 7200 zf, podatek od nleruchomoscl 4261 zt,

I
I

SPOS6B WYLlCZENIA KOSZT6w:

./ Oplaty zalezne od Sp6tdzielni:I
I

7.2.3.2 SPOSOS WYLlCZENIA STAWEK EKSPLOATACYJNYCH DLA
NIERUCHOMOSCI NR 9;I

stawki eksploatacja podstawowa : lokale mieszkalne
dotychczasowa czlonkowie 1,59
dotychczasowa nie czlonkowie 2,75
wynikajqce z koszt6w na rok 2013 7,13
z uwzqlednleniern BO i nadwyzki bilansowej dla czlonk6w 2,54
z uwzqlednienlern Bo dla nie czlonk6w 2,99
proponowana dla czlonk6w 2,09
proponowana dla nie czlonk6w 2,99

I
I

I
I



o Pow6dka w planie gospodarczym wylicza nadwyzki oraz niedobory (wynik
finansowy) na poszczeg61nych optatach zar6wno zaleznych jak i
niezaleznych od Sp6fdzielni,

spos6s USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO NA POSZCZEG6LNYCH
POZYCJACH KOSZTOWYCH POW60KI:

o Pow6dka podobnie jak przy przychodach z tytulu eksploatacji
podstawowej .przedstawia w zalacznlku do planu gospodarczego
przychody rzeczywiscie uzyskane przy dotychczasowych zaliczkach na
media i por6wnuje je z kosztami planowanymi, po uwzqlednieniu
podwyzek niezaleznych od Sp6ldzielni np. medi6w czy podatk6w od
nieruchomosci.

o Pow6dka w planie gospodarczym na 2013r przedstawia rzeczywiscie
uzyskane przychody (w skali roku) od swoich czlonkow i nieczlonk6w,
liczone wedlug stawek dotychczasowych (dla czlonkow-t ,59 zbmkw, dla
nieczlonk6w 2,75 zUmkw} i por6wnuje je z kosztami planowanymi w
wysokosciach opisanych powyzej. Z tytulu eksploatacji Pow6dka uzyskala
w skali roku (od czlonkow i nieczlonkow dla nieruchornosci nr 9) na koszty
podstawowe eksploatacji kwote 61.494, 12 z~ (powierzchnia lokali
mieszkalnych z czfonkowstwem 2.884,80 mkw x 1,59 zUmkw x 12 m-cy+
powierzchnia lokali mieszkalnych bez czlonkowstwa tj. 195,52 x 2,75
zUmkw x 12 m-cy).

spos6s WYLlCZENIA PRZYCH006W SP6tOZIELNI Z TYTUtU OPtAT
NIEZALEZNYCH 00 SP6tOZIELNI:

spos6s WYLlCZENIA PRZYCH006W Z rYTUtU EKSPLOATACJI POOSTAWOWEJ'
(OPtAT ZALEZNYCH 00 SP6tOZIELNI): ,

dzierzawa terenu 18 600 z~, koszty funduszu remontowego 55 500 z~,
pozostale koszty operacyjne i finansowe 24 855 zl.

o Na koszty eksploatacji i konserwacji (eksploatacji podstawowej dla
miesiecznych oplat do Spoldziefni) skladaja sie: .koszty eksploatacji
(17 946 zl), koszty konserwacji ,(14 180 zl), koszty og61nezarzadu (65570
zl), koszty mienia do wsp61nego korzystania (1 509 zl), rezerwa na
dzlerzawe terenu 2012 i 2013 (164 338 zl), co daje w sumie kwote
"eksploatacji i konserwacji" (pozycja "I" informacji 0 wysokosci oplat dla
Pow6dki w kazdyrn zawiadomieniu 0 wysokosci oplat) w wysokosci
263 543 z~dla czlonkow i nieczlonkow na caly 2013r w przeliczeniu na
cala powierzchnie uzytkowa nieruchomosci (3080,32 mkw), co dt§je w
przeliczeniu na jeden mkw powierzchni uzytkowe] lokalu 7,13 z~
miesiecznie z jednego metra kwadratowego powierzchni uzytkowe] lokalu
(263543: 3.080,32 :12 m-cy). J

o Pozostale koszty (domofony, CO, CW, energia elektryczna, ZW i
kanalizacja, gaz, wyw6z nieczystosci, podatek od nieruchomosci,
dzierzawa terenu, pozostale koszty operacyjne i finansowe) sa traktowane
przez Powodke jako koszty niezalezne od Sp6fdzielni i naliczane
zaliczkowo do oplat rniesiecznych.
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V' Pow6dka ustala nastepnie koszty miesieczne z jednego metra kwadratowego
liczonego dla czlonka i niecztonka spoldzielni bez uwzqlednienia nadwyzek z
tytulow om6wionych powyze]. W takim przypadku czlonek i nieczlonek spoldzielni
winien mlesiecznie placlc do spoldzielni stawke w wysokosci 7,13 zl za jeden metr

Nadwytka na GZM za 2012r. dla czlonk6w (72 428,54) + nadwytka na GZM za
2012r dla nieczlonk6w (9 723,45 zl) + nadwytka bilansowa z 20 12r. na pokrycie
koszt6w z czlonkami (86 544,00 zl) + przychody GZM w roku 2013 (273. 770 zl)
koszty GZM w roku 2013 (470 684 zt),

,

V' Zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 16 wrzesnia 1982r. prawo spoldzielcze zysk
sp6/dzielni, po pomniejszeniu 0 podatek dochodowy i inne obciazenla
obowiazkowe wynikajace z odrebnych przepis6w ustawowych stanowi
nadwyzke bilansowa,

V' Straty bilansowe spoldzielnl pokrywa sle z funduszu zasobowego, a w czesci
przekraczajace] fundusz zasobowy- z funduszu udzia/owego i innych
fundusz6w wlasnych spoldzielni wedtug kolejnosci ustalonej przez statut- art.
90§1 ustawy prawo spoldzielcze,

V' Z art.6 ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 spoldzielniach mieszkaniowych
wynika, ze roznica miedzy kosztami eksploatacji i utrzymania danej
nleruchomosci zarzadzanej przez spotdzielnie (... ) a przychodami z oplat (... )
zwieksza odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania
danej nleruchomosci w roku nastepnym,

V' Pow6dka rozlicza koszty i przychody na kazda nieruchornosc z osobna, tym
samym ustalajac wynik finansowy (zysk lub niedob6r) na kazde] z pozycji
kosztowo-przychodowej wymienionej powyzej),

V' Z analizy przezj biegtego planu gospodarczo-finansowego dla nieruchomoscl
nr 9, na kt6rej posadowiony jest budynek Pozwanych wynika, ze nadwyzka
na gospodarce zasobami mieszkaniowymi (GZM) dla tej nieruchornoscl za
2012r dla czlonkow spoldzlelni wynosi 72 428,54 z/, dla niecz/onk6w
nadwyzka z tego samego tytulu wynosi 9723,45 zl. Oodatkowo nadwyzka
bilansowa za 2012 rok dla czlonkow wynosi 86 544,00 zt. Po rozliczeniu
nadwyzek finansowych z tych dw6ch tytulow wynik finansowy Spoldzjelni za
2013r (wed/ug planu) powinien wyniesc minus 28 218 zt, wyliczenie to
przedstawia sie w spos6b nastepuiacy:

SPOS6B USTALENIA PRZEZ POW60KE WYSOKOSCI STAWEK OPtAT
EKSPLOATACJI POOSTAWOWEJ (OPtAT ZALElNYCH 00 SP6tOZIELNI): ~/.

o .Na oplatach eksploatacji podstawowej wynik finansowy jest ujemny
wynosi 202 049 zl (61 494 zt- 263 543 zl),

o Na oplatach z tytutu domofon6w wynik jest ujemny i wynosi 25 zf,
o Na wywozie nieczystoscl wynik jest ujemny i wynosi 100 zt,
o Na podatku od nieruchornosci wynik jest ujemny i wynosi 561 zt,
o Na dzierzawie gruntu wynik jest dodatni i wynosi 18 370 zt,
o Na pozostalych przychodach operacyjnych wynik jest ujemny i wynosi

12549zl,
o Razem na wszystkich pozycjach przychod6w Sp6/dzielni dla

nleruchornosci nr 9- wynik finansowy jest ujemny i wynosi lacznie
196914 zt.
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Koszty ogolne zarzadu;

SPOS6B USTALENIA PRZEZ POW60KE KOSZTOW OGOLNYCH ZARZADU,
KOSZTOW FINANSOWYCH I OPERACY JNYCH PRZYPAOAJACYCH NA
NIERUCHOMOSC POZWANYCH, MAJACYCH WPt YW NA WYSOKOSC
MIESIECZNEJ STAWKI EKSPLOATACYJNEJ POOSTAWOWEJ (OPtAT ZALEZNYCH
00 SP6tOZIELNI

./ Z prognozy koszt6w oraz realnie uzyskanych w 2013 roku przychod6w z
gospodarki GZM Sp6tdzielnia mieszkaniowa wyliczyta stawki dla cztonk6w w
wysokosci 2,54 zl/mk oraz dla niecztonk6w w wysokosci 2,99 zbrnkw, Sp6tdzielnia ...
proponuje po sporzadzeniu planu gospodarczego stawke z jednego metra
kwadratowego nizsza niz to wynika z przedstawionych powyzej wyliczen dla
czfonk6w w wysokosci 2,09 ztlmkw, zas dla nie czlonkow stawke identyczna z
wyliczonq z planu tj. 2,99 ztlmkw.

Dla nieczlonk6w; koszty eksploatacyjne poniesione przez nieczlonk6w (16 728 zl)
pomniejszono 0 nadwytk~ na GZM za 2012 r.(9 723,45 zl) oraz podzielono przez
powierzctinie utytkowq lokali b~dqcych nieczlonkami (195,52 mkw) i podzielono
przez 12 miesiecy aby uzyskec miesieczne zaliczk~; (16728-9 723,45) : 195,52: 12
uzyskujqc w ten spos6b stawk~ 2,99 zllmkw .

./ Nastepnyrn krokiem do wyliczenia kosztu jednostkowego za mkw lokalu jest
odliczenie nadwyzek dla cztonk6w i niecztonkow om6wionych punkt wyze]. Po
rozliczeniu nadwyzek z wplat czlonkow oraz nadwyzki bilansowej za 2012r
stawka za mkw oplaty eksploatacyjnej wynosi 2,54 zl.mkw, zas z uwzqlednieniem
nadwyzki bilansowej za 2012 dla niecztonk6w stawka ta wynosi 2,99 ztlmkw.'
Wyliczenia te zostaly dokonane w spos6b nastepujacy;

Dla czlonk6w: koszty eksploatacyjne poniesione przez czlonk6w (246815 zl)
pomniejszono 0 nadwytki na GZM oraz nadwytki bilansowe za 2012r przypadajqce
na czlonk6w (72428,54+86 544zl) oraz podzielono przez powierzchnie utytkolAq
lokali wszystkich czlonk6w (2 884,80 mkw) oraz podzielono przez 12 miesiecy
(246815 -158 972,54) : 2884,80 :12, uzyskujqc w ten spos6b stawk~ 2,54 zllmkw

Lecznie koszty eksploatacji i konserwacji (dla czlonk6w i nieczlonk6w) wynoszq
263 543 zl. Powierzchnia utytkowa dla calej nierucnomosci nr 9 wynosi 3 080,32
mkw, co oznacza, ze miesieczne koszty eksploatacyjne wynoszq 7,13 zl za 1 metr
kwadratowy powierzchni utytkowej ( 263 543 : 3080,32 : 12m-cy) .

kwadratowy powierzchni uzytkowe]. Wyliczenia te zostaly dokonane w spos6b
nastepujacy:



./ Z zalacznika do Uchwaty nr 30/2013 z dnia 21 listopada 2013r (str. 20 uchwaty)
wynika, ze koszty og61ne zarzadu planowane na 2013r w sumie wynlosa 6.232
635 zt. Z uchwaly tej wynika, ze koszty te rozdzielone zostaly na dzialalnosc GZM
oraz pozostala dzlatalnosc gospodarczq struktura przychod6w, tj. zgodnie z art.
15 ust.2 ustawy 0 podatku dochodowym od os6b prawnych, stanowiacyrn, ze
.Jezef podatnik ponosi koszty uzyskania przychod6w ze zrodel, z kt6rych doch6d
podlega opodatkowaniu, oraz koszty zwiazane z przychodami z innych zrodel,
a nie jest rnozliwe ustalenie koszt6w uzyskania przypadajqcych na poszczeg61ne
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./ W planie gospodarczym na 2013r dla nieruchornosci nr 9 w pozycji pozostalych
koszt6w operacyjnych i finansowych uj~to kwote w wysokosci 24 055 zf. Kwota ta
ma wptyw na ustalenie jednostkowego kosztu eksploatacji lokalu,

./ W uchwale nr 30/2013 z dnia 21 listopada 2013r, na jej stronie 3 opisane zostaly
zasady przyporzqdkowania koszt6w pozostalej dzlalalnosci operacyjnej i
finansowej oraz wyniku roku ubiegtego. Z informacji tej wynika, ze do
poszczeg61nych nieruchornosci przyporzadkowano proporcjonalnie do
powierzchni uzytkowej koszty dotyczace pozostalej dzialalnosci operacyjnej i
finansowej, ,

./ Z planu gospodarczego dla caleqo zasobu GZM (strona 1 planu), wynika, ze
suma koszt6w operacyjnych i'finansowych dla caleqo zasobu wynosi 1.833.500 zt
Powierzchnia ui:ytkowa caleqo zasobu GZM wynosi 228.898,87 mkw,
powierzchnia ui:ytkowa nieruchornosci nr 9 wynosi 3.080,32 mkw. Stosunek
powierzchni ui:ytkowej nieruchomosci nr 9 do calej powierzchni ui:ytkowej GZM
wynosi: 1,35% (3.080,32 mkw : 228.898,87 mkw x 100%). Koszty operacyjne i
finansowe przypadajace na nieruchornosc nr 9 wynosza 24.752,25 zl (1.833.500
zl x 1,35%). W planie gospodarczym ujeta jest kwota nizsza niz to wynika z
obliczeri biegtego. Roznica wynosi 697,25 zt w skali roku na korzysc wszystkich
obciazonych czynszem (zalei:nym od Spotdzielni) na nieruchornosci nr 9, dlatego
tez kwote przedstawionq w planie do kalkulacji stawki czynszu w zakresie

Koszty operacyjne i finansowe

zrodla, koszty te ustala si~ w takim stosunku, w jakim pozostaja przychody z tych
zrodel w og61nej kwocie przychod6w",

./ Na stronie pierwszej planu gospodarczo-finansowego na 2013r Pow6dka
przedstawia przychody roku 2013 wedtug stawek dotychczasowych oraz
planowane koszty dla caleqo jej zasobu. Z powyzszeqo zestawienia wynika, ze
przychody caleqo zasobu GZM w 2013r wynosza 31 136907 zl, zas wszystkie
przychody Sp6tdzielni (lacznle z dziatalnoscia gospodarczq) wynosza 38.139.478
zl. Stosunek przychod6w GZM do wszystkich przychod6w Sp6tdzielni wynosi:
81,64% (31 136907 : 38.139.478 zl. x 100%). Koszty og61ne zarzadu
przypadajqce na GZM wynosza : 5.088.323,21 zl (6.232 635 zt, x 81,64 %). Z
informacji uzyskanej od Gt6wnego Ksieqowsqo Pow6dki wynika, ze dalszy
rozdzial w ramach GZM na poszczeg61ne nieruchornosci nastepu]e
proporcjonalnie do powierzchni uzytkowej danej nieruchornosci. Powierzchnia '"
uzytkowa nieruchornosci Pozwanych (nr 9) wynosi 3.080,32 mkw. Powierzchnia
ui:ytkowa caleqo zasobu GZM (strona 1 planu gospodarczego) wynosi
228.898,87 mkw. Stosunek powierzchni ui:ytkowej nieruchornosci nr 9 d'c(cale]
powierzchni ui:ytkowej GZM wynosi: 1,35% (3.080,32 mkw : 228.898,87 mkw x
100%). Koszty zarzadu przypadajace na nieruchomosc nr 9 wynosza: 68.692,36 ~
zt (1,35% x 5.088.323,21 zl :100%),

./ W planie gospodarczym na 2013 rok Pow6dka dla nieruchomoscl Pozwanych
zaliczyla w koszty og61nezarzadu kwote 65.569,51 zt czyli mniejsza niz to wynika
z obliczeri biegtego w punkcie powyi:ej. R6i:nica wynosi 3.122,85 zt na cala
powierzchnie uzytkowa nieruchomosci nr 9 i na caly rok, a co z kolei oznacza, ze
na jeden metr kwadratowy powierzchni ui:ytkowej lokalu mieszkalnego naliczenia
w tym zakresie sa mniejsze 0 1,01 zt~mkw/rok czyli 0 0,08 zUmkw mniejsze za
jeden miesiac w roku. W przypadku metrazu Pozwanych- oplata eksploatacji
podstawowej w zakresie koszt6w zarzadu jest mniejsza 0 15,45 zt niz to wynika z
wyliczen biegtego (193,08 x 0,08 zt mniej z mkw/m-c).
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../ Powodowa Sp6tdzielnia w oparciu 0 plany gospodarczo-finansowe
nalicza optaty eksploatacyjne (optaty zatezne od Sp6tdzielni) w spos6b

WNIOSEK:

../ W planie gospodarczym na 2013r dla nieruchornosci nr 9 w pozycji pozostarych
przychod6w operacyjnych i finansowych ujeto kwote w wysokosci 11.506 zl.
Kwota ta ma wplyw na ustalenie jednostkowego kosztu eksploatacji lokalu,
bowiem wplywa na ustalenie zysku lub straty na kosztach eksploatacyjnych u
Powodowej Spoldzielnl, ~/,

../ W uchwale nr 30/2013 z dnia 21 listopada 2013r, na jej stronie 3 opisane zostaly
zasady przyporzqdkowania koszt6w pozostalej dziatalnosci operacyjnej i
finansowej oraz wyniku roku ubieglego. Z informacji tej wynika, ze do
poszczeg61nych nieruchomosci przyporzadkowano proporcjonalnie do
powierzchni uzytkowej koszty dotyczace pozostale] dziatalnosci operacyjnej i
finansowej, Uchwala nie odnosi sie do sposobu rozdzialu na poszczeg61ne
nieruchomosci przychod6w operacyjnych i finansowych. Z informacji uzyskanej
od Gl6wnego Ksi~gowego Sp6ldzielni wynika, ze przychody te rozdzielane
zostaly wedlug tej samej zasady co koszty operacyjne i finansowe.,

../ Z planu gospodarczego dla caleqo zasobu GZM (strona 1 planu), wynika, ze
suma przychod6w operacyjnych i finansowych dla caleqo zasobu wynosi 877.001
z! Powierzchnia uzytkowa calego zasobu GZM wynosi 228.898,87 mkw,
powierzchnia uzytkowa nieruchornosci nr 9 wynosi 3.080,32 mkw. Stosunek
powierzchni uzytkowe] nleruchornosci nr 9 do calej powierzchni uzytkowej GZM
wynosi: 1,35% (3.080,32 mkw : 228.898,87 mkw x 100%). Przychody operacyjne i
finansowe przypadajace na nieruchornosc nr 9 wynosza 11.839,51 zl (877.001 z~
x 1,35%). W planie gospodarczym ujeta jest kwota nizsza niz to wynika z
obliczeri biegfego, roznica wynosi 333,51 zt w skali roku na 3080,32 mkw, co
daje w skali roku 11 groszy roznicy (In minus) na jeden metr kwadratowy a w skali
miesiaca 1 grosz na mkw lokalu, co dla powierzchni uzytkowe] Pozwanych
wynosi 1,93 zl (193,08 x 0,01 zf). Biorac pod uwaqe stwierdzony przez biegtego
fakt zanizenla przez Powodke koszt6w og61nychzarzadu, koszt6w operacyjnych i
finansowych dla nieruchomosci nr 9 w planie gospodarczym na 2013r. w lacznej
wysokosci 3.920,10 zllrokl3.080,32 mkw (3.122,85 zt + 697,25 zl), co daje
zanizenie koszt6w w skali miesiaca na jeden metr kwadratowy: 0,11 zt ~3.920,10:
3.080,32:12), co daje w przelozeniu na lokal Pozwanych kwote rniesieczneqo
zanlzenla oplat w tym zakresie w wysokosci 21,24 zl (0,11 x 193,08 mkw).
Porownujac zanizenia koszt6w z zanlzenlarni przychod6w w planie
gospodarczym 2013r rnozna dojsc do wniosku, ze Pozwani winni placic do
Powodowej Sp6ldzielni wi~cej 0 21,23 zt (21,24 zl - 0,01 zl) niz to wynika z
wyliczen ujetych w planie gospodarczym na 2013 rok w zakresie oplat
eksploatacyjnych,

SPOSOS USTALENIA PRZEZ POWOOKE PRZYCHOOOW FINANSOWYCH I
OERACYJNYCH PRZYPAOAJACYCH NA NIERUCHOMOSC POZWANYCH,
MAJACYCH WPtYW NA WYSOKOSC MIESIECZNEJ STAWKI EKSPLOATACYJNEJ
POOSTAWOWEJ (OPtAT ZALEZNYCH 00 SPOtOZIELNI;

przyjetych przez Powodke koszt6w operacyjnych i finansowych dla tej
nieruchornosci nalezy uznac za poprawne w tym zakresie.

I
I
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• Optatarni nlezaleznymt od Spoldzielni sa zaliczkowe oplaty na dostawe
ciepla w tym podgrzanie wody i centralne ogrzewanie, oplaty za media
i usluqi na rzecz pozostalych dostawc6w w tym zimna woda oraz
oplaty na rzecz Gminy w tym uzytkowanie gruntu, wyw6z nieczystosci i
podatek od nieruchornosci,

• Dom Pozwanych posiada liczniki poboru medi6w (CO i woda),
• Pozwani wplacaja rniesieczne zaliczki na media, kt6re nastepnie u

Pow6dki sa sumowane i p.pr6wnywane z rzeczywistym obciazeniem
spoldzielni wynikajqcym z otrzymanych faktur od dostawc6w medi6w z
powyzszych tytuf6w,

• U Powodowej Sp6ldzielni funkcjonuje uchwalony Uchwala RN
regulamin rozliczania medi6w na koszty state i zmienne dotyczace
m.in. centralnego ogrzewania,

• Koszty stale centralnego ogrzewania wynikajace z faktury
rozliczeniowej za dany okres rozliczeniowy. Za 2013 rok koszty stale
CO dla cale] nieruchornosci nr 9 wynosHy 14.958,34 zt. Koszty te
zostaly podzielone przez metry powierzchni uzytkowej
przyporzqdkowanej do tych koszt6w tj. 2.497,56 mkw, co daje kwote
5,99 zf na 1 mkw. Pozwany z niniejszego rozliczenia obciazony jest
kwota koszt6w stalych CO w wysokosci 1.156,39 zl wynikajaca z
przernnozenia powierzchni uzytkowe] jego domu przez wyliczona wyze]
stawke 5,99 zllmkw,

• Koszty zmlenne CO dla cale] nieruchomosci nr 9 z faktury
rozliczeniowej za CO wyniosfy 34. 660,30 zl. Wartost 1 GJ w 2013r
wynosila 34,94 zt brutto. Dla cale] nieruchornosci nr 9 zuzyto w 2013
roku 991,9948 GJ. Pozwany zuzyl w 2013r 35,0680GJ. Przy takim
zuzyciu Pozwany zostal obciazony kwota 1.225,28 zt z tytulu oplaty
zmiennej CO za caly 2013r,

• U Powodowej Sp6fdzielni rozliczenie wody ciepJej i zimnej w 2013 i
2014r nastepowalo kwartalnie na podstawie roznicy pomiedzy
poprzednim a aktualnymi wskazaniami Iicznik6w. Dodatkowo kazdy
lokal byl obciazany oplata manlpulacyjna w wysokosci 0,06 zllmkw
miesiecznie (kwartalnie 0,16 zl). W przypadku lokalu Pozwanego 0

v" opfaty niezalezne od sp6Jdzielni;

wynikowy, porownujac przychody na dzlatalnoscl gospodarki zasobami
mieszkaniowymi (GZM) wedlug obowiazujacych w danym roku stawek
eksploatacyjnych z jednego metra powierzchni uzytkowe] lokalu z
przewidywanymi w danym roku kalendarzowym kosztami ich uzyskania,
stosulac zasade rozdzialu koszt6w i przychod6w na poszczeg61ne
nleruchornosci wedlug klucza przychodowego lub metrazowego w
niekt6rych przypadkach. Niedobory lub nadwyzki koszt6w nad
przychodami (wynik finansowy dodatni lub ujemny) z danego roku
kalendarzowego rozliczany jest w roku nastepnyrn, co oznacza, ze jesli
na danej nieruchomosci w danym roku wystctpi. zysk, pokryje on
ewentualna strate roku nastepneqo na okreslonyrn zasobie Sp61dzielni
lub obnizy stawke oplaty eksploatacyjnej w kolejnym planowanym roku ..",
dla danego zasobu Sp61dzielni,

v" Biegly uwaza, ze spos6b naliczania oplat zaleznych od sp6Jdzieini u
Pow6dki jest prawidJowy zar6wno co do zasady jak i co do wysokoS'ci.
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./ Budynek jednorodzinny Pozwanych znajduje sle na dzialce ewidencyjnej nr 4/1 z
obrebu 1-11-05, polozone] w Warszawie przy ulicy Lanciego 9B. Nieruchornosc ;
posiada zalozona ksi~g~ wieczysta 0 numerze KW WA2M/00222009/6
prowadzona przez Sad Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII
Wydzial Ksiqg Wieczystych. Z dzialu II tej ksi~gi wynika, ze wlascicielem cale]
nieruchomosci podzielonej na dzialki ewidencyjne jest Miasto Stoleczne
Warszawa na podstawie decyzji komunalizacyjnej z 1996r. Laczny obszar cafe]
nieruchomosci wynosi 4,4352ha.W dziale III ksi~gi wieczystej wpisane sa
ograniczone prawa rzeczowe dla wlasnosciowych sp6tdzielczych praw do lokali
pclozonych przy ulicy Migdalowej 10, Lanciego 7B, Lanciego7, Lanciego 11,
Lanciego 10, Lanciego 12, Lanciego 7A. Dla segment6w polozonych przy ulicy
Lanciego 9B brak jest wpis6w ograniczonego prawa rzeczowego dla niniejszej
nieruchomosci, W dziale III tej ksi~gi znajduje sie wpis prawa dzlerzawy dzialk:
numer 4/3 z obrebu 1-11-05, powierzchni 8902 m2 ustanowionego na rzecz
Sp6ldzielni Mieszkaniowej "MIGDAtOWA II" z siedziba w Warszawie. Prawo
dzierzawy Sp6ldzielni Mieszkaniowej .Przy Metrze" nie jest ujawnione. W dziale
III Kw brak jest rowniez wpis6w dotyczacych administrowania lub zarzadzania
nleruchomoscla, Z informacji Urzedu Miasta Stolecznego Warszawy Biura
Gospodarki Nieruchornosclarni Delegatury w Dzielnicy Ursyn6w, pisma z dnia 31
lipca 2013r (karta 690) wynika, ze wlascicielem dziatki ewidencyjnej 4/1 jest m. st
.Warszawa, budynek jest czescia sktadowa gruntu . Wtascicielem gruntu i
budynku jest m.st. Warszawa. Z pisma niniejszego wynika rowniez, ze budynek
zostal wybudowany przez Powodke, kt6ra ma roszczenie 0 uregulowanie stanu
prawnego nieruchornosci na jej rzecz. oraz ze Miasto Stoleczne Warszawa w dniu
02 pazdziernika 1997r. zawarto z Powodka umowe dzierzawy tegoz gruntu. Z
tresci pisma wynika tez, ze. z Miastem st. Warszawa Pow6dka nie zawierala
um6w na administrowanie swojej nleruchomoscl.

./ Z decyzji nr 245/D/OO/MU wydanej w dniu 15.03.2000r przez Burmistrza Gminy
Ursyn6w (karta 63), wynika, ze na dzialce ewidencyjnej 4/1w obrebie 1-11-05
przy ulicy Lanciego w Warszawie znajduje sie 16 segment6w jednorodzinnych w
zabudowie szeregowej z qarazami 0 powierzchni uzytkowe] 2862,00 m kw, trzy
budynki wielorodzinne z garazami podziemnymi 0 laczne] powierzchni uzytkowej
11.531,51 m kw., budynek wielorodzinny z usluqarni w parterze i qarazern
podziemnym 0 powierzchni uzytkowe] 5014,40 mkw, dwie wolnostojace stacje
trafo, 0 taczne] powierzchni uzytkowe] 42,47 mkw, dwa smietnlki 0 laczne]
powierzchni uzytkowe] 43,16 mkw oraz wolnostojacy budynek gospodarczy 0
powierzchni uzytkowe] 15,43 mkw. Laczna powierzchnia uzytkowa wszystkich

7.1.3 STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI NA KTOREJ POSADOWIONY JEST
BUDYNEK POZWANYCH

I
I
I

I
./ Zdaniem bieglego Pow6dka w spos6b prawidtowy rozlicza zuzycle

medi6wdla lokalu Pozwanego,
./ W zakresie oplat naleznych Gminie, biegty wypowiedziat si~ [uz we

wczesniejszychfrazachniniejszejopinii.

Wniosek:

II,
powierzchni uzytkowej 193,08 mkw oplata ta kwartalnie wynosHa 30,89
zL,

• Pow6dka na podstawie poprzednich zuzyc medi6w proqnozowata
. zaliczki na nastepne okresy rozliczeniowe,

I
I
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./ Z dokumentu dolaczoneqo przez Powodke do pozwu .Przydziatu domu
jednorodzinnego w zabudowie szeregowej na warunkach wlasnosctowych" (karta
13) wynika, ze Pozwanym zostal przydzielony dom jednorodzinny 0 powierzchni
uzytkowej 195 m kw.,

./ Z Protokolu zdawczo-odbiorczego lokalu mieszkalnego sporzadzoneqo w dniu
27.04.2000r. znajdujaceqo sie w aktach czlonkowskich Pozwanego Zbigni~wa
Sarata, kt6re to akta biegty oglq_datw dniu 29 wrzesnia 2016r w siedzibie
Pow6dki, wynika, ze Pow6dka przydzielila a Pozwany obja] w posiadanie
segment w zabudowie szeregowej przy ulicy Lanciego 98, sktadajqpego si~ z II
kondygnacji, 4 pokoi, kuchni, garderoby, przedpokoju, holu, 2 lazienek, wc i
tarasu oraz stanowiska postojowego nr 9 0 powierzchni uzytkowe] 195 r,pkw.
Pozwany protokol podpisal bez uwag w dniu 27.04.2001 r,

./ Pismem z dnia 18.10.2001 roku, Pow6dka uchylila sie od skutk6w prawnych
oswiadczenia woli w przedmiocie ustalenia powierzchni uzytkowe] segment6w w
zabudowie szeregowej przy ulicy Lanciego 9, w zwiazku z koniecznoscia
dokonania korekty pomiar6w w/w segment6w. Pow6dka zlozyla nowe
oswiadczenie w powyzszyrn zakresie, ustalajac powierzchnie uzytkowa domu
Pozwanych w wysokosci 195,22 mkw (dokument ten znajduje si~ w aktach
czlonkowskich Pozwanego Zbigniewa Sarata, akta te zostaly w dniu 29 wrzesnla '
2016r oqladane przez biegtego w siedzibie Spoldzielni Mieszkaniowej .Przy
Metrze"). Z dolaczoneqo do niniejszego pisma zalacznika, wynika, ze pomiar ten
dokonany byt w swietle mur6w budynku. W swietle tynk6w pomiar powierzchni
uzytkowe] domu Pozwanych wynosil 193,08 mkw, ...,

./ W aktach cztonkowskich Pozwanego Zbigniewa Sarata znajduje si~ rowniez
pismo Pozwanego skierowane do Powodowej Spoldzielni Mieszkaniowej w.
kt6rym Pozwany akceptuje tak wyliczona powierzchnie uzytkowa swojego domu
jednorodzinnego (biegty przeqladal akta w dniu 29 wrzesnia 2016r w siedzibie
Sp6tdzielni), nizej dolaczony jest skan dokument6w w tym zakresie,

./ Kolejnym pismem (znajdujacyrn sie w aktach cztonkowskich Pozwanego) z dnia
25 czerwca 2001r Pow6dka informuje Pozwanych, ze w zwiazku z korekta
powierzchni uzytkowe] segmentu z zabudowie szeregowej dla potrzeb naliczania
oplat za uzywanie segmentu wraz z qarazem przy ulicy Lanciego 98 zostala
przyjeta powierzchnia 193,08 mkw - liczona w swietle tynk6w. Do pisma tego
dolaczona jest uchwala nr 70a/2001 Zarzadu SM .Przy Metrze" z dnia
11.04.2001 r w sprawie korekty powierzchni uzytkowe] segment6w S-1w Osiedlu
Migdatowa I dla potrieb rozliczania zadania inwestycyjnego oraz naliczania oplat
lokalowych. Uchwata weszta w zycie z dniem podpisania .

./ Dla potrzeb naliczania oplat eksploatacyjnych Pow6dka od kwietnia 2001 roku do
dnia dzisiejszego stosuje powierzchnie uzytkowa w wysokosci 193,08 mkw dla
domu Pozwanych,

7.1.4 POWIERZCHNIA BUDYNKU POZWANYCH

budynk6w wynosi: 19.508,97 mkw. Stosunek powierzchni uzytkowe] Pozwanych
do calkowite] powierzchni uzytkowej budynk6w i budowli na dzlalce ewidencyjnej
4/1 wynosi : 14,67% (2862/19.508,97 x 100%).
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,/ Pozwany zaakceptowal powierzchnie budynku poprzez podpisanie protokotu
zdawczo-odbiorczego .bez uwag" w zakresie powierzchni uzytkowej- to po

Wniosek biegtego:

..... Onts 27 m.area odebnatarn Panstwa pismo OC/1440/2001 dotyc%E\.ce korekty
powie.-:zchni segrnentu onilz rno:Z:lIwosci vvydan1a przyd:z:19tU. Do pis.mQlbyta dot€t.czona Karta
'i"a.n~owa. i e.neks nurn.,.- 5 do umoVIIY z dania 23 siEHpnia 1997.

Anoka pOdpi!5atetrngodz~eaiQtym aarnymna zrnnlojszenlo powief"'ZchnimoJejdzlatkl 0
26 rn~. PovvieJ"'%chnia segmentu po pomlarzl9 korygujE\_cym JaGt zgodna Gta'-U3n"'l
'·ektyczl,yrn.
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7.2 SKt.AOOWE OPt.AT NALEZNYCH SPOt.DZIELNI MIESZKANIOWEJ 00
POZWANYCH:

./ W stanie faktyczno-prawnym sprawy, ustalona przez Sp6Jdzielni~
Mieszkaniowq_ powierzchnia uzytkowa domu Pozwanych jest wedlug
biegJego prawidJowa

./ U Powodowej Spoldzielni powierzchnia uzytkowa liczona jest w swietle
tynk6w, co oznacza, ze do jej obliczania przyjeto requlacje z ustawy 0
ochronie praw lokator6w, mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zrhianie Kodeksu
cywilnego. Nalezy zauwazyc, ze dla potrzeb ustawy 0 wlasnosci lokali
wskutek przeniesienia wtasnosci budynku na Pozwanych nlezbedna bedzie
korekta powierzchni uzytkowe] do cel6w wspomnianego juz wczesnie]
Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci .

./ Pojecie "powierzchni uzytkowe]" nie jest zdefiniowane w spos6b jednolity
dla catego polskiego ustawodawstwa. Oefinicje powierzchni uzytkowe] sq_jI'
rozne ze wzqleou na ich wykorzystanie oraz regulacj~ jakim podlegajq_i tak w
ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. 0 ochronie praw lokator6w, mieszkaniowym
zasobie gminy i 0 zmianie Kodeksu cywilnego, zgodnie z art.2 ust.~/. przez
powierzchnie uzytkowa lokalu rozumie sie powierzchnie wszystkich
pomieszczeri znajdujq_cych sie w lokalu, a w szczeqolnosci pokoi, kuchni;
spizarni, przedpokoi, alk6w, holi, korytarzy, tazienek oraz innych pomieszczen
sluzacych mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez wzqledu na
ich przeznaczenie i spos6b uzywania: za powierzchnie uzytkowa lokalu nie
uwaza sie powierzchni balkon6w, taras6w i loggii, antresoli, szaf i schowk6w
w scianach, pralni, suszarni, w6zkowni, strych6w, piwnic i kom6rek
przeznaczonych do przechowywania opal obmiaru powierzchni uzytkowej
lokalu dokonuje si~ w swietle wyprawionych scian: na potrzeby podatku od
nieruchornosci obejmuje ona powierzchnie mierzona po wewnetrzne] dtuqosci
scian na wszystkich kondygnacjach, z wyjq_tkiem powierzchni klatek
schodowych oraz szyb6w dzwiqowych a za kondygnacje uwaza si~ qaraze
podziemne, piwnice, sutereny i poddasza uzytkowe, zgodnie z zapisami
ustawy od spadk6w i darowizn za powierzchnie uzytkowa budynku (Iokalu)
uwaza si~ powierzchnie mierzona po wewnetrzne] dluqosc' scran
pomieszczeri na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i nadziemnych), z
wyjq_tkiem powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz szyb6w dzwiqow,
stosownie zas do Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci w sprawie
zaktadania i prowadzenia ksiqg wieczystych w systemie informatycznym
powierzchnia uzytkowa budynku to laczne pole powierzchni uzytkowe] lokalu
wraz z pomieszczeniami przynaleznyrni do lokali. Powierzchnie uzytkowe
klasyfikowane sa zatem zgodnie z celem i przeznaczeniem budynk6w .

pierwsze- po drugie- pismem skierowanym do Powodki (znajduiacyrn sie w
aktach cztonkowskich) zaakceptowat powierzchnie uzytkowa przyjeta do
obliczeri czynszu w wysokosci 195,2 mkw, co oznacza, ze stosowanie przez
Spoldzlelnie mniejszej powierzchni uzytkowe] budynku (193,08 mkw) niz
zostala zaakceptowana przez Pozwanego nie jest naduzyciern prawa ze
strony Pow6dki, bowiem w takim przypadku oplaty Pozwanego wyliczone
przez Spoldzlelnie sa nizsze nlz wynikatyby z wyliczeri powierzchni
zaakceptowanej przez Pozwanego- Zbigniewa Sarata,
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1. na podgrzanie wody- przyjeta ilosc metr6w szesciennych 6 ze stawka za
jeden metr 14,62, co daje kwote 87,72 zt (6 x 14,62),

II zaliczkowe optaty na dostawe ciepJa (optaty niezalezne od Sp6tdzielni) w
tym:

1. eksploatacja podstawowa llczona od powierzchni uzytkowe] w wysokosci
193,08 mkw ze stawka 1,59 zt za mkw, co daje kwote miesieczna w wysokosci
307 zt (193, 08 x 1,59),
2. fundusz remontowy liczony od powierzchni uzytkowe] w wysokosci 193,08
mkw ze stawka 1,50 za mkw, co daje kwote 289,62 zt,

I optaty na rzecz Sp6tdzielni (zalezne od Sp6tdzielni) w tym:

./ Z informacji 0 wysokosci oplat za lokal pozwanych obowiazujacych od 01
pazdziernlka 2013r. wynika, ze Pozwany do spcldzielni winien wplacac co
miesiac kwote 1.402,66 zt na ktora sktadajq sie nastepujace pozycje:

W OKRESIE: LlSTOPAO 2013 r. DO LUTY 2014 r.;

7.3 STAWKI OPt.AT DO SPOt.OZIELNI MIESZKANIOWEJ NALEZNYCH 00
POZWANYCH WRAZZ POOSTAWAMIICH NALlCZEN;

o Zaliczkowe oplaty na dostawe clepla w tym: podgrzanie wody i centralne
ogrzewania,

o Optaty za media i ustugi na rzecz pozostatych dostawc6w : zimna woda,
o Optaty na rzecz Gminy: uzytkowanle gruntu, wyw6z nleczystosct, podatek

od nleruchomoscl, Za uzytkowanie gruntu 1 zl/rnkw, co daje kwote 193,08 zt,
zas podatek od rueruchornosci przeliczony zgodnie z obowiazujacyml
Uchwatami Rady Miasta st. Warszawy 0 wysokosci podatk6w na dany rok
kalendarzowy .

"Pozycja II, III, IV"- Optaty niezaleznych od Sp6tdzielni w tym

o oplata podstawowa liczona kwota ustalona w planie gospodarczym na
dany rok kalendarzowy przernnozona przez powierzchnie uzytkowa domu,

o fundusz remontowy w wysokosci stale] w badanym okresie wynoszacym
1,50 zl na jeden metr kwadratowy powierzchni uzytkowe] domu dajace] ',I

rniesiecznie kwote 289,62 zt
o miejsce postojowe liczone jako stala kwota w wysokosci brutto 105,44 zl,

~/.

II POZYCJA Ii V" -Optaty zalezne od Sp6tdzielni w tym:

./ Z dokumentacji znajdujace] sie u Pow6dki wynika, ze Pozwani otrzymywali
informacje 0 zmianach w wysokosciach oplat za uzytkowanie ich domu,

./ Z informacji tych wynika, ze oplaty wnoszone do Sp6tdzielni sktadaty sie z pieclu
pozycji tj.



0/ Podstawq prawna naliczenia funduszu remontowego w wysokosci 1,50 zt
Imkw dla wszystkich omawianych przypadkow jest uchwata nr 121/2005
Rady Nadzorczej z dnia 23 listopada 2005 roku. Uchwata ta weszta w
zycle z dniem jej podjecia,

0/ Podstawa prawna naliczania stawki 1,59 zl za jeden metr kwadratowy
powierzchni uzytkowe] lokalu Pozwanych jest §2 pkt "e" Uchwaty nr
20/2011 Rady Nadzorczej z dnia 20 lipca 2011 roku wprowadzajace] z
dniem 1 listopada 2011 roku zmiane stawek z kwoty 1.,95ztlmkw do 1,59
zUmkw dla uzytkownlkow bedacych cztonkami Spotdzielni
Mieszkaniowej "Przy Metrze",

0/ Podstawa zmiany stawki podatku od nieruchomosci z kwoty 0,09 zt do
0,12 zt za mkw byt §2·pkt.3 uchwaty Rady Nadzorczej nr 30/2013 z dnia 21
listopada 2013 roku,

0/ Pozwany w nieruchomoscl nr 8 przy (osiedle Migdatowa I) posiada w
Spotdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze" miejsce postojowe, za ktore
zgodnie z uchwala nr 20/2011 Rady Nadzorczej z dnia 20 lipca 2011 roku
(§2 pkt .J") oraz zalacznikiern nr 10 do tej uchwaty tj. kalkulacji optaty za
uzywanlo miejsc postojowych w nieruchomosci nr 8 od dnia 1 listopada
2011 roku, winien uiszczac miesiecznle 85,72 zt oraz 10 zt na fundusz
remontowy, co razem daje kwote 95,72 zt netto (brutto 105,44 zt, 95,72x
23%).

0/ Z informacji 0 wysokosci oplat za lokal pozwanych obowiazuiacych od 01
listopada 2013r. wynika, ze Pozwany do spoldzielni winien wplacac co
miesiac kwote 1.408,45 zt. Zrniana ta nastapila podwyzka ceny jednostkowej
podatku od nieruchornosci z kwoty 0,09 zt za mkw powierzchni uzytkowej do
kwoty 0,12 z~w przeliczeniu na powierzchnie uzytkowa Pozwanych. Pozostale
sktadniki oplat pozostaly bez zmian. "\

V Pozos tate rozliczenie indywidualne zwiazane z lokatorem- wlasnosciowe
spoldzielcze prawo do miejsca postojowego w wysokosci miesieczne] brutto
105,44 zt.

1. Uzytkowanie gruntu ze stawka 1 z~za mkw dla powierzchni uzytkowej 193,08
mkw, co daje kwote miesieczna w wysokosci 193,08 z~(193,08 x 1 zf), ~/.
2. wywoz nlsczystoscl - jeden pojemnik za eerie 60 zl,
3. podatek od nieruchomosci w wysokosci 17,38 zl, liczonej od powierzclmi
uzytkowe] ze stawka 0,09 zUmkw (193,08 x 0.09),

IV Optaty na rzecz Gminy (oplaty niezalezne od Spoldztelnl) w tym:

1. zimna woda-przyjeta ilosc 11 m szesciennych po cenie 11,47 za [ednostke, co
daje miesiecznie 126,17 zl (11 x 11,47 zf),

III Optaty za media i ustugi na rzecz pozosta!vch dostawcow (oplaty
niezalezne od Spoldzielni) w tym:

2. Centralne ogrzewanie- przyj~ta ilosc m kw 193,08 ze stawka 1,12 za
jednostke, co daje kwote zaliczki w wysokosci 216,25 z~(193,08 x 1,12),
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./ Z informacji 0 zmianie oplat obowiazujacych Pozwanych w okresie od 1
pazdziernlka 2014r wynika, ze kwota nalezna Spoldzlelni z pieciu
przedstawionych wyze] tytulow zwiekszyla si~ do kwoty 1.557,99 zt. Zmianie
uleg+y koszty prognozowanych zuzyc rnediow tj. podgrzania wody z ceny
jednostkowej 14,62 zl za 1 m3 do kwoty 16,81 zt na jednostke przy prognozie
zuzycia bez zmian, zmianie uleqta rowniez cena jednostki centralnego
ogrzewana z poprzednio obowiazujace] 1,12 zt za mkw do 1,56 zl, sposob
wyliczenia bez zmian w porownaniu ze stanem poprzednim.. Wszystkie
pozostale skladowe czynszu pozostaly bez zmian .

./ Podstawa prawna zmiany prognozowanego zuzycla medlow stanowi
Regulamin rozliczania kosztow energii cieplnej do celow ogrzewania i
podgrzania wody w zasobach SM "Przy Metrze" -wprowadzonego do zycia
Uchwala nr 53/06 Rady Nadzorczej SM .Przy Metrze" z dnia 14 listopada
2006r ze zmianami: z dnia 26 marca 2007 roku- Uchwala nr 3/07, z dnia 23
lipca 2007 roku- Uchwala nr 22/2007, z dnia 18 marca 2008 roku-Uchwala nr
9/2008, z dnia 19 wrzesnla 2008 roku-Uchwala nr 24/08

W MIESIACU: PAZOZIERNIK 2014R;

./ Podstawa prawna zmiany prognozowanego zuzycia rnedlow stanowi
Regulamin rozliczania kosztow energii cieplnej do celow ogrzewania i
podgrzania wody w zasobach SM "Przy Metrze" -wprowadzonego do zycia
Uchwala nr 53/06 Rady Nadzorczej SM .Przy Metrze" z dnia 14 listopada
2006r ze zmianami: z dnia 26 marca 2007 roku- Uchwa+q nr 3/07, z dnia 23
lipca 2007 roku- Uchwala nr 22/2007, z dnia 18 marca 2008 roku-Uchwala nr
9/2008, z dnia 19 wrzesnia 2008 roku-Uchwala nr 24/08

./ Z informacji 0 zmianie oplat obowiazujacych Pozwanych w okresie od 1
kwietnia 2014r wynika, ze kwota nalezna Spoldzlelnl z pl~CIU
przedstawionych wyze] tytulow zrnniejszvla sie do kwoty 1.464,28 zl. Zmianie
ulegty ilosci prognozowanych zuzyc mediow tj. podgrzania wody z iloscl
wczesnie] prognozowanej w wysokosci 6 m3 do 4 m3 oraz prognoza na
zuzycie zimnej wody z wczesniejsze] w wysokosci 11 m3 do 10m3 .Wszystkie
pozostare skladowe czynszu pozostaly bez zmian .

W OKRESIE: KWIECIEN-WRZESIEN 2014R;

./ Podstawa prawna zmiany stawki kosztu eksploatacyjnego z kwoty 1,59
do 2,09 zf za metr kw. powierzchni. uzytkowe] byfa uchwafa Rady
Nadzorczej nr 30/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku (Zmiany oplat -pkt 1
ppkt'i"),
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./ Z informacji 0 zmianie oplat obowiazujacych Pozwanych w okresie od 1
marca 2014r wynika, ze kwota nalezna Spoldzleln: z pieciu przedstawionych
wyze] tytulow wynosi 1.504,99 zt Zmianie uleqla stawka za mkw powierzchni
uzytkowe] eksploatacji podstawowej z kwoty 1,59 do kwoty 2,09 z+, co w
przeliczeniu na powierzchnie uzytkowa lokalu Pozwanych wynioslo po zmianie
403,54 zt. Roznica w tym skladniku wynosi 96,54 z+(403,54- 307). Roznica w
calosci oplat miesiecznych wynosi 96,54 zt.,

W OKRESIE: MARZEC 2014R;

-
I



7.5.2 w odniesieniu do niniejszej sprawy;

• Jezeli druga strona umowy opoznia si~ z zaplata, rnozna jej naliczyc odsetki za
opoznienie.

• Podstawa prawna ich zazadania jest art. 481 Kodeksu cywilnego. Przewiduje on,
ze jezeli dtuznik opoznia si~ z zaptata, wierzyciel rnoze zadac odsetek za czas
opoznienia, chociazby nie poniosl zadne] szkody i chociazby opoznienie byto
nastepstwern okolicznosci, za ktore dluznik odpowiedzialnosci nie ponosi.

• Odsetki naleza sie niezaleznie od tego, czy brak zaplaty w terminie byt przez
dluznika zawiniony, czy tez niezawiniony. Natomiast w razie zawinionego przez
dhrznika opoznienia, czyli zwloki w zaplacie, wierzyciel moze nadto zadac
naprawienia szkody (art. 481 § 3 K.c.).

• Zasada jest, ze za opoznienie naleza sie odsetki ustawowe. Wynika to z art. 481
§ 2 K.c., zgodnie z ktoryrn jezef stopa odsetek za opoznienie nie byla z gory
oznaczona, naleza sie odsetki ustawowe. Jednakze gdy wierzytelnosc jest
oprocentowana wedtug stopy wyzsze] niz stopa ustawowa, wierzyciel moze zadac
odsetek za opoznienie wedtug tej wyzsze] stopy.

7.5.1 Ustawowe odsetki za opoznlsnie w zaplacie

7.5 Odsetki od nieterminowych platnosci naliczane przez Spotdzielnie;

./ Porownujac naliczenia oplat czynszowych naleznych Powodowej Spoldzielnl od
Pozwanych poczynione przez biegtego w pkt. 7.3 z naliczeniami Spoldzlelni
widniejqcymi na karcie kontowej Pozwanych nalezy stwierdzic , ze obclazenla
czynszowe dla konta rozrachunkowego Pozwanych w okresie od grudnia 2013
roku do pazdziernika 2014r. sa prawidtowe i znajduja oparcie w dokumentacji
formalno-prawnej funkcjonujqcej w Spoldzielni.

Wniosek:

./ Powcdka zada od Pozwanych zaplaty zalegtego czynszu w wysokosci 12 419, 50
zt,

./ Na karcie kontowej czynszowej Pozwanych (karta 42) po stronie .winien" obrotow
rniestecznych z adnotacja w rubryce .wyrniar czynszu" widnleja kwoty naliczeri
przez Powodowa Spoldzielnie rniesiecznych oplat czynszowych. Z bilansu
otwarcia na 2014 rok kwota zaleqlosci Pozwanych wynosi 1.436,04 zl. Z
informacji otrzymanej na pisrnie ze Spoldzfelni Mieszkaniowej wynika, ze na ;I.

kwote te sklada sie niedoplata Pozwanych do czynszu za listopad 2013r w
wysokosci 17,59 zl oraz niezaplacony w calosci czynsz za grudzien 2013 roku w
wysokosci 1.408,45 zl. Za styczeri i luty 2014 roku w karcie kontowej-fiquruje
naleznosc czynszowa w wysokosci po 1.408,45 zl. W marcu 2014r
zaksieqowany jest czynsz nalezny od Pozwanych w wysokosci 1.504,99 zf, w,
okresie od kwietnia do wrzesnla 2014 r. czynsz nalezny wynosi 1.464,28 zt, w
pazdzierniku 2014r. widnieje kwota 1.557,99 zt nalezneqo czynszu od
Pozwanych,

7.4 Porownanie zadari Powodkl w zakresie wysokosci mlesleczneqo czynszu z
zestawieniami wysokosci czynszu w poszczeqolnych okresach
przedstawionych w pkt. 7.3
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• Do obliczania odsetek przysluqujacych wierzycielowi z tytutu nlezaptaconych
naleznosci stosuje si~ wz6r, okreslony w rozporzadzeniu Ministra Finans6w
z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwloke oraz oplaty
prolongacyjnej, a takze zakresu informacji, kt6re rnusza bye zawarte
w rachunkach (Oz. U. nr 165, poz. 1373 ze zm.):

7.5.5 Spos6b obliczania odsetek za zwloke i ich wysokosc

./ Zaplata przez Pozwanych po terminie wymaqalnoscl czynszu i innych
oplat niezaleznych od Spoldzielni dawala prawo Pow6dce do naliczania
odsetek od nieterminowej platnosci,

./ Oniem wptaty czynszu i innych oplat niezaleznych od wlasciciela istotnym
dla wyliczenia naleznych Powodowi odsetek ustawowych jest dzieri
uznania jego jako wierzyciela rachunku bankowego.

7.5.4 odniesienie do niniejszej sprawy;

• Odsetki za opoznienie naleza sie za czas opoznlenia. Mozna ich wiec zadac za
okres od dnia nastepujaceqo po um6wionym terminie platnosci do dnia
faktycznej zaplaty,

• W przypadku dokonania przez dluznika zaplaty przelewem pojawiaja sie
watpliwosci, czy zaplata jest dokonana z chwrla zlozenia w banku dyspozycji
przelewu, obciazenia rachunku dluznika czy tez dopiero z chwila uznania
rachunku wierzyciela (czyf pojawienia sie pieniedzy na jego koncie). Przeklada
sie to na okreslenie dnia, do kt6rego mozna naliczac odsetki za opoznienie. W
przypadku zobowiazari 0 charakterze cywilnoprawnym obowiazu]e zasada, ze
jezeh strony nie urnowlty sie inaczej, to momentem zaplaty przy rozliczeniach
bezgot6wkowych jest dzien uznania rachunku bankowego wierzycieJa, czyli
pojawienia sie pieniedzy na jego koncie (uchwala Sadu Najwytszego z 4 stycznia
1995 r., sygn. akt III CZP 164/94). Ma to znaczenie szczeg61nie w przypadku, gdy
wierzyciel ma rachunek w innym banku.

7.5.3 Dzien od ktoreqo mozna zctdac odsetek

I

./ W statucie Spoldzielnl Mieszkaniowej oraz w obowiazulacych
regulaminach wewnetrznych Spotdzielni znajduje sie zapis, ze w
przypadku nieterminowej zaplaty czynszu i innych oplat- Pow6dce beda
sie naleta~ odsetki w wysokosci ustawowei,

./ Z informacji uzyskanej od G~6wnego Ksieqoweqo Spoldzielni wynika, ze
odsetki nalezne od nieterminowych platnosci naliczane byfy nie po up~wie
katdego 10 dnia miesiaca (termin wyrnaqalnosci czynszu) ale dopiero z
dniem katdego pierwszego nastepneqo miesiaca po uplywie miesiaca z
terminem wymaqatnoscl.,

./ Co do zasady Pow6dka rniala prawo naticzac odsetki w wysokosci
ustawowej od kazde] wplaty Pozwanych po terminie wymagalnosci tj. po
10 kazdeqo rniesiaca za dany mieslac (art.481 k.c.),

,

I
I
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• Jezeli dtuznlk placi po terminie, wierzyciel moze (ale nie musi) zaliczy6 wplate
w pierwszej kolejnosci na zalegte odsetki za opoznlenie zwiazane z naleznoscia
gt6wnq, ktore] wplata dotyczy (pozwala na to art. 451 § 1 K.c.).

7.5.6 Mozliwosc zaliczenia wplaty w pierwszej kolejnosci na odsetki za opoznienie

1 stycznia 2016 r. 17%

,15 grudnia 2008 r. 13% '.. _. __ , _ ....... __ .. __ .w._._.••. _ , I

23 grudnia 2014 r. ,8%

r.:,12,25
13,5 I

r- . 1

,11,~%I

,25 wrzesnia 2003 r.

'10 stycznia 2005 r.

:15 pazdziemika 2005~.

•

r'·-----·-.----·--·--,·--
!Okres obowiazywania (od) iw % i

1·5_~T:~~i~··i-~~••.~::._~=~=~~.=·.:=l~~_~~'-:=:
1 maja 1993 r. i54"... - _.. .. r...... . ,
:15 grudnia 1995 r. 146'
1 stycznia 1997 r. !35
~15-k~et~ia-1998r. - ""iJ) W',
(i'l~t~g~i-999·~:'- ._ .-~24' .
_.-------- --1- .._.._-.
115maja 1999 r. 21 I
,,-...----,--.-- ....-- .....~,-------- :..,_--~---I
,1 listopada 2000 r. 130 I

.. - .---- ._ ... - - - -- - ;--- .._'--1
'15 grudnia 2001 r. ,20
;251ip~~20()'2;: ··..-.,.,','i6- I

.. .- - - .. - J .- -.. -'I
1 lutego 2003 r. ,13

-• Wysokosc odsetek ustawowych okresla w drodze rozporzadzenia Rada
Ministr6w,

• Wysokosc odsetek w podanych ponize] okresach wynosHa:

~/.
Wedtug powyzszeqo wzoru naliczane sa odsetki podatkowe oraz ustawowe.

Opz - kwota odsetek po zaokrqgleniu.

On - kwota odsetek,

365 - liczba dni w roku,

0- stawka odsetek za zwloke w stosunku rocznym,

L - liczba dni zwloki,

Kz - kwota zaleqlosci,

gdzie:
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• Dzi~ki takiemu zaliczeniu wptaty nieuregulowana pozostaje w dalszym ciqgu
czesc naleznosci gl6wnej. Od tej nieuregulowanej czesci rnozna dtuznikowi
naliczac odsetki za op6inienie w zaptacie.

• Gdyby natomiast zaliczyc wplate w calosci na naleznosc gl6wnct, to wprawdzie
nieuregulowane bylyby odsetki, ale nie rnozna by zadac od nich dalszych odsetek
bo zabrania tego art. 482 § 2 K.c.

• Jezeli wierzyciel zdecyduje sie zaliczyc wplate w pierwszej kolelnoscl na odsetki
za op6inienie, to dluznlk nie moze sie temu sprzeciwic. Nie rna tez znaczenia to,
ze dluznik dokonuiac wptaty zaznaczyt, ze rna bye ona zaliczona na naleznosc
gl6wnct (wyrok Sadu Najwyzszeqo z 9 lutego 2005 r., sygn. akt II CK 433/04).

• Jezeli dluznlk opoznia sie z zaplata kilku dluqow, a wptata dotyczy tylko jednego
dlugu), to (jezeli umowa nie stanowi inaczej) rnozna jct zaliczyc na odsetki za
opoznlenle dotyczace tylko tego dlugu, ktoreqo wptata dotyczy,

• Jezef dluznik rna wzqledem tego samego wierzyciela kilka dlugow tego samego
rodzaju (np. kilka dfuqow pienieznych), to rnoze przy spelnieniu swiadczeriia
wskazac, kt6ry dlug chce zaspokoic. Zasada jest wiQc, ze to dfuznlk decyduje,
ktory z kllku dtugow splaca.

• Jezell dluznik nie wskazal, kt6ry z kilku dluqow chce zaspokoic, a przyj~t
pokwitowanie, w kt6rym wierzyciel zallczyl otrzymane swiadczenie na poczet
jednego z tych dlug6w, dluznlk nie rnoze juz zadac zaliczenia na poczet innego
dlugu (art. 451 § 2 K.c.).

• Dtuznik nie jest zwiazany sposobem wyboru dokonanym przez wierzyciela,
dopokl nie przyjrnie wystawionego pokwitowania - uznal Sad Apelacyjny
w Poznaniu w wyroku z dnia 11 paidziernika 2005 r. (sygn. akt I ACA 746/2005.
Sad ten uznal tez, ze miedzy spetnieniem swiadczenia przez dluznlka, kt6ry nie
wskazat, na poczet kt6rego z wielu dluqow dokonal zaplaty, a wystawieniem
przez wierzyciela pokwitowania powinno zachodzic bezposrednie nastepstwo
czasowe. W przeciwnym razie nalezy przyja«, ze zadna ze stron nie skorzystala
z rnozllwoscl wyboru przewidzianej wart. 451 K.c,

• Jesf dtuznik nie wskazat, ktory z kilku dluqow placl, a stosownego
oswiadczenia polaczoneqo z wydaniem pokwitowania nie ztozyl tez wierzyciel
w6wczas spelnione swiadczenie zalicza sie przede wszystkim na poczet dlugu
wymagalnego, a jezeli jest kilka dluqow wymagalnych - na poczet najdawniej
wyrnagalnego (art. 451 §3 K.c.).

• Zawsze w rarnach danego dtugu wierzyciel rnoze wplate w pierwszej kolejnosci
zaliczyc na zwiazane z nim zaleqle naleznosci uboczne (np. odsetki) i zaleqajace
swiadczenla gl6wne (np. czynsze rniesieczne).

• Jesli wiec dluznik wskazuje, ze jego wpfate nalezy zaliczyc na czynsz , to
wierzyciel rnoze w pierwszej kolejnosci zaliczyc jq na odsetki za opoznienie
w zaplacie wynikajqcego z czynszu za dany okres a to, co zostanie, rnoze
zaliczyc na naleznosc gl6wnq.

• Aby zaliczyc wplate w plerwsze] kolejnoeci na odsetki, nie trzeba wczesnle]
wzywac dluznika do ich zaplaty (wyrok Sadu Najwyzszeqo z dnia 8 marca
2002 r., sygn. akt III CKN 548/2000).

• Zasade, ze wplate mozna zaliczyc w pierwszej kolejnosci na odsetki zwiazane
z danym dlugiem (Iub na zaleqajace swiadczenia gl6wne) stosuje sie rowniez
wtedy, gdy dluznik spelniajacy swiadczenie rna wobec wierzyciela jeden tylko
dlug zlozony z naleznosci gl6wnej i odsetek (wyrok Sadu Najwyzszeqo z dnia 24
stycznia 2002 r., sygn. akt III CKN 495/2000).
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Jeteli dlutnik nie wskazal, kt6ry z kifku dlug6w chce zespokoic (§ 2), 0 zaliczeniu zaplaly
na poczet okresloneqo dlugu decyduje wierzyciel przez dokonanie zarachowania w
pokwitowaniu. Przyjecle przez dlutnika pokwilowania wierzyciela co do kofejnosci
zaficzenia dlugu, pozbawia dlutnika prawa decydowania 0 tym. Dlutnik powinien
otrzymec pokwitowanie natychmiast z chwifq spelnienia swieaczenie.

" ...Jeteli tadna ze stron nie skorzysta/a z uprewnien okresfonych wart. 451 § 1 oraz § 2
k.c. i nie zlotyla wskazanych w nim oswiadczen, to w6wczas (§ 3) spelnione
swiedczenie zalicza sifi przede wszystkim na poczet dlugu wymagalnego, a jesli jest ich
kilka, to na poczet najwczesniej wymagafnego (decyduje data powstania dlugu, a nie
termin jego zaplaty). W okolicznosciecti jednakowych zaliczenie nastfipuje stosunkowo
na poczet wszystkich dlug6w .. .Zcodnie z regulami zarachowania, kt6re przewiduje art.
451 k.c. na wypadek, gdy dlutnik ma wzglfidem tego samego wierzyciefa kilka dlug6w
tego samego rodzaju, wynikajqcych z r6tnych tytul6w w sytuacji, gdy spelniane
swiadczenie nie wystarcza na zaspokojenie wierzyciefa w cetosci (a strony nie um6wily
sifi inaczej), to 0 zaliczeniu go na okresfony dlug decyduje wola dlutnika wyratona przy
spelnieniu swieaczenie (§ 1), nie p6iniej jednak nit przy ptzyieciu pbkwitowania, w
kt6rym wierzyciel zaficzyl swiadc;zenie na jeden z dlug6w (§ 2). Swoboda wyboru
dlutnika jest jednak ograniczona w sytuacji okrestonej w zdaniu 2 § 1, kiedy to ustawa
zezwala wierzyciefowi na zarachowanie, nawet wbrew woli dlutnika, zaplaty w ramach
danego dlugu najpierw na poczet neteznosc! ubocznych, a potem dopiero na poczet
neteznosci gl6wnej. Zarachowaniu takiemu dlutnik nie mote sifi sprzeciwic.

• Wyrok Sadu Najwyzszeqo z dnia 27 listopada 2002 r. (I CKN 1331/00)

" .. Pomiedzy spelnieniem swieoczenis przez dlutnika, kt6ry nie wskazal sposobu
zarachowania, a wystawieniem przez wierzyciela pokwitowania powinno zecnodzic
bezposrednie nestepstwo czasowe; w przeciwnym wypadku nalety przyjqC, te tadna ze
stron nie skorzysla/a z mozliwosci wyboru sposobu zarachowania ... "

• Wyrok Sadu Najwyzszeqo z dnia 16 stycznia 2015 r. (III CNP 1/14)

" ... W sytuacji gdy tadna ze stron nie oznaczyla sposobu zaliczenia wplat dokonanych
przez strone pozwanq w dniach 29 stycznia i 7 maja 2003 r. stosownie do wymog6w_
wynikajqcych z brzmienia art. 451 § 1 i 2 k.c., to podlegaly one zaficzeniu wedlug regul
okreslonycn wart. 451 §3 k.c ... "

• Wyrok Sadu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 pazdziernika 2005 r. (I ACa
746/05)

" ...Odnoszqc ste nalomiasl do podnoszonego w Iresci apelacji zarzulu naruszenia art.
451 k.c. stwierdzic nalety, it w islocie przepis § 1 zdanie drugie lego artykulu w islocie
zezwalal wierzycielowi na zaliczenie olrzymanego od pozwanego swieaczenie na poczel
neieznosci ubocznych, niemniej jednak w takiej sytuacji wymagane jest zlotenie przez
wierzyciela oswiedczenie woli, kt6re ze wzgffidu na bezpieczenstwo obrotu prawnego
winno byc zlotone dlutnikowi w spos6b niezwloczny. Tymczasem w niniejszej sprawie
brak jest tego rodzaju dowodu, kt6ry swiadczylby 0 tym, te tego rodzaju oswiedczenie
zostalo przez powoda na rece pozwanych zlozone, tym samym wierzyciel nie skorzystal
z uprawnienia wynikajqcego z art. 451 § 1 zd. 2 k.c...".

• Wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 lipca 2013 r. (V ACa 247/13)



' .. .Zqodnie z regulami zarachowania, kt6re okresle art. 451 k.c., na wypadek, gdy dlutnik
ma wzgl'idem tego samego wierzyciela kilka dlug6w tego samego rodzaju wynikajqcych
z r6tnych tytul6w w sytuacji i gdy spelniane swiadczenie nie wystarcza na zaspokojenie
wierzyciela w ceiosci (a strony nie um6wily si'i inaczej) 0 zaliczeniu go na okres/ony dlug
decyduje wola dlutnika wyratona przy spelnieniu swiadczenia (§ 1 zd. 1). Oswiadczenie

•
J1' Po przyieclu przez dlutnika pokwitowania, na kt6rym wierzyciel zarachowal wplat'i -
przypadajqcq wedlug wskazania dlutnika na poczet neleznosci gl6wnej - na zalegle
neleinosci uboczne, wylqczona jest motliwosc zmiany sposobu jej zarachowania przez
wierzyciela, przez zaliczenie wplaty na poczet neleznosci gl6wnej. Wierzyciel mote
natomiast ucnyik: sle od skutk6w prawnych tego oswieaczente z powolaniem sie na
przepisy 0 wadach oswiedczenie woli (art. 82 i nast. k.c.) ..".

• Wyrok seau Najwytszego z dnia 24 czerwca 2005 r. (V CK 806104)

" Przepis art. 451 k.c. ma zastosowanie jedynie w6wczas, gdy umowa stron nie reguluje
inaczej kwestii zaliczania swiadczen"

• Wyrok Sadu Najwyzszeqo z dnia 21 czerwca 2007 r. (IV C8K 95/07)

J1" Swiadczenie z tytulu stosunku nejmu, polegajqce na placeniu czynszu to wiele
swiadczen okresowych, z kt6rych katde wymagalne jest w innym terminie, w innym tet
terminie ulega przedawnieniu. W rezultacie, katde z tych swiadczen stanowi odr'ibny
dlug, chociat jest to dlug tego samego rodzaju. Dlutnik mote zatem przy spelnieniu
swiadczenia wskezec, kt6ry dlug (czynsz najmu za jaki okres) chce zespokoic. To zas,
co przypada na poczet tego dlugu (za konkretnie wskazany okres), wierzyciel mote ...
zerecnowec na zwiezene z tym konkretnym swiadczeniem neteznosci uboczne. Na tym
wlasnie polega zastosowanie art. 451 § 1 k.c. przy swiadczeniach okresowych ... '

• Wyrok Sadu Najwyzszeqo z dnia 7 stycznia 2009 r. (II C8K 409/08)

" ..W razie kilku dlug6w gl6wnych, niezarachowanie swiadczenia przez dlutnika i
wierzyciela w spos6b i terminach okrestonycti wart. 451 § 1 i 2 k.c. skutkuje zaliczeniem
go na poczet dlugu najdawniej wymagalnego (art. 451 § 3 k.c.) ..."

• Wyrok Sadu Najwyzszeqo z dnia 17 stycznia 2007 r. (II C8K 412/06)

" ..Pomiedzy spelnieniem swledczenie przez dlutnika, kt6ry nie wskazal sposobu
zarachowania, a wystawieniem przez wierzyciela pokwitowania powinno zecnoazic
bezposrednie nestepstwo czasowe; w przeciwnym wypadku nalety przyjqC, ze tadna ze
stron nie skorzystala z moztiwosci wyboru sposobu zarachowania ... "

Nieskorzystanie z mozllwosci wyboru sposobu zarachowania.

• Wyrok Sadu Najwyzszeqo z dnia 16 stycznia 2015 r. (III CNP 1/14)

Jeteli tadna ze stron nie skorzystala z uprewnien okreslonych w § 1 oraz § 2 i nie
zlotyla wskazanych w nim oswiedczen, to w6wczas (§ 3) spelnione swiadczenie zalicza
sie przede wszystkim na poczet dlugu wymagalnego, a jesli jest ich kilka, to na poczet
nejwczesniej wymagalnego (decyduje data powstania dlugu, a nie termin jego zaplaty).
W okoticznosclech jednakowych zaliczenie nestepuje stosunkowo na poczet wszystkich
dlug6w .."
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STAN ZOBOWlf\ZAN POZW ANYCH NA DZIEN ZLOZENIA POZWU •
IKwota Data Kwota Rozliczenie

Nalezne

zapfaty ZaJeglosc odsetki na
czynszu zaplaty zaplaconej kwoty 25.11.2014

Czynsz za
(dzien zlozen ia
pozwu

okres nal. gJ6wna odsetki

BO 01.01.2014 1426,04

z tego listopad 2013 17,59 11.02.2014 17,59 0,57
grudzien 1 408,45 11.02.2014 861,96 609,83 13,68 798,62 99,55

./ Poniiej przedstawiam tabele wplat Pozwanego oraz rozllczeri jego
zobowiazari w okresie styczeri-pazdziernik 2014r, zgodnie z zasadami
rozliczania odsetek w trybie art.4S1§1 kc

./ Pozwany w okresie badanym rnial kilka dtug6w wzqledern Powodowej
Spoldzielni,

./ Biegty zazadal od Pozwanego potwierdzeri zaplaty oplat naleznych Sp6tdzielni
Mieszkaniowej w okresie od stycznia 2014 do pazdziernika 2014r. Pozwany
przeslal w formie e-mailowej wyciqgi bankowe potwierdzajace wptaty w tym
okresie,

./ Z dokument6w otrzymanych od Pozwanego Zbigniewa Sarata wynika, ze kazda
jego platnosc do Spoldzielnl rniata konkretny tytul wptaty np. wplata czynszu za
dany miesiac lub wplata za wode za dany miesiac, co oznacza, ze w zwiazku z
tym u Powodowej Sp6tdzielni powstal obowiazek rozliczania odsetek od
nieterminowych ptatnosci zgodnie z art. 451§1 k.c. -rozliczania odsetek
przypadajacych na wskazany przez dluznika dtug,

7.5.7 W odniesieniu do niniejszej sprawy;

w przedmiocie zarachowania dlutnik powinien ziozyc najp6iniej przy przyj~ciu
pokwitowania, w kt6rym wierzyciel zaliczyl swiedczeme na jeden z dlug6w (§ 2). Jeteli
bowiem dlutnik nie dokonal do tego czasu zarachowania, mote to uczynic wierzyciel w
pokwitowaniu. Przyjecie pokwitowania, w kt6rym wierzyciel zaliczyl wptet» na poczet
jednego z dlug6w wyiecz« uprawnienie dlutnika do domagania si~ zmiany
zarachowania. Swoboda wyboru dlutnika jest ograniczona w sytuacji okreslonej w zd. 2
§ 1, kt6ry zezwala wierzycielowi na zarachowanie, nawet wbrew woli dlutnika, zaplaty w
ramach danego dlugu, najpierw na poczet nstetnosci ubocznych, a potem dopiero na
poczet neteznosci gl6wnej. Zarachowaniu takiemu dlutnik nie mote si~ sprzecivdc. Po
przyj~ciu przez dlutnika pokwitowania, na kt6rym wierzyciel zerecnowet wplat~ -
przypadajqcq wedlug wskazania dlutnika na poczet neleznosci gl6wnej - na zalegle
neieznosci uboczne wy/qczona jest motliwosc zmiany sposobu jej zarachowania przez
wierzyciela, przez zaliczenie wplaty na poczet neteznosci gl6wnej. Wierzyciel mote
natomiast uctiytk: si~ od skutk6w prawnych tego oswiedczenie z powolaniem sie na
przepisy 0 wadach oswieoczenie woli (art. 82 i nast. k.c.) .... II ~/.
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Uwaga: wyliczenia odplatnosci za wode:

371,7
371,7

za 09.2014
za 10.2014

03.12.2014
03.12.2014

03.02.2014 rozlicz. woda wplata ciepla
za IV kw 2013 i zimna woda

-43,86 11.02.2014 za IV kwartal
28.02.2014 rozlicz. woda
za IV kw 2013 264,15 11.02.2014 220,29 0,00

10.01.2014 1 408,45 07.02.2014 371,70 368,03 3,67 837,51 95,15
11.06.2014 213,89 202,91 10,98

10.02.2014 1 408,45 11.02.2014 371,70 371,70 0,00 831,70 85,31
11.06.2014 213,89 205,05 8,84

10.03.2014 1 504,99 04.04.2014 371,70 368,42 3,28 929,54 86,08
11.06.2014 213,89 207,03 6,86

03.05,2014 rozlicz.
woda za 1kw 2014 769,55 11.06.2014 1 411,22 769,55 0,00

wplata ciepla
/.i zimna woda

za 1kwartal

10.04.2014 1 464,28 11.04.2014 371,70 371,70 926,67 75,58
11.08.2014 173,18 165,91 7,27

10.05.2014 1 464,28 11.06.2014 371,70 367,51 4,19 929,14 65,85
11.08.2014 173,18 167,63 5,55

29.05.2014 ciepla
woda uzytkowa za
2013 rozliczenie 430,00 430,00
30.05.2014 centralne
ogrzewanie

-187,72 -187.72
10.06.2014 1 464,28 11.06.2014 371,70 371,70 923,14 55,24

11.08.2014 173,18 169,44 3,74
03.08.2014
rozlicz.woda za II kw.
2014 90,08 11.08.2014 609,62 90,08 0,00

wplata ciepla
i zimna woda
za II kwartal

10.07.2014 1 464,28 1 464,28 71,97
10.08.2014 1 464,28 12.08.2014 371,70 371,70 1 092,58 41,25
10.09.2014 1 464,28 1 46~,28 39,64
10.10.2014 1 557,99 1 557,99 25,53

Razem 17413,80 5484,70 5416,07 68,63 11 997,73 741,15

Naleznosc gMwna + odsetki na dzien. zlezenia pozwu 12 738,88
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I../ Powodowa Sp6tdzielnia dziala na podstawie ustawy prawo spoldzielcze,

ustawy 0 spoldzielniach mieszkaniowych oraz na podstawie zarejestrowanego
w Krajowym Rejestrze Sqdowym statucie i regulaminach wewnetrznych
wydanych na podstawie statutu,

../ Pozwany Zbigniew Sarata jest czlonkiern Sp6tdzielni (kwestia bezsporna),
kt6rego obowiazuja akty wydane przez Spoldzietnie, tj. jej statut oraz akty

BEZ ROZSTRZYGANIA KWESTII PRAWNYCHW ZAKRESIE:

• Wt.ASNOSCI NIERUCHOMOSCI NA KTOREJ POSADOWIONY JEST
BUDYNEK POZWANYCH,

8.1 WARIANT 1-

../ Ze wzgl~du na nierozstrzyqnlete na etapie pisania niniejsze] opmn
aspekt6w prawnych rnajacych zdaniem biegJego wpJyw na teze
dowodowa takich jak status nieruchornosci na kt6rej znajduje sle
budynek Pozwanych oraz zarzucana na etapie postepowania sadowoqo
kwestia bezskutecznosci powstania sp6Jdzielczego prawa do lokalu z
chwlla jego przydzialu, biegJy sporzadzll opinie dwuwariantowo,
pozostawiajac Sctdowi ocene prawna w tym zakresie.

....VIII WNIOSKI KONCOWE

,

../ Powodowa Sp6Jdzieinia zada na dzien zlozenla pozwu od Pozwanych kwoty
12.419,50 zJ plus odsetki ustawowe od tej kwoty liczone od dnia wniesiehia
pow6dztwa. Pow6dztwo zostalo wniesione w dniu 25.11.2014r,

../ WedJug wyliczen biegJego na dzien zlozenla pozwu naleznosc Pow6dki wraz
ze skapitalizowanymi odsetkami od nieterminowej zapJaty przez Pozwanych
winna wynoslc 12.738,88 zJ , co oznacza, ze kwota zadana przez Powodke
jest nizsza niz to wynika z rozllczeri wplat Pozwanych zgodnie z zasadami
wynikajacym! z art. 451§1 kc,.

Wniosek:

3. Odplatnosc za Il kwartal: rniesieczna zaliczka na podgrzanie wody+zuzycie zminej wody razy 3 dodac rozliczenie
faktycznego zuzycia w tym okresie (58,48+ 114,70)= 173,18 - kwota rozliczona w zaplacie
173,18 razy 3 +90,08= 609,62 "

2. Odplatnosc za Ikwartal: miesieczna zaliczka na podgrzanie wody+zuzycie zminej wody razy 3 dodac rozliczenie faktycznego
zuzycia w tym okresie (87,72+ 126,17)=2 I3,89 - kwota rozliczona w zaplacie
213,89 razy 3 +769,55= 1.411,22

I. Odplatnosc za IV kwartal 20 13r.: rniesieczna zaliczka na podgrzanie wody+zuzycie zminej wody razy 3 dodac rozliczenie
faktycznego zuzycia w tym okresie (87,72+ 126, 17)=213,89 - kwota rozliczona w zaplacie
213,89 razy 3 +264, 15-43,86= 86 1,96
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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



./ Z akt sprawy wynika, ze nieruchornosc na kt6rej znajduje sie budynek
Pozwanych jest wlasnoscia M.st. Warszawy, co oznacza, ze na zasadzie
super fieies solo eedit , budynek Pozwanych jest wlasnoscia tego czyj jest
grunt, •

8.2 WARIANT lI-

Z UWZGU~DNIENIEM Wt.ASNOSCI MIASTA STOt.. WARSZAWY-
NIERUCHOMOSCI NA KTOREJ ZNAJDUJE SI~ BUDYNEK POZWANYCH;

./ Odpowiadajac na teze dowodowa w ,,1"wariancie niniejszej opinii biegfy
ustalil, ze naliczenia przez Powodowa Spoldzielnie oplat
eksploatacyjnych dochodzonych pozwem sa zqodnez podjetymi w tym
zakresie uchwalami orqanow Spofdzielni.

medi6w z doliczeniem koszt6w stalych i zmiennych wynikajqcych z faktur od
dostawcy. Spos6b doliczania tych koszt6w wynika z uchwalonego przez
Powodowa Spoldzlelnie Regulaminu rozliczania koszt6w energii cieplnej do
cel6w ogrzewania i podgrzania wody. Wysokosc miesiecznej oplaty podatku
od nieruchomosci biegty sprawdzH, porownujac wysokosc tego podatku
ustalonego Zarzadzeniami Prezydenta Miasta ST. Warszawy dla
poszczeg61nych badanych okres6w. Opis tego por6wnania znajduje sie w pkt.
7.2.2 niniejszej opinii,

./ Biegty zweryfikowat rozliczenia czynszowe dla Pozwanych, z uwzqlednienlem
termin6w tych wplat oraz ich tytut6w jak r6wniei. zasad og61nychwynikajqcych
z art. 451§1 kc. 0 sposobie zaliczania wplat na odsetki ustawowe. Zestawienie .J
tabelaryczne stanu zobowiazan Pozwanych wyliczonego wedtug zasad
opisanych powyi.ej znajduje sie w poz.7.5.7 niniejszej opinii,

./ Kwestia sporna dla stron niniejszego postepowania jest metrai.'.I.domu
Pozwanych do obllczania stawek czynszowych. Sp6tdzielnia uchwafila
regulaminem rozliczania koszt6w gospodarki zasobami mieszkaniowymi i -
ustalania oplat za ui.ywanie lokali obowiazujacym od dnia 04.08.2009r do
23.03.2014r, ze powierzchnie uzytkowa rnieszkan i lokali ui.ytkowych dla
cel6w rozliczania koszt6w gospodarki zasobami mieszkaniowymi oblicza sie
wedtug zasad okreslonych art. 2 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21.06.2001 r 0
ochronie praw lokator6w, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu
cywilnego (§7 pkt.6 Regulaminu), gdzie za powierzchnle uzytkowa lokalu -
nalei.y rozumiec powierzchnie wszystkich pornieszczen znajdujacych sie w
lokalu, a w szczeqolnosci pokoi, kuchni, spii.arni, przedpokoi, alk6w, holi,
korytarzy, lazienek oraz innych pomieszczen sluzacych mieszkalnym i
gospodarczym potrzebom lokatora, bez wzqledu na ich przeznaczenie i
spos6b ui.ywania; za powierzchnie uzytkowa lokalu nie uwaza sie powierzchni
balkon6w, taras6w i loggii, antresoli, szaf i schowk6w w scianach. pralni, "'.
suszarni, w6zkowni, strych6w, piwnic i kom6rek przeznaczonych do
przechowywania opalu. Dla domu Pozwanych Spoldzielnia przyjmuje rnetraz
193,08 metra kwadratowego. Wysokosc tego metrai.u rozni sie "In minus" (na
korzysc ptatnicza Pozwanych) w stosunku do metrazu domu Pozwanych
wynikajqcy z przydziatu lokalu i protokolu zdawczo-odbiorczego lokalu (byto
195 mkw). Pozwany Zbigniew Sarata zaakceptowat metrai. swojego lokalu,
stwierdzajac 0 jego zqcdnosci ze 'stanern faktycznym - pismo w tej sprawie
znajduje sie w aktach cztonkowskich, oraz na stronie 39 niniejszej opinii.
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./ Z akt sprawy wynika rowniez, ze Powodowa Spoldzielnia zawarla z M.St.
Warszawa urnowe na dzlerzawe nleruchornosci na ktore] znajduje sie dom
Pozwanych. Z akt sprawy nie wynika, aby Spoldzlelnia posiadala zawarta z
wlasclcielern nieruchornosci tj. M. St. Warszawa urnowe na zarzadzanie ta
nieruchornoscla,

./ Zgodnie z art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce
nleruchornosciarni (Oz.U.2015.1774 j.t. z dnia 2015.11.03) nleruchornoscla
gruntowct - jest grunt wraz z czesclaml sktadowymi, z wytctczeniem
budynk6w i lokali, [ezef stanowia odrebny przedmiot wlasnoscl, a
zasobem nieruchomosci - sa nieruchornosci, ktore stanowia przedmiot
wlasnosci Skarbu Paristwa, gminy, powiatu lub wojewodztwa i nie zostaty
oddane w uzytkowanle wieczyste, oraz nieruchornosci bedace przedmiotem
uzytkowania wieczystego Skarbu Paristwa, gminy, powiatu lub wojewodztwa; ,.;
Zas do gminnego zasobu nieruchomosci naleza nieruchomosci, ktore
stanowia przedmiot wlasnosci gminy i nie zostaiY oddane w uzytkowanie.
wieczYste, oraz nieruchornosci bedace przedmiotem uzytkowania wieczysteg6'
gminy (art. 24 ust.1).,

./ Z powyze] przytoczonych przepisow wynika, ze zabudowana nieruchornosc nr
9 (dzialka ewidencyjna 4/1) przy ulicy Lanciego 9- jest gminnym zasobem
nleruchomosci w rozumieniu ustawy 0 gosp. nleruchomosciami, bowiem nie
zostata oddana w wieczyste uzytkowanle (zostala oddana jedynie w
uzytkowanie tj. prawo obligacyjne), co oznacza, ze do tej nieruchomosci
stosuje si~ wszystkie przepisy ustawy 0 gospodarce nieruchomosclami
zgodnie z jej zakresem zastosowania przepisow okreslonym w art.10 tej
ustawy,

./ Na podstawie art. 185 ust.2. ustawy 0 gosp. nier. -Zarzadca nleruchomoscl
dziata na podstawie umowy 0 zarzadzanle nleruchornoscla, zawartej z jej
wtascicielem, wspolnota mieszkaniowa albo inna osoba lub jednostka
orqanizacyjna, ktorej przystuguje prawo do nieruchcmosci, ze skutkiem
prawnym bezposrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Umowa ....
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

./ Na podstawie art. 186a u.g.n.. -Zarzadca nieruchornosci przekazuje organom
wykonawczym gminy wtasciwe] ze wzqledu na rruejsce polozenia
nieruchomoscl dane dotyczace czynszow najmu lokali mieszkalnych, w
powiazaniu z lckalizacja, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz
powierzchnla uzytkowa lokalu i jego standardem, wynikajace z umow najmu,
polozonych w zarzadzanych przez niego budynkach, w terminach i wedtug
wzoru okreslonych w odrebnych przepisach,

./ Z przytoczonych powyzej przepisow wynika, ze Powodowa Spoldzielnia
Mieszkaniowa aby mac zarzadzae nieruchornoscia nr 9, bedaca zasobem
gminnym musi legitymowac si~ urnowa 0 zarzadzanie zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci .

./ Na podstawie ustawy 0 ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie
gminy i 0 zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (Oz.U. Nr 71,
poz. 733) tekst jednolity z dnia 7 lutego 2005 r. (Oz.U. Nr 31, poz. 266)
umowa 0 odptatne uzywanie lokalu rnoze bye zawarta na czas oznaczony lub
nieoznaczony (art. 5 ust.1) oraz .umowa 0 odplatne uzywanie lokalu
wchodzaceqo w sklad mieszkaniowego zasobu gminy lub innych jednostek
samorzadu terytorialnego, z wyjq_tkiem lokalu socjalnego lub lokalu
zwiazaneqo ze stosunkiem pracy, rnoze bye zawarta wylacznie na czas
nieoznaczony, chyba ze zawarcia umowy na czas oznaczony zada lokator
(art. 5 ust.2). Jezeli wlascicielern jest jednostka sarnorzadu terytorialnego,
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./ Odpowiadajac na teze dowodowa w wariancie "II" niniejszej opinii,
biegty ustalll niezasadnosc naliczania przez Spotdzielni~ optat
eksploatacyjnych dochodzonych pozwem ze wzgl~du na brak umowy z
M. st. Warszawa na zarzadzanie nleruchornoscia Pozwanych .

stawki czynszu, 0 kt6rych mowa wart. 7, ustala organ wykonawczy tej
jednostki (art. 8 ):

./ Na podstawie ustawy 0 ochronie praw lokator6w, mieszkaniowym zasobie
gminy i 0 zmianie Kodeksu cywilnego Pozwani winni posiadac urnowe 0
odplatne uzywanie lokalu z jej wtascicielern ze stawka czynszu ustalona przez
wlasciwy organ jednostki sarnorzadu terytorialnego - w niniejszym przypadku
ze stawka ustalona Zarzadzeniem Prezydenta M.st. Warszawy w sprawie
ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni uzytkowe] w lokalach
mieszkalnych, kt6rych wlasctcielem jest miasto stoleczne Warszawa

./ Z akt sprawy nie wynika, aby : po pierwsze: Sp6fdzielnia legitymowafa sie
umowa 0 zarzadzanie nieruchomoscia z M.st.Warszawa i po drugie aby tI
Pozwani legitymowali si~ urnowa najmu lokalu zawarta wlascicielern
nieruchomosci, co oznacza, ze Sp6fdzielnia nie ma prawnej mozliwosci
ustalania oplat za dom Pozwanych w zastepstwie organu wykonay;.czego
Miasta Stoleczneqo Warszawy,

./ Zgodnie z zapisami zarejestrowanego w KRS statutu przedmiotem_
dziafalnosci Powodowej Spoldzielni jest m.in. zarzadzanie nieruchornosciarni
stanowiacyrni wJasnosc Sp6fdzielni, jak rowniez nieruchomosciaml
cztonkow SpoJdzielni nabytymi przez nich na podstawie ustawy 0
spoldzielczosci (§4 ust.2 pkt.3), zarzadzanie nieruchornosciami
niestanowiacymi jej mienia lub mienia jej cztonkow na podstawie umowy
zawartej z wtascicielami (wspotwtascicielami) tej nieruchomosci (§4 ust.2
pkt.7), prowadzi qospodarke zasobami mieszkaniowymi i uzytkowyrni oraz
zarzadza majatkiem wtasnym i ich cztonkow i domami mieszkalnymi
przejetymi w administracje (§4 ust.2 pkt.3), przejmuje niestanowiace jej
wtasnosci budynki w administracje (§4 ust.2 pkt.5),

./ Z przytoczonych powyze] zapis6w statutu Spotdzietni wynika, ze przedmiotem
dzlalalnoscl Sp6fdzielni jest albo zarzadzanie bezumowne
nieruchornosciemi stanowiacyrni wrasnose Sp6fdzielni albo wtasnosc jej
czlonkow, albo zarzadzanie umowne w przypadku gdy nieruchornosc nie
stanowi jej mienia lub mienia jej czlonkow. W takim przypadku zarzadzanie
odbywa sle na podstawie umowy zawartej z wtascicielami tej
nieruchornosci, co potwierdza przytoczone powyzej uregulowania w tym
zakresie, wynikajace z ustawy 0 gospodarce nleruchomosciarni oraz ustawy 0
ochronie praw lokator6w, mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie Kodeksu
cywilnego,

./ Nadto zgodnie z §1 Regulaminu rozliczania koszt6w gospodarki zasobami
lokalowymi i ustalania oplat z tego tytulu, obowiazujacyrn od 24.03.2014r. u
Powodowej Spoldzielni za mienie Spotdzlelnl uwaza sie nieruchomosci,
budynki i budowle, lokale, elementy male] architektury bedace' wlasnoscia
Spoldzielni- nieprze znaczone ze wzqledu na sw6j charakter i funkcje do
wyodrebnienia w odrebne nieruchomosci (§1 pkt.7),



Warszawa dnia 27 paidziernika 2016r.

Opinie sporzadzono w trzech egzemplarzach.
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