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na okolicznoser
1. wyjasnienia, jaka metodologie obliezen przyjela biegla w opinii
2. wyjasnienia rozbieznosci pomiedzy wysokoscia zaliczek naliczanych

przez Spoldzielnit( a wnioskami wyplywajacymi z opinii i z
protokolew lustracji Spoldzielni w zakresie, ze zaliczki byly za"1zone
odpowiednio 0: w roku 2006 0 0,81 zllm2/m-c, 2007r. 0 1,53 zl/m Im-c,
w roku 2008 0 2,11 zllm2/m-c
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1. W sprawach sadowych z pow6dztwa Spoldzielni Mieszkaniowej .Przy Metrze"
przeciwko Panstwu Zbigniewowi Sarata i Zofii Maciejewskiej - Sarata oznaczonych
odpowiednio sygnatura II Cupr 817/10 oraz II C 7112 polaczonymi do wspolnego
rozpoznania sporzadzilam nizej wymienione opinie:

• Opinia z dnia 29.05.2011r - polozenie obecne dokumentu tom IV odpowiednio
karty od nr 790 do nr 924

• Opinia uzupelniajaca z dnia 19.05.20 12r - polozenie obecne dokumentu tom V
odpowiednio karty od nr 1027 do nr 1161

• Ustna opinia uzupelniajaca z dnia 03.08.2012r - obecne polozenie dokumentu
tom VI odpowiednio karty od nr 1189 do nr 1190

• II Opinia uzupelniajaca z dnia 05.05.2013r - obecne polozenie dokumentu tom
VI iVII odpowiednio karty od nr 1298 - do nr 1406

2. Metodologia obliczen przyjeta przez biegla przy sporzadzaniu opinii pisemnych jest
zawarta w tresci kazdej z tych opinii, przy czym nie budzila ona dotychczas zastrzezen
zadnej ze stron

3. Wielkosc powierzchni uzytkowej domu jednorodzinnego przy ul. Lanciego 9 B
zostala przez strony niniejszej sprawy zmieniona Aneksem nr 5 do Umowy nr 210/97
z dn. 23.08.1997r (polozenie dokumentu sygn. akt II Cupr 87110 karta 73)

4. Zadna ze stron w toku dotychczasowego postepowania nie zglosila, aby ktorakolwiek
uchwala walnego zgromadzenia zatwierdzajaca kolejne sprawozdania finansowe za
lata objete opiniami zostala skutecznie zaskarzona do sadu

5. Zadna ze stron nie zglosila w toku dotychczasowego postepowania ,aby ktorykolwiek
Raport Bieglego Rewidenta sporzadzany po kazdym zakonczonym roku
obrachunkowym objetym niniejszym postepowaniem na podstawie wszystkich
dokument6w finansowo - ksiegowych znajdujacych sie w Spoldzielni zostal
uniewazniony lub aby do sadu lub prokuratury zostal zlozony wniosek przeciwko
osobom sporzadzaiacym te raporty z zarzutem poswiadczania nieprawdy

6. Na podstawie Ustawy z dnia 16 wrzesnia 1982r (z poz, zm.) Prawo sp61dzielcze
przypominam, ze zgodnie z:

• Art. 3 majatek spoldzielni jest prywatna wlasnoscia jej czlonkow (rowniez w
spoldzielniach mieszkaniowych)

• Art.18 § 1 wszystkie prawa i obowiazki wynikajace z czlonkostwa w
spoldzielni sa dla wszystkich czlonkow rowne

• Art. 18 § 2 ust. 5 czlonek spoldzielni rna prawo udzialu w nadwyzce
bilansowej

• Art. 42 § 4 kazdy czlonek spoldzielni lub zarzad moze wytoczyc pow6dztwo 0

uchylenie uchwaly walnego zgromadzenia spoldzielni oraz jej organow
7. Na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r (z poz. zm.) 0 sp61dzielniach

mieszkaniowych przypominam, ze zgodnie z:
• Art. 1 ust. 1 spoldzielnia rna obowiazek zarzadzania nieruchomosciami

stanowiacymi jej mienie lub nabyte mienie jej czlonkow
• Art. 4 ust. Czlonkowie spoldzielni, ktorym przysluguja spoldzielcze prawa do

lokali, sa obowiazani uczestniczyc w wydatkach zwiazanych z eksploatacja i
utrzymaniem nieruchomosci w czesciach przypadajacych na ich lokale,
eksploatacja i utrzymaniem nieruchomosci stanowiacych mienie spoldzielni
oraz zobowiazaniaeh sp61dzielni z innych tytul6w poprzez uiszczanie oplat
zgodnie z postanowieniami statutu

WSTF;P
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• Art. 4 ust. 3 " ... od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczaja oni
oplaty okreslone w ust. 1 albo 2"

• Art. 4 ust. 8 czlonkowie spoldzielni moga kwestionowac zmiany wysokosci
oplat w postepowaniu sadowym lecz nie zwalnia ich to od obowlazku
wnoszenia oplat w zmienionej wysokosci

• Art. 6 ust. 1 "r6Znica rniedzy kosztami a przychodami gospodarki zasobami
mieszkaniowymi sp6ldzielni zwieksza odpowiednio koszty lub przychody tej
gospodarki w roku nastepnym"

• Art. 26 ust. 2 wlasciciele lokali sa obowiazani uczestniczyc w wydatkach
zwiazanych z eksploatacja i utrzymaniem nieruchomosci stanowiacych mienie
spoldzielni, kt6re sa przeznaczone do wspolnego korzystania przez osoby
zamieszkujace w okreslonych budynkach lub osiedlu

• Art. 27 ust. 2 zarzad nieruchomosciami wsp61nymi stanowiacymi
wspolwlasnosc spoldzielni jest wykonywany przez spoldzielnie jak zarzad
powierzony

• Art. 42 ust. 7 decyzje 0 przynaleznosci do lokalu, jako jego czesci skladowych,
pomieszczen przynaleznych, w rozumieniu art. 2 ust 4 ustawy 0 wlasnosci
lokali, podejmuje zarzad spoldzielni

8. Na podstawie Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r 0 wlasnosci lokali (z poz, zm.)
przypominam, ze:

• Art. 2 ustA do lokalu mega przynalezec, jako jego czesci skladowe,
pomieszczenia, chocby nawet do niego bezposrednio nie przylegaly lub byly
polozone w granicach nieruchomosci gruntowej poza budynkiem, w kt6rym
wyodrebniono dany lokal, a w szczegolnosci: piwnica, strych, kom6rka, garaz,
zwane dalej "pomieszczeniami przynaleznymi"

• Art. 3 ust. 3 udzial wlasciciela lokalu wyodrebnionego w nieruchomosci
wsp61nej odpowiada stosunkowi powierzchni uzytkowej lokalu wraz z
powierzchnia pomieszezen przynaleznych do Iaezne] powierzchni
uzytkowe] wszystkich lokali wraz z powterzchnia pomieszczen do nich
przynaleznych

9. Zgodnie z wyrokiem SN z 22.03.2001r, V eKN 277/00, niepubl. "pomieszczenie
przynalezne w rozumieniu art. 2 ust. 4 WILokUjest czescia skladowa lokalu i jako
takie nie moze bye odrebnym przedmiotem obrotu"

10.Zgodnie z Art. 14 Ustawy 0 wlasnosci lokali okresla, ze na koszty zarzadu
nieruchomoscia wspolna (kt6ra wystepuje rowniez w odniesieniu do dom6w
jednorodzinnych polozonych przy ul. Lanciego 9 w Warszawie) skladaja sie miedzy
innymi:

• Wydatki na remonty ibiezaca konserwacje
• Oplaty za dostawe energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w czesci

dotyczacej nieruchomosci wsp6lnej
• Ubezpieczenia, podatki i inne oplaty publicznoprawne, chyba ze sa pokrywane

bezposrednio przez wlascicieli poszczegolnych lokali
• Wydatki na utrzymanie porzadku i czystosci
• Wynagrodzenie czlonk6w zarzadu

nie jest to wyliczenie wyczerpujace, lecz przykladowe. Koszty te obciazaja
wlasciciela lokalu stosownie do wielkosci jego udzialu w nieruchomosci wsp61nej

11. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14 grudnia 1994r w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie stwierdza sie, co nastepuje:
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• § 3 ust. 7 okresla, ze ilekroc w rozporzadzeniu jest mowa 0 pomieszczeniu
uzytkowym - rozumie sie przez to pomieszczenie spelniajace funkcje zgodnie
z przeznaczeniem budynku i nie bedace pomieszczeniem gospodarczym lub
technicznym

• ust. 10 tegoz paragrafu okresla, ze pomieszczeniem technicznym w budynku
okresla sie pomieszczenie, w kt6rym znajduja sie urzadzenia sluzace do
obslugi budynku

• ust. 11 tegoz paragrafu okresla, ze pomieszczeniem gospodarczym jest
pomieszczenie, sluzace do przechowywania materialow isprzetu zwiazanego z
obsluga budynku, przedmiotow i produktow zywnosciowych uzytkownikow
budynkow, opalu a takze odpadow stalych

• ust.16 mowi, ze zgodnosc z przeznaczeniem budynku lub pomieszczenia tzn.
ze zostaly spelnione wymagania uzytkowe okreslone przez inwestora oraz
warunki dla tego typu budynku lub pomieszczenia, ustalone w rozporzadzeniu,
przepisach szczegolnych, Polskich Normach, decyzji 0 warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, wymaganych opiniach i decyzjach organ6w do tego
upowaznionych, a takze w decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub zmiane
sposobu utytkowania

• § 6 rna brzmienie: "piwnic oraz poddaszy, nie zawierajacych pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, nie zalicza sie do kondygnacji uzytkowych w
rozumieniu przepisow rozporzadzenia"

• § 132 ust. 1 rna brzmienie: "budynek, kt6ry ze wzgledu na swoje
przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien bye wyposazony w instalacje
centralnego ogrzewania lub mne rodzaje instalacji albo urzadzen
ogrzewczych... "

• § 136 rna brzmienie: "instalacje centralnego ogrzewania w budynku
przylaczonym do sieci scentralizowanego zaopatrzenia w cieplo powinny bye
wyposazone w liczniki do pomiaru ilosci ciepla dostarczanego do instalacji
odbiorczej budynku oraz urzadzenia niezbedne do indywidualnego rozliczenia
kosztow ogrzewania poszczegolnych mieszkan lub innych lokali"

12.Dorn jednorodzinny przy ul. Lanciego 9b zg. z zapisarni Urnowy z dnia 23.08.1997r
(tom I karta 18) par 2 ust. 1 w sposob jednoznaczny okresla, ze budynek bedzie
posiadal poddasze uzytkowe i garaz; ust. 2 zastrzega, ze wielkosc powierzchni
calkowitej budynku moze ulec zmianie do + - 5% po zatwierdzeniu projektu
technicznego, co zostalo skorygowane Aneksernnr 5

13.Zgodnie z zapisarni zawartyrni w pismie Krajowego Zwiazku Rewizyjnego
Spoldzielni Mieszkaniowych z dnia 09.12.2010r (polozenie dokumentu tom VIII,
skoroszyt z niebieska obwoluta) na stronie 20 ustep 2 od g6ry: "ewidencja kosztow i
przychodow prowadzona jest z podzialem na rodzaje koszt6w i przychodow oraz na
poszczegolne budynki"

14.Na stronie 21 ust. 1 tego sarnego pisrna zawartyjest zapis: "w zwiazku z negatywnyrn
wyrokiern Sadu Apelacyjnego w sprawie z pow6dztwa firmy Nadbud sp. z 0.0.

przeciwko Spoldzielni i koniecznoscia zaplaty kwoty ok. 30 mln, zl nalezy rozwazyc
mozliwosc zwolania Zebrania Przedstawicieli celern podjecia decyzji 0 sposobie
pokrycia zobowiazania i dokonanie oceny co do mozliwosci kontynuowania
dzialalnosci"

15.Zgodnie z zapisarni zawartyrni w Protokole z Lustracji Ustawowej Dzialalnosci
Spoldzielni Mieszkaniowej .Przy Metrze" Warszawa ul. Lanciego 12 (polozenie
dokumentu torn VIII, skoroszyt w niebieskiej obwolucie) na str. 19,2 akapit od dolu
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7. tom V karta 1065
• zaliczka na eksploatacje podstawowa w okresie od VII 2009r .... 1,85 zl/m2

5. tom V karta 1062
• zaliczka na eksploatacje podstawowa w okresie VII - XII 2008r ..1,75 zllm2

• uzytkowanie gruntu 0,59 zl/m2
• podatek od nieruchomosci 0,09 zl/m2

razem 2,43 zl/m
6. tom V karta 1064

• zaliczka na eksploatacje podstawowa w okresie I-VI 2009r 1,75 zllm2

• uzytkowanie gruntu 0,59 zl/m2

• podatek od nieruchomosci 0,09 zllm2

razem 2,43 zl/m

I Na podstawie dokument6w Spoldzielni zlozonych do akt sprawy jako zalaczniki do opinii z
dnia 19.05.2012r oraz do opinii uzupelniajacej z dnia 19.05.2012r stwierdzam, co
nastepuje:
1. tom IV karta 801

• zaliczka na eksploatacje podstawowa w roku 2006 1,46 zl/m2

• uzytkowanie gruntu 0,59 zl/m2

• podatek od nieruchomosci 0,09 zl/m2

razem 2,14 zl/m
2. tom V karta 1058

• zaliczka na eksploatacje podstawowa w okresie I - IV 2007r 1,46 zllm2

• uzytkowanie gruntu 0,59 zl/m2
• podatek od nieruchomosci 0,09 zllm2

razem .2,14 zl/m
3. tom V karta 1059

• zaliczka na eksploatacje podstawowa w okresie V-XII 2007r 1,60 zllm2

• uzytkowanie gruntu 0,59 zl/m2

• podatek od nieruchomosci 0,09 zl/m2

razem 2,28 zl/m
4. tom V karta 1061

• zaliczka na eksploatacje podstawowa w okresie I - VI 2008r 1,60 zllm2

• uzytkowanie gruntu 0,59 zllm2

• podatek od nieruchomosci 0,09 zllm2

razem 2,28 zl/m

OPINIA

.Rada Nadzorcza sprawowala nadz6r nad caloksztaltem dzialalnosci Spoldzielni
dokonujac biezacej oceny pracy zarzadu",

16. Na str. 108 w/w dokumentu znajduje sie zapis: na podstawie dokumentew ustalono,
ze na koniec 2009r zadluzenie z tyt. kosztew eksploatacji i mediow wynioslo
502.862,- zl. podobne zapisy znajduja sie we wszystkich rocznych sprawozdaniach
Spoldzielni w okresie objetym opiniami. Rozne sa jedynie wielkosci tego zadluzenia,
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III W calym analizowanym okresie wysokosc zaliczki na fundusz remontowy (nie na
pokrycie biezacych kosztow remontow) wynosila 1,50 zllm2 pu zgodnie ze stosownymi
uchwalami.
• Zgodnie z art. 6 ust. 3 Ustawy 0 spoldzielniach mieszkaniowych "sp61dzielnia tworzy

fundusz na remonty zasobow mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciazaja
koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiacymi mienie spoldzielni".

• Jak z powyzszego wynika, spoldzielnia ma prawo tworzyc fundusz remontowy,
natomiast nie ma obowiazku wplaconych w danym roku obrachunkowym zaliczek na
ten eel wykorzystac w calosci, co wiecej - moze gromadzic srodki przez kilka lat (0
ile znajduje to uzasadnienie ekonomiczne) a nastepnie wykonac remont w ramach
zgromadzonych srodkow bez potrzeby wsparcia srodkami pochodzacymi np. z
kredytu bankowego.

II Na pokrycie pozostalych kosztow eksploatacji Spoldzielnia pobiera zaliczki na podstawie
rzeczywiscie poniesionych kosztow i odczyt6w stanu urzadzen pomiarowych. Potwierdza
ten fakt informacja zawarta w pismie Krajowego Zwiazku Rewizyjnego Spoldzielni
Mieszkaniowych z dn. 30.1D.2014r skierowanego do tut. Sadu, tom VIII akt karta 1626 b
w brzmieniu:
.Jcoszty te rozlicza sie w nastepujacy sposob:
1. proporcjonalnie do ilosci osob w kontekscie kosztu wywozu nieczystosci, dostawy

gazu, energii elektrycznej, eksploatacji dzwigow
2. wg. wskazan wodomierzy - zuzycia wody cieplej i zimnej
3. wg. odczytu wskazan - dostawy ciepla
4. proporcjonalnie do liczby lokali w odniesieniu do kosztow i eksploataeji miejsc

postojowych w garazach wielostanowiskowych, ochrony obiektow, eksploatacji
domofonow, koszt6w dzialalnosci spoleczno-kulturalnej ... "

Dysponujac taka wiedza, osoba sporzadzajaca protokol z lustracji z nie znanych bieglej,
sporzadzajacej niniejsza opinie powod6w wylacza z obliczen dotyczacych obliczenia
wysokosci zaliczki na koszty eksploataeji jedynie zaliczke na eentralne ogrzewanie i
podgrzanie wody, natomiast nie wylacza koszt6w rozliczanyeh inaezej niz w przeliczeniu na
1m2IPu (zuzycia zimnej wody i odprowadzenia sciekow, wywozu smieci, sprzatania i
oswietlenia terenow wsp61nyeh - rowniez na ul. Lanciego 9, kosztow utrzymania biura
spoldzielni, etc., co powoduje znieksztaleenie obliczen. W ocenie sporzadzajacego niniejsza
opinie nie mozna rozliczac statystycznie kosztow ani planowanych ani rzeczywistych stosujac
inne zasady niz obowiazuja u Pow6dki. Wczesniejsza analiza kosztow rzeczywistych
przypisanych do domu jednorodzinnego uzytkowanego przez Pozwanych wykazala, ze
zuzycie wody bylo rozne w zaleznosci od okresu rozliczeniowego. Koszty te byly okresowo
rozliczane z uzytkownikami lokali, rowniez budynku 9B przy ul. Lanicego. Nie rna rowniez
podstaw prawnych do rozliczania kosztow rzeczywistych np. wywozu smieci w przeliezeniu
na 1 m2lPu, poniewaz nie powierzchnia uzytkowa lokalu produkuje odpady, a mieszkancy
poszczeg6lnyeh lokali. Podobnie przedstawia sie rozliczenie koszt6w z tyt. oswietlenia
teren6w wspolnych.

Koszty te zgodnie z regulacjami prawnymi winny bye rozliczane udzialami, czyli inaczej
mowiac proporcjonalnie do wielkosci powierzchni uzytkowej kazdego lokalu i tak tez sa
rozliczane.

• uzytkowanie gruntu 0,59 zllm2

• podatek od nieruchomosci 0,11 zllm2

razem 2,55 zl/m
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1. Zgodnie z Umowa 0 ustanowieniu dzierzawy na gruncie Spoldzielnia miala prawo
wybudowac domy jedno i wielorodzinne oraz pawilony handlowe zgodnie z planem

PODSUMOWANIE

IV W kontekscie powyzszego wskazane w protokole Krajowego Zwiazku Spoldzielczosci
Mieszkaniowej rozbieznosci co do wysokosci pobieranych zaliczek na koszty
eksploatacji S,!w mojej ocenie chybione, a metodologia zastosowana przez
sporzadzajacego przedmiotowy protokol odbiega od standard6w obowiazujacych w
sp6ldzielniachmieszkaniowych
1. na str. 113 tegoz protokolu w roku 2006 znajduje sie zapis (1 akapit od g6ry) w

brzmieniu: "na lokalach mieszkalnych spoldzielnia osiagnela nadwyzke kosztow
nad przychodami ... co w przeliezeniu na 1m2pu miesieeznie wynioslo 0,81 zl"

2. na str. 114 tegoz protokolu znajduje sie zapis (4 wiersz od g6ry) odnosnie roku 2007
w brzmieniu: "na lokalach rnieszkalnych spoldzielnia osiagnela nadwyzke kosztow
nad przychodami .•• co w przeliezeniu na 1m2pu wynioslo 0,69 zl

3. na tej samej stronie w tabeli pod poz. 9 zostalo wskazane, ze w odniesieniu do lokali
przy ul. Lanciego 9 w roku 2007 oplaty przewyzszaly ponoszone koszty - srednio
o 1,53 zllm2, przy czym sporzadzajacy protokol nie wskazal, kt6re planowane koszty
jego zdaniem zostaly zawyzone przez Powodke przy ustalaniu wysokosci zaliczek. W
swietle analizy przeprowadzonej powyzej wynika, ze jest malo prawdopodobne, aby
dotyczylo to koszt6w eksploatacji podstawowej, kt6ra w pkt. I.l ninieJszej opinii
zostala okreslona odpowiednio na kwote 2,14 zllm2 oraz 2,28zl/m a koszty
opomiarowane S,! okresowo rozliczane z uzytkownikami poszczeg6lnych lokali

4. na str. 115 wg protokolu w roku 2008 "na lokalach mieszkalnych spoldzielnia
osiagnela nadwyzke kosztew nad przychodami ..• co w przeliezeaiu na 1 m2 pu
miesieeznie wynioslo 0,82 zl

5. na str. 116 tegoz protokolu w tabeli zostalo wskazane, ze w odniesieniu do lokali przy
ul. Lanciego 9 oplaty przewyzszaly ponoszone koszty - srednio 0 2,11 zl. W
swietle wyzej przeprowadzonej analizy wysokosc zaliczki zadanej przez Powodke na
koszty eksploatacji podstawowej wynosila odpowiednio 2,28 z1/m2 i 2,43 zl/m2

6. na str. 117 protokolu w roku 2009 "na lokalach mieszkalnych spoldzielnia osiagnela
nadwyzke kosztow nad przychodami •.. w pneliczeniu na 1 m2pu miesieeznie
wynioslo 0,55 zl.

7. na str. 118 w tabeli poz. 9 zostalo wskazane, ze w odniesieniu do lokali oplaty
przewyzszaly ponoszone koszty 0 2,45 zllm2przyul. Lanciego 9

8. 0 malej wiarygodnosci wyzej przywolanej Opinii moze swiadczyc inny dokument
sporzadzony przez bieglego rewidenta Krajowego Zwiazku Rewizyjnego Spoldzielni
Mieszkaniowych z dn. 29.04.20IOr pania Terese Chwojnicka dla Rady Nadzorczej
Spoldzielni .Przy Metrze" gdzie na str. 11 znalazla sie informacja 0 potrzebie
utrzymania rezerwy finansowej utwononej w 2007r na ewentualne roszczenia
firmy Nadbud sp. z 0.0. 0 istnieniu kt6rej nie rnawzmianki w omawianym Protokole
z lustracji Spoldzielni odbytej w dniach 8 marca 2010r a 20 czerwca 2010r, a wiec
lustrator mial mozliwosc zapoznania sie z trescia Opinii sporzadzonej przez
kolezanke z tej samej jednostki kontrolujacej i mial rowniez mozliwosc sprawdzenia
dzialalnosci Spoldzielni rowniez w zakresie pozyskiwania srodkow na utworzenie
rezerwy stanowiacej znaczace obciazenie finansowe dla czlonkow Spoldzielni.
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zagospodarowania przestrzennego w ramach pozyskanych srodkow finansowych oraz
prawomocnych decyzji administracyjnych

2. Glownym zrodlem fmansowania tych inwestycji powinny bye wplaty czlonk6w
spoldzielni zainteresowanych posiadaniem spoldzielezege lokatorskiego prawa do
lokalu, co nie jest rownoznaczne z prawem wlasnosci

3. Brakuiace fundusze spoldzielnia mogla pozyskiwac z kredyt6w celowych, ale ocena
dzialalnosci inwestycyjnej Pow6dki nie byla przedmiotem zadnej zleconej mi przez
Sadw niniejszej sprawie opinii

4. Prawda jest, ze domy wielorodzinne, zwykle pietrowe generuja koszty, ktore nie
wystepuja w odniesieniu do budynk6w jednorodzinnych polozonych na tym samym
osiedlu jak chociazby utrzymanie czystosci na korytarzach i klatkach schodowych,
konserwacja i eksploatacja wind

5. Nie ulega watpliwosci, ze pewne rodzaje kosztew S2} takie same dla domew
jednorodzinnych i wielorodzinnych i sa to np. koszty dostawy wody i odbioru
sciekow, wywozu smieci, utrzymania czystosci na terenach wspolnych przylegajacych
tak do dom6w jednorodzinnych jak i wielorodzinnych, koszty energii elektrycznej dla
potrzeb oswietlenia terenow wsp61nych oraz koszty konserwacji i napraw latarn
ulicznych, utrzymanie ikonserwacja placu zabaw, utrzymanie i konserwacja altan na
zbiorke smieci, etc.

6. Kosztami wsp61nymi dla uzytkownikow wszystkich lokali sa koszty prowadzenia
biura spoldzielni, a wiec wynagrodzenia, podatki od wynagrodzen, skladki ZUS,
swiadczenia chorobowe dla pracownik6w, szkolenia, ale rowniez koszty zuzycia wody
i odprowadzenia sciekow przez pracownik6w biura, koszty energii elektrycznej
zuzytej na potrzeby biurowe, zakup wyposazenia biurowego, koszty zakupu
materialow biurowych itp.

7. Nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa twierdzenie Pozwanego, jakoby z
chwila przeniesienia prawa wlasnosci domu jednorodzinnego przy ul. Lanciego 9 b na
Pozwanego mogl ulec zmianie spos6b zarzadzania nieruchomosciami na
przedmiotowym osiedlu. Zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy 0 spoldzielniach
mieszkaniowych zarzad nieruchomosciami wsp61nymi stanowiacymi wspolwlasnosc
sp6ldzielni jest wykonywany przez spoldzielnie. Zgodnie z Umowa nr 210 z dnia
23.08.1997r - karta sprawy II Cupr 87/09 akt 69 par. 1 ust. 3 Speldzielnia
zebowiazala si~ do ustanowienia spoldzielezege wlasnosctowego prawa do domu
jednorodzinnego po spelnieniu okreslonych warunkew, w tym wniesienia wkladu
budowlanego w pelnej wysokosci a nie przeniesienia prawa wlasnosel do tegoz
domu i gruntu, na ktorym budynek jest posadowiony.

8. Nie miejsce tu i potrzeba wypowiadania sie bieglego na temat czy Spoldzielnia mogla
taka umowe zaproponowac czlonkowi czy nie. Na ten temat wyczerpujaco
wypowiedzial sie Sad.

9. W ocenie sporzadzajacego niniejsza opinie zla kondycja finansowa Spoldzielni .Przy
Metrze" w znacznej mierze jest spowodowana zaleglosciami we wplatach czlonkow
Spoldzielni z tytulu wkladu budowlanego a takze biezacych i zaleglych oplat z tytulu
eksploatacji i zarzadzania, Przedluzajace sie procesy sadowe powoduja, ze koszty tych
postepowan rosna, co ma swoje przelozenie na wysokosc koszt6w eksploatacji
podstawowej. Zaciaganie przez Spoldzielnie kredyt6w na pokrycie biezacych
zobowiazan to rowniez koszty dodatkowe.

10. W ocenie sporzadzajacego niniejsza opinie nie ma uzasadnienia dla stanowiska
Pozwanych, ktorzy korzystaja na biezaco z ogrzewania domu, cieplej i zimnej wody,
wyrzucaja smieci etc. za kt6re to uslugi Powodka otrzymuje faktury co miesiac i co
miesiac jest zobowiazana dokonywac platnosci, a Pozwani placa kiedy chca (np. raz
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na kwartal za wode i scieki), a wielkosc wplaty ustalaja na podstawie sobie tylko
znanych podstaw.

11. Nie zaleznie od stanowiska Sadu (Wyrok w sprawie niewaznosci Umowy nr 210/97)
budynek zostal wybudowany i podlaczony do mediow, a wykonawcy musieli w
ustalonych terminach za wykonana prace otrzymac zaplate, tyle tylko, ze w sytuacji
gdy Pozwani nie wplacili calej wymaganej kwoty - srodki finansowe na zaplate
tychze faktur Pow6dka musiala wygospodarowac albo z zaciagnietego na inwestycje
kredytu albo z wplat innych czlonk6w Spoldzielni. Jak w takiej sytuacji mozna
zakladac, ze inny zarzad, inna rada nadzorcza, inny protokol z lustracji cos zmieni w
sytuacji finansowej Powodki. Dzialania te generuja kolejne koszty a do czasu, gdy
spoldzielcy nie zrozumieja, ze wszyscy odpowiadaja za kondycje finansowa
spoldzielni, kt6rej sa czlonkami - nie rna szans na jej zmiane. Wymiana osob na
poszczeg61nychstanowiskach niczego sarnaw sobie nie zmieni.

Na tym opinie zakonczono



4. Ewa Lucyna ZACHAREWICZ, uzywalaca
imienia "Ewall zarnieszkata Warszawa, ulica
Korczynskie] 7 m.17, legitymujq_casi~ dowodem
osobistym numerSJ7132983,---------------

3. Eli:bieta Irena DOBRZANSKA, uZywaj'lca
imienia "Eli:bietall, zamleszkata w Warszawie przy
ulicy Meissnera10mAO, legitymuj~ca sle dowodem
DO2682192.-- ----------

• obydwaj dzia~ajq_cyI~cznie w imieniu Zarzq_du
Gminy Warszawa-Ursyn6wjako WiceburmistrzQwie,
zwani w dalszymciqgu tego aktu "Przedstawicielami
Zarzadu Gminy", stosownie do uchwafy numer 12
Rady GminyWarszawa Ursynow z dnia 16 sierpnia
1994 roku w sprawie wyboru czlonkow Zarzq_du
Gminy Warszawa Ursyn6w oraz przedlozoneqo
wyciqgu z protokolu numer 23/96 Z posiedzenia
Zarzadu Gminy Warszawa Ursyn6w w dniu 10
kwietnia 1996roku----------------------------------,

Dnia drugiego pazdziernlka roku .tysiac dziewi~cset
dziewi~cdziesiqtego si6dmego (2.10.1997) przede rnna,Wienczysiawct_
Cubala, riotariuszem w Warszawie, w Kancelarii mojej przy ulicy
Jastrzebowskieqo 22, stawili sie: ----------------------------

1. Janusz Stanislaw NOWAK, uZywaj~cy imienia
"Janusz", zamieszkafy w Warszawie przy ulicy
Surowieckiego2 m. 102, legitymujq_cysle dowodem
osobistym numerDB 4613412, ------ ---------

2. Tomasz GROCHULSKI, uZywajq_cy imienia
"Tomasz" zamieszkalyWarszawa, ulica Nutki 1m.29
legitymuj~cy sie dowodem osobistym numer
OB3682591,--- -----------------------

AKT NOTARIALNY

If PISKANCELARIA NOTAklALNA
WIENCZYStAWA CUBAtA

NOT ARIUSZ W VVARSZAWIE
ul. Jastrztbowskiego 22

02-786 Warszawa. tel. 644-27-11
NIP: 521-033-32-42

Rep e r tor iu m A. Nr_,.I~SC6 197



§.1. Przedstawiciele Zarzq_duGminy oswiadczaia, it Gmina
Warszawa-Ursyn6w, zwana w dalszej tresci aktu "Wydzieri:awiajq_cym",
jest wlascicielem z mocy prawa nieruchomosci gruntowej, stanowiace]
nie zabudowana dzialke 0 numerze ewidencyjnym 4/1(cztery lamane
jeden) i 4/3(cztery Iamane trzy) z obrebu 1-11-05, zawartej w granicach
wykreslonych na szkicu i oznaczonej literami: ABCDA oraz EFGHE,
obszaru 30282m2 (trzydziesci tysi~cydwiescie osiemdziesiat dwa metry
kwadratowe), polozone] w Warszawie w rejonie ulic Plaskowickiej,
Lanciego, Belgradzkiej iAI.KEN .--- -----

Przedstawiciele ZarzqduGminyokazali przy akcie:-------------

o prawomocna decyzj~ Nr 50373 wydana z upowatnienia
Wojewody Warszawskiego przez Stlnspektora Wojew6dzkiego w
Wydziale Geodezji iGospodarkiGruntamiz dnia 26 wrzesnia 1996 roku,
na mocy kt6rej stwierdza si~ nabycie przez Dzlelnice Grnine Warszawa
Mokot6w z mocy prawa w dniu 27 maja 1990 roku nieodpiatnie
wlasnosci nleruchomosci, polozone]w Warszawie przy ulicy Lanciego,
Plaskowickiej i AI.KEN, oznaczonej w ewidencji grunt6w jako dzialka
numer 4 (cztery) 0 powierzchni 102561m2, w obreble 1-11-05,
uregulowanej w ksiedze wieczystej Kw Nr 124284-cz, prowadzonej
przez Sq_d Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydzial KsiCU)
Wieczystych. --------------- - -- -----------

Na podstawie art.1 ust. 2 Ustawy z dnia 25 marca 1994 roku 0
ustroju m.st.Warszawy (Oz.U.Nr 48 poz.195) powyzsza nieruchomosc
obecnie znajduje sle w granicach administracyjnych Gminy Warszawa-
Ursynow.-- ------- -----------------

o rnape sytuacyjna z podzialem czescl nieruchcmoscl, objete]
ksi~gq_wleczysta Kw Nr 124284, przyj~tq_do panstwowego zasobu

UMOWA DZIERZAWY

Tozeamose stawajClcych ustalilam na podstawie okazanych
dowod6w osobistych 0 znamionachwyzej podanych. -----------------------

• dzialalace iq_cznie jako przedstawiciele
Zarzq_duSp6JdzieiniMieszkaniowej "Przy Metrze" z
sledziba w Warszawie, wpisanej do rejestru
Sp6ldzielni, prowadzonego przez Sq_dRejonowy dla
m.stwarszawy Sq_d Gospodarczy XVI' Wydzial
Rejestrowy za numerem ARS 3185, poswiadczony
wypis z rejestruSp61dzielniz dnia 10 lipca 1997 roku
okazano przy niniejszymakcie. -----

2



o Statut Sp6Jdzielni - tekst jednolity uwzgl~dniajq,cy zmiany
uchwalone przez zebranie przedstawicieli SM "Przy Metrze" w dniu 7
grudnia 1996 roku, ~ zarejestrowane przez Sq_d Rejonowy dla
m.st.Warszawy Wydzial XVI Gospodarczy Rejestrowy postanowieniem
z dnia 29 stycznia 1997 roku, ----

o odpis poswiadczony z rejestru sp61dzielni ARS Nr 3185 z dnia
10 lipca 1997 roku. --- ..• ---------- - ----------,--

§ 2. przedstawiciele Zarzadu Gminy oswtadczaia, ze Gmina
Warszawa-Ursyn6w oddaje W dzlerzawe Sp6Jdzieini Mieszkaniowej
"Przy Metrze" z siedziba w Warszawie - do wylq_cznego uzywania i
pobierania poZytk6w - wydzielonq cz~sc opisanej w § 1 nleruchomosci
gruntow~, stanowiq_cej dzialkl numery ewidencyjne 4/1 i 4/3 obszaru
3D.282m , oznaczona na szkicu stanowiqcym zalacznik do niniejszego
aktu literami ABCDA oraz EFGHE, wraz z jej wszystkimi czesciarnl
skJadowymi i przynaleznosciaml z przeznaczeniem pod zabudowe
mieszkaniowo-uslugowa, a Elzbieta Dobrzanska i Ewa Zacharewicz w
imieniu reprezentowanej Spoldzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze" z
siedziba w Warszawie oswiadczajq_, ze reprezentowana Spoldzielnia
pOWYZSZqcz~sc nieruchomoscl bierze w dzierZawQ.- ----------

§ 3. Wydanie nieruchomoscl DzierZawcy nastepuie w dniu
dzlsleJszynn.---------------------------------------------------------------------------

geodezyjnego i kartograficznego - Skladnicy Map i Dokument6w
Geodezyjnych m.st.Warszawy Wojew6dzkiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej iKartograficznej Wydziaru Geodezji i Gospodarki Gruntami
Urzedu Wojew6dzkiego w Warszawie w dniu 14 lipca 1997 roku za
numerem KEM 1.11.05-18/97, DER 521/97, w wyniku kt6rego dzialka
numer ewidencyjny' 4 ulegm mi~zy innymi podzialowi na dzialki 0
numerach ewidencyjnych: 4/1 obszaru 21380m2 i4/3 obszaru 8902m2
zatwierdzonego ostateczna decyzjq_wydanq_ przez Burmistrza Gminy
Warszawa-Ursyn6w z dnia 30 czerwca 1997 roku, Nr GG 7415n5/97,-

o .Uchwal~ Nr 401 Rady Gminy Warszawa-Ursynow z dnia 8
lipca 1997 roku, ------------------ _,

Przedstawiciele Zarzadu Gminy zapewnili, ze omawiana
dziatka w czesci obj~tej dzierzawa nie jest obclazona dJugami, w
szczeqolnosci, ze nie stanowi w calosci bq_dzw czesci przedmiotu
dzierzawy, najmu ani innych praw rzeczowych lub obligacyjnych. ---

Przedstawiciele Zarzadu Spoldzlelnl, zwanej w dalszej czesci
tego aktu "Dzierzawca" oswiadczyll, ze znany jest im stan faktyczny
omawianej nleruchomosci oraz jej polozenle i stan ten przyjmujq_.---

Przedstawiciele Dzierzawcy okazali przy akcie:---------

3
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2. Dzieri:awca nie moze zrnienic przeznaczenia przedmiotu
dzlerzawy bez zgodyWydzierZawiajC\cego.-----------------------

Powyzsza wartosc gruntu zostaje ustalona na okres 24
miesiecy. -------

Sp6fdzielnia Mieszkaniowa "Przy Metrze" z siedzibq w
Warszawie zobowiazuie si~ uiszczac czynsz w okresach kwartalnych,w
terminie do ostatniego dnia rniesiaca poprzedzalaceqo kwartal, na konto
WydzierZawiajC\cego:--- "

P.B.K.SA.XIV OlWarszawa ul.Migdalowa 4 Nr 11101646·
141400-3600-1-83.------------,--,

§ 4. 1.Umowa niniejsza 'zostale zawarta na czas okreslony
wynoszacy 29 (dwadziescta dziewi~c) lat.---------

2. Przedtuzenie Umowy bedzie mozliwe po podieclu stosownej
uchwaty przez Rade GminyWarszawa-Ursynow.---

3. Z dniem podpisania niniejszej umowu ulega rozwlazaniu
umowa dzierZawynr L-96z dnia 22.06.1996r.------------------

§ 5. Strony umowy postanawlala, iz z tyturu dzierZawy
Dzieri:awca bedzie ptacH roczny czynsz w wysokoscl 104473,-zl
stownie: sto cztery tysietceczterysta siedemdzleslat trzy ztote rocznie +
22% podatku VAT (tj.1% wartosci gruntu - wartosc 1m2 gruntu wynosi
345,-zl - zgodnie z operatem szacunkowym wykonanym we wrzesniu
br.). -------

Dziertawca upowaznia WydiierZawiajctcego do wystawiania
faktur VAT bez podpisuprzedstawicieliDzierZawcy.----------

Co do powyzszeqo zobowlazania Elzbieta Dobrzariska i Ewa
Zacharewicz w.imieniu reprezentowanejSpoldzielni Mieszkaniowej 'Przy
Metrze" z siedzibq· w Warszawie poddsia si~ egzekucji wprost z
niniejszego aktu stosownie do dyspozycji art. 777 pkt 4 kodeksu
postepowania cywilnego.-----·------

§ 6. W przypadku zwloki z zaplata czynszu za co najmniej dwa
pelne okresy platnosci, Wydziertawiajctcy rnoze rozwlazac urnowe
dzierzawy w trybie natychmiastowym. ------------ .'s

§ 7. 1. Strony niniejszego aktu zgodnie ustalaja, ze prawo
Dziertawcy do uZywania i pobierania pozytkow bedzie polegato na
zabudowaniu omawianej nleruchomoscl zabudowa mieszkaniowq z
uslugami.---- --------------



3. DzierZawca nie moze bez zgody WydzierZawiaj~cego
przedmiotu dzierZawypoddzlerzawiacoraz oddawac w uZytkowanie.--

§ 8. 1. DzierZawca zobowiq_zanyjest do ponoszenia wszelkich
oplat, podatkow i swiadczen publicznychzwiq_zanychz wydzieri:awianq_
nieruchomoscla oraz do przestrzegania aktualnie obowiq_zujq_cych
przepis6w, a w szczeqolnosci Prawa budowlanego, przepis6w
sanitarnych oraz przepisow dotyczq_cych ewidencji i uzgadniania
dokumentacji projektowychsieci uzbrojeniaterenu.--------

2. DzierZawca jest zobowiq_zanydo udostepnlenia terenu w
sytuacjach, 0 ktorych mowawart. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia
1985 r. 0 gospodarce gruntami i wywtaszczaniu nieruchornoscl (tekst
jedn. Dz. U. z 1991 r., nr 3D,poz. 127, z pozn zm.). Niezbedny zakres
terenu w tych przypadkach okresla wykonawca prac, ktory zgodnie z
obowtazulacymi przepisami zobowiq_zanyjest przywrocic teren do stanu
poprzedniego, w szczeqolnosciw razie konlecznosci wykonywania prac
konserwacyjnych, remont6worazw przypadku awarii sieci komunalnych
urzadzen podziemnych przebiegajq_cych.przez dzieri:awiony teren.
DzierZawcy nie przysrugujez tego tytulu jakiegokolwiek odszkodowanie
od WydzierZawiaj~cego.--,

§ 9. Niniejsza umowa stanowi podstawe do ubiegania sie
DzierZawcy 0 zezwolenie na budowe. ---------

§ 10. Elzbleta Dobrzanska i Ewa Zacharewicz w imieniu
reprezentowanej Spoldzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze" z siedziba w
Warszawie zobowtazula sie przeiacizalatwic we wtasnym zakresie, tak
aby nie byty kierowane do Gminy Warszawa-Ursynow wszelkie
roszczenia - w tym SSM "Natolin",dotyczace oznaczonego gruntu jako
dziatki ewidencyjne 0 numerach4/1 i 4/3 0 tq_cznejpowierzchni 30282m2
z obr.1-11-05- obj~tego umowadzierZawy.----------

§ 11. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajq_ formy
pisemnej pod rygorem nlewaznosci.Poza niniejsza Umowa nie istniejq_
porniedzy Stronami zadne inne uzgodnienia w zakresie przedmiotu
UmoWV,a niniejsza Umowazastepe]ewszelkie dotychczasowe ustalenia
pomiedzy Stronami podietew tym zakresie.- --

§ 12. Niniejsza umowa dzieri:awy maze bye rozwiazana w
kazdym czasie za zqoda stron.---- ------

§ 13. 1. Umowa niniejsza rozwiq_zujesi~ z chwila zawarcia
pomiedzy stronami umowy 0 ustanowieniu uzytkowania wieczystego
przedmiotowego gruntu lub - w razie zmiany przeplsow - umowy
przeniesienia wlasnosci gruntu.-- ----- -'~~
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Mczyslawa Cub",

~TARIUS~I

KANCElARJA
NOTARlUSZAWlENCZYst.AWY· CUBAtA

. W WARSZAW~.siE
REPERTORIUMA. NR../.!. •••••••••••'J97...._~~~;~~~.uo~YZOSTAt

. POBRANO TAf(SYNoTARiALN'EJZt:~=
NAPODST. §12 ROZP. MIN. SPR. Z ON.
12.04.1991R. (OZ.U. flR 33 POz. 146)

WARSZAWA.ONIA ._.t&.dP._. 1997 ROKU

o niniejsza umowa nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z art.
3 ust. 5 lit. a) ustawy 0 oplacie skarbowej z dnia 31.01.1989
roku (Dz.U. Nr 4, poz. 23, Nr 74, poz. 443 z 1992 roku, z p6z
n. zm.). --------------------,

Akt ten zostal odczytany, przyj~ty i podpisany. -----

Na oryglnale wla.§clwe pOdpisy
slrQn i notariusza

o wynagrodzenie noatriusza z § 2 rozp. Min. Spr. z dnia
12.04.1991 roku (Dz.U. Nr 33 poz. 146 oraz z 1992 roku Nr 21
poz. 89 iNr 54 poz. 256) w kwocie-----------~--1.072,-zt

o czynnosc zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 14 ust.
11 ustawy z dnla 8.01.1993 r. 0 podatku od towar6w i uslug
oraz 0 podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) w
zwiazku z rozp. Min. Fin. z dnia 21 grudnia 1995 roku (Dz.U.
Nr 154 poz.797). ----------------.:...-

,---------§18. Pobrano:--

. 2. Strony zgodnie oswiadczajq,ze w razie rozwiazania niniejszej
umowy z przyczyn wskazanych w ust.t - wartosc 1m2 przedmiotowego
gruntu przy ustanowieniu uZytkowania wieczystego lub przeniesienia
wJasnosci zostanie okreslona na podstawie wyceny biegJego stosownie
do ustawy 0 gospodarce gruntami i wywJaszczeniu nieruchomoscl .-

§ 14. W sprawach nieuregulowanych ninielsza umowa maja
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.-------

§ 15. Koszty tego aktu ponosi Sp6tdzielnia Mieszkaniowa IIprzy
Metrze" z .siedziba w Warszawie. ------------------------

§ 16. Dla potrzeb pobrania oplat od niniejszej umowy, stawajq_cy
okreslili wartosc przedmiotu umowy na kwote 104.473,- (sto cztery
tysiace czterysta sledemdzlesiat trzy) zlote, ----:-:'-------.-----

§ 17. przedstawiciele Zarzctdu Gminy oswiadczala, ze od
zawartych um6w dzierzawy odprowadzaja podatek VAT, natomiast
Elzbleta Dobrzanska i Ewa Zacharewicz w imieniu reprezentowanej
Sp6Jdzieini Mieszkaniowej 'Przy Metrze" z siedziba w Warszawie
oswiadczaja, lz Sp6Jdzieinia jest ptatnikiem podatku VAT - i posiada
nadany numer NIP 951-00-26-546. -------------------

6
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Zaleglosci w oplatach za lokale uZytkowe maj(l tendencje malejClC(l- od 35,1%
rocznego wymiaru oplat w 2006 r. do 18,9% wymiaru w 2009 r., niemniej
ksztaltuja sie na wysokim poziomie. W strukturze zaleglosci najwyzszy udzial
maja zaleglosci powyzej 3 miesiecy i stanowia; 83,7% zaleglosci w 2006 r.,

Wys 6Inienie 2006 r. 2007 r, 2008 r. 2009 r.
Roczny wymiar 5.459.261 5.458.839 5.756.915 6.064.647
- zalegl, na 31.12 1.918.371 1.560.228 1.477.210 1.145.637
wtym:

'. . 21.172 23.429 22.569 51.833- pomzeJ m - ca
- 1miesieczne 125.959 122.317 95.607 87.824
- Zmiesieezne 38.072 445.579 34.138 52.162
- 3 miesieczne 126.923 126.098 105.845 166.966
- pow. 3 miesiecy 1.606.254 1.243.804 1.219.051 786.852

Wskainik% 35,1 28,6 25,7 18,9
zaleelosci

Zaleglosci W oplatach za lokale uiytkowe igaraie.
Na podstawie przedlozonych dokumentow ustalono, co nastepuje:

.Umowy najmu na miejsca postojowe zawierane sa wg kolejnosci sldadanych
podan - umowie najmu podlegaja te miejsca na, ktore nie znaleziono nabywcy.

Sprawdzono rowniez umowy najmu miejsc postojowych wybrane droga losowa;
• umowa najmu miejsca postojowego w wielostanowiskowym lokalu

garazowym w budynku przy ul. Lanciego 7 na czas oznaczony zawarta
30.03.2006 r.

Umowa okresla stawke czynszu najmu, spos6b i termin platnosci, warunki
zmiany wysokoSci oplat, wysokosc wplaty tytulem zabezpieczenia platnosci do
rozliczenia po zakonczeniu najmu, warunki rozwiazania umowy bez zachowania
terminu wypowiedzenia dotyczace sytuacji pozyskania nabywcy na
przedmiotowe miejsce. Okres najmu zmieniany kolejnymi aneksami. Aneksem
Nr 5 z dnia 23.10.2009 r. okres najmu ustalono do czasu zakonczenia budowy
zadania inwestycyjnego pod nazwa Belgradzka ''B''.

• umowa najmu miejsca postojowego w wielostanowiskowym lokalu
garazowym w budynku przy ul. Lanciego 7 na czas oznaczony zawarta
30.08.2007 f. - postanowienia umowne oraz termin najmu jw .

obowiazek zlozenia weksla in blanco z klauzula .bez protestu" tytulem
zabezpieczenia platnosci.
Aneksem Nr 1 z dnia 28.06.2006 r. zwiekszono powierzchnie najmu do
80,14 m2z moca obowiazuiaca od dnia 1.07.2006 r.
Umowy zabezpieczaja interesy Sp61dzielni.
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W tabeli wynik na dzialalnosci gzm wykazano bez wyniku z rozliczenia
zaliczkowych oplat w stosunku do poniesionych koszt6w energii cieplnej (co i

, "I "f\in\na1ern
~..,... , • (J \.,1 I, !-:;;) .

. . ~ s'T'l\.;~~.-~ rJ It,LI .L.D-SPE--- r:

Lp Wyszczegolnienie Koszty Przychody Wynik
1. Lokale mieszkalne 22.413.582 22.148.234 -"".265.348

CentraIne ogrzewanie - 2.586.438 - 2.586.438
Ciepla woda + 693.430 + 693.430
Razem lokale mieszkalne 22.413.582 20.255.226 - 2.158.356

2. Lokale UZytkowewlasnosciowe 2.463.679 2.615.603 151.924
Centralne ogrzewanie - 88.421 - 88.421
Cieplawoda + 56.434 +56.434
Razem lok. utytk. wlasnosciowe 2.463.679 2.583.616 119.937

3. Lokale uzytkowe - najem 151.174 803.838 652.664
4. Dzierzawa, porn. go '.:1 eze 42.212 754.471 712.259
5. Mienie spoldzielni 330.426 862.992 532.566
6. Mieisca _1)Q_stojowe 633.867 609.612 - 24.255
7. Dzialalnosc SKO 229.219 44.494 -184.725

Wynik finansowy 26.264.159 25.914.249 - 349.910
8. PozostHeprzychodyikoszcy 480.340 940.576 460.236
9. Ogolem wynik finansowy 26.744.499 26.854.825 110.326
10. Wynik z roku ubieglego 315.672 315.672
11. Wynik narastaiaeo 26.744.499 27.170.497 425.998

2006 r.

3.7 Rozliczanie wyniku na dzialalnosci gzm.

Na podstawie przedlozonych danych ustalono zbiorcze wyniki na gzm
dotyczace wszystkich nieruchomosci.

79,7% zaleglosci w 2007 r., 82,5% zaleglosci w 2008 r., 68,7% zaleglosci w
2009 r.
Znaczacy udzial w tych kwotach ciazy na 4 lokalach UZytkowych, od kt6rych
naleznosci dochodzone sa na drodze sadowej, oraz na bylych najemcach.
Zgodnie z wyjasnieniami Zarzadu znaczne opoznienia w dochodzeniu
naleznosci powoduje przewleklosc proces6w sadowych iegzekucyjnych.
Wysylane sa wezwania do zaplaty, naliczane odsetki ustawowe, zawierane
ugody na splat~ zadluzenia w ratach. Kierowane sa do sadu pozwy 0 zaplate. W
przypadku braku dobrowolnej zaplaty kierowane sa wnioski egzekucyjne do
komornika.
W jednym z przypadk:6w Sp6ldzielnia dochodzi naleznosci od spadkobiercy.
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Lp Wyszczegolnienie Koszty Przychody Wynik
1. Lokale mieszkalne 22.349.954 22.538.802 188.848

Centralne ogrzewanie - 2.162.687 - 2.162.687
Ciepla woda + 123.938 + 123.938
Razem lokale mieszkalne 22.349.954 20.500.053 -1.849.901

2. Lokale uZytkowe wlasnosciowe 2.414.950 2.482.073 67.123
Centralne ogrzewanie - 129.828 -129.828
Cieplawoda +40.200 +40.200
Razem lokale uZytk. wlasn. 2.414.950 2.392.445 - 22.505

3. Lokale uiytkowe najem 168.266 565.197 396.931
Dzierzawa, pom. gospodarcze 39.634 456.209 416.575

3. Mienie sp6ldzielni 442.217 1.037.447 595.230
4. Miejsca postojowe 619.880 645.336 25.456
5. Dzialalnosc KO 243.047 55.177 - 187.870

Razem wynik finansowy 26.277.948 25.651.864 - 626.084
6. Pozostale przychody i koszty 1.369.493 2.437.217 1.067.724
7. Podatek dochodo~ 528.135 - 528.135
8. Ogolem wynik tinansowy 28.175.576 28.089.081 - 86.495
9. Wynik z roku ubieglego 595.094 595.094
10. Wynik narastajace 28.175.576 28.684.175 508.599

2007 r.

podgrzanie wody), kt6ry - zgodnie z postanowieniami ,,Regulaminu rozliczania
koszt6wenergii cieplnej .... " rozliczane s~ bezwynikowo.

Na lokalach mieszkalnych spoldzielnia osiagnela nadwyzke koszt6w nad
przychodami w wy. 2.158.356,00 zl., co w przeliczeniu na 1m2pow. uZytkowej
miesiecznie wynioslo 0,81 zl,
Na lokalach uZytkowych zajmowanych na warunkach wlasnosciowego prawa
Sp6ldzielnia osiagnela nadwyzke przychod6w nad kosztami w wys. 119.937 zl.,
cow przeliczeniu na 1m2pow. uZytkowej wynioslo 0,81 zl/miesiecznie.

Z lokali uZytkowych w najmie, dzierzaw grunt6w i pomieszczen
gospodarczych, pozostalej dzialalnosci oraz dotyczacych mienia spoldzielni
osiagnieto wynik dodatni w kwocie 2.357.725 zl., co w przeliczeniu na 1m2
zasobow ogolem wynioslo 0,82 zl/miesiecznie. Ujemne wyniki osiagnieto na
dzialalnosci SKO oraz w najmie miejsc postojowych.
Uwzgledniaiac wynik z roku ubieglego - zgodnie z art. 6 ust. 1 uosm ogolem na
gzm za 2006 r. Sp6ldzielnia osi~~a nadwyzke przychod6w nad kosztami w
wys. 425.998,97 zl,
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Z zestawienia wynika, ze w nieruchomosci Dr 4 - Lanciego 10H ustalone
oplaty nie pokrywaly w pew ponoszonych koszt6w utrzymania tej
niemchomosci - brakowalo srednio 1,99 z1Im2 • W nieruchomosci Dr 9 -
Lanciego 9 ustalone oplaty przewyzszaly ponoszone koszty - srednio 0

SPEC}·· ISTA Za zgodnosc z oryginatem'
r?-1

I'
r'l"" '~!"i~~ ~) ~r·~!~'0~7ChCVJSKl

Lp Nieruchomosc Wynik Na Iml/mc
1. Lokajskiego 4 - 30 - 312.567 - 0,69 zl
2. Belgradzka 18-22 144.087 0,74 zl
3. Raabego 1 - 13 - 206.263 - 0,51 zl
4. Lanciego 10H -47.172 - 1,99 zl
5. Lanciego lOA - 10F 33.967 0,24 zl
6. Lasek Brzozowy, Mandarynki, Lanciego 2-8 269.020 0,26 zl
7. KEN 36A iKEN 36 83.271 0,21 zl
8. Lanciego 7 - 11 154.581 0,86 zl
9. Lanciego 9 56.616 1,53 zl

Wyniki narastaiaco ( bez energii cieplnej) na poszczeg6lne nieruchomosci - bez
nieruchomosci z lokalami UZytkowymiw najmie - na dzien 31.12.2007 r.

Rozliczenia miedzyokresowe na dzien 31.12.2007 r. wykazuja:
~ 1.865.712,26 zl- nadwyzka przychod6w nad kosztami na gzm, w tym:
./ 2.012.774,14 zl- nadwyZka zaliczkowych oplat na energie cieplna
./ - 147.061,88 zl- nadwyzka koszt6w nad przychodami na gzm

W tabeli wynik na dzialalnosci gzm wykazano bez wyniku z rozliczenia
zaliczkowych oplat w stosunku do poniesionych koszt6w energii ciepInej (co i
podgrzanie wody) - jw.
Na lokalach mieszkalnych spoldzielnia osiagnela nadwyzke koszt6w nad
przychodami w wys. 1.849.901,00 zl., co w przeliczeniu na 1m2pow. UZytkowej
miesiecznie wynioslo 0,69 zl,
Na lokalach UZytkowych zajmowanych na warunkach wlasnosciowego prawa
Spoldzielnia osiagnela nadwyzke koszt6w nad przychodami w wys.
22.505,00 zl., co w przeliczeniu na 1m2 pow. UZytkowej wynioslo
0,15 zIImiesi~znie.

Z lokali UZytkowych w najmie, dzierzaw grunt6w i pomieszczefi
gospodarczych, z najmu miejsc parkingowych, pozostalej dzialalnosci oraz
dotyczacych mienia spoldzielni osiagnieto wynik dodatni w kwocie
2.501.916 zl., co w przeliczeniu na 1m2 zasob6w ogolem wynioslo
0,87 zbmiesiecznie. Ujemny wynik osiagnieto na dzialalnosci SKO.
Uwzgledniajac wynik z roku ubieglego - zgodnie z art. 6 ust. 1 uosm ogolem na
gzm za 2007 r. Spoldzielnia osiagnela nadwyzke przychod6w nad kosztami w
wys. 508.598,53 zl,
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W tabeli wynik na dzialalnosci gzm wykazano bez wyniku z rozliczenia
zaliczkowych oplat w stosunku do poniesionych kosztow energii cieplnej (co i
podgrzanie wody) - jw.
Na lokalach mieszkalnych sp61dzielnia osiagnela nadwyzke kosztOw /nad
przychodami w wys. 2.194.592 zl., co w przeliczeniu na 1m2 pow. uzytkowej
miesiecznie wynioslo 0,82 zl,
Na lokalach UZytkowych zajmowanych na warunkach wlasnosciowego prawa
Spoldzielnia osiagnela nadwyzke przychodow nad kosztami w wys.
302.383,00 zl., co w przeliczeniu na 1m2 pow. UZytkowej wynioslo
2,04 zl/miesiecznie,

Z lokali UZytkowych w najmie, dzierzaw grunt6w i pomieszczen
gospodarczych, z pozostalej dzialalnosci oraz dotyczacych mienia spoldzielni
osiagnieto wynik dodatni w kwocie 2.795.380,00 zl., co w przeliczeniu na 1m2
zasobow og6lem wynioslo 0,96 zl/miesiecznie. Ujemny wynik osiagnieto na
dzialalnosci SKO iz najmu miejsc parkingowych.

Zl zgodnosc Z oryginatem
~':F·r·~CJAIISTA

Lp Wyszczegolnienie Koszty Przychody Wynik
1. Lokale mieszkalne 24.187.203 23.202.695 - 984.508

Centralne ogrzewanie -1.434.994 -1.434.994
Cie1?_lawoda 224.910 224.910
Razem lokale mieszkalne 24.187.203 21.992.611 - 2.194.592

2. Lokale UZytkowewlasnosciowe 2.289.708 2.695.867 406.159
Centralne ogrzewanie -145.802 -145.802
Cieplawoda 42.026 42.026
Razem lokale uiytkowe wlasn. 2.289.708 2.592.091 302.383

3. Lokale uZytkowe najem 212.591 912.743 700.152
4. Dzierzawa, pom, gospodarcze 28.693 404.451 375.758
5. Mienie s~dzielni 250.042 1.038.320 788.278
6. Miejsca postojowe 721.182 693.050 -28.132
7. Dzialalnose SKO 260.320 58.358 - 201.961

Razem wynik finansowy 27.949.739 27.691.624 - 258.115
8. Pozostale przychody i koszty 1.540.124 2.471.316 931.192
9. Ogolem wynik finansowy 29.489.863 30.162.940 673.077
10. Wynik z roku ubieglego 147.062 - 147.062
11. Wyniknarastaj21co 29.636.925 30.162.940 526.015

2008 r,

1,53 zlIm2• W pozostalych nieruchomosciach oplaty byly dostosowane do
ponoszonych kosztow.



Lp Wyszczegolnienie Koszty. Przychody Wynik
1. Lokale mieszkalne 24.588.867 23.885.612 -703.255

Centralne ogrzewanie - 1.011.497 -1.011.497
Ciepla woda + 92.100 + 92.100
Razem lokale mieszkalne 24.588.867 22.966.215 -1.622.652

2. Lokale uzytkowe wlasnosciowe 2.589.237 2.472.304 - 116.933

Z zestawienia wynika, ze w nieruchomosci nr 4 - Lanciego 10H ustalone
oplaty nie pokrywaly w pew ponoszonych kosztOw utrzymania tej
nieruchomosci - brakowalo srednio 2,18 zlfm2. Podobnie w nieruchomosci nr 6
- Lasek Brzozowy, Mandarynki, Lanciego 2- 8 - brakowalo srednio 3,06ZlJm2.
W nieruchomosci nr 9 - Lanciego 9 ustalone oplaty przewyZszaly ponoszone
koszty - srednio 0 2,11 zJJm2• W·pozostalych nieruchomosciach oplaty byly
dostosowane do ponoszonych koszt6w.
2009 r.

Lp Nieruchomosc Wynik Na InC pu
1. Lokajskiego 4 - 30 - 584.189 - 1,28 zl
2. Be!~dzka 18-22 187.098 0,97 zI:
3. Raabego 1 - 13 - 132.489 - 0,38 zI:
4. Lanciego lOR - 51.680 - 2,18 zl
5. Lanciego 10A-I0F 44.187 0,31 zl
6. Lasek Brzozowy, Mandarynki, Lanciego 2-8 - 265.215 - 3,06 zl
7. KEN 36A i KEN 36 396.275 0,99 zl
8. Lanciego 7 - 11 206.536 1,14 zl
9. Lancie~o9 77.875 2,11 zl
10. Raabego 13 43.965 0,75 zl

Wyniki narastajaco ( bez energii cieplnej) na poszczeg6lne nieruchomosci - bez
nieruchomosci z lokalami UZytkowymi w najrnie - na dzien 31.12.2008 f.

Rozliczenia miedzyokresowe na dzieil31.12.2008 f.wykazujCl:
~ 1.573.368,55 zl- nadwyZka przychod6w nad kosztami na gzm, w tym:
./ 1.386.860,56 zl- nadwyzka zaliczkowych oplat na energie cieplna
./ 186.507,99 zl- nadwyzka przychod6w nad kosztami dzialalnosci

eksploatacyjnej.

· Uwzgledniajac wynik z roku ubieglego - zgodnie z art. 6 ust. 1 uosm ogolem na
gzm za 2008 f. Spoldzielnia osiagnela nadwyzke przychod6w nad kosztami w
wys. 526.014,22 zl,
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Wyniki narastajaco ( bez energii cieplnej) na poszczegolne nieruchomosci - bez
nieruchomosci z l£~~~~o~~=~:najmie - na dzien 31.12.2009 r.

S~i-:E~=I \LISTA
::/f. ...,. . .

mg' ;"'-'<'"7')! r.."\jlerzc~owski~, Ih...__,..}~, 1

Rozliczenia miedzyokresowe na dzien 31.12.2009 r. wykazuja;
~ 2.632.035,78 zl- nadwyzka kosztow nad przychodami na gzm, z tego:
~ 939.090,68 zl- nadwyzka zaliczkowych oplat na energie cieplna, .
~ 1.692.945,10 zl- nadwyzka kosztow nad przychodami na dzialalnosci

eksploatacyjnej.

W tabeli wynik na dzialalnosci gzm wykazano bez wyniku z rozliczenia
zaliczkowych oplat w stosunku do poniesionych kosztow energii cieplnej (co i
podgrzanie wody) - jw.
Na lokalach mieszkalnych spOldzielnia osiagnela nadwyzke kosztow nad
przychodami w wys. 1.622.652 zl., co w przeliczeniu na 1m2 pow. uZytkowej
miesiecznie wynioslo 0,55 zl
_Na lokalach uZytkowych zajmowanych na warunkach wlasnosciowego prawa
Spoldzielnia osiagnela nadwyzke kosztow nad przychodami w wys. 136.626 zl.,
co w przeliczeniu na 1m2pow. uZytkowej wynioslo 0~92zlfmiesiftcznie.

Z lokali uZytkowych w najmie, dzierzaw gruntow i z pozostalej
dzialalnosci osiagnieto wynik dodatni w kwocie 2.406.304 zl., co w przeliczeniu
na 1m2zasobow og6lem wynioslo 0,82 l/miesif(Cznie. Ujemny wynik osiagnieto
na dzialalnosci SKO, z najmu miejsc parkingowych oraz z pozostalej
dzialalnosci.
Uwzgledniajac wynik z rom ubieglego - zgodnie z art. 6 ust. 1 uosm ogolem na
gzm za 2008 r. Spoldzielnia osiagnela nadwyzke kosztow nad przychodami w
wys. 1.331.829 zl., co w przeliczeniu na 1m2 pow. uzytkowej miesiecznie
wynioslo 0,45 zl,

Centralne ogrzewanie - 58.722 - 58.722
Ciepla woda +39.029 + 39.029
Razem lokale uiytkowe wlasn. 2.589.237 2.452.611 -136.626

3. LokMe~kowen~em 209.318 1.078.923 869.605
4. Dzierzawa, porn. gos IKK-lal eze 45.221 663.515 618.294
5. Mienie spoldzielni 224.823 1.143.228 918.405
6. Miejsca postojowe 904.189 702.410 - 201.779
7. Dzialalnosc SKO 314.072 63.235 - 250.837

Razem wynik finansowy 28.875.727 29.070.137 194.410
8. Pozostale przychody i koszty 3.525.850 2.228.196 -1.297.654
9. ()g6lem wynik finansowy 32.401.577 31.298.333 -1.103.244
10. Podatek dochodowy 488.374 - 488.374
11. Wynik z roku ubieglego 259.789 259.789
12. Wynik narastajace 32.889.951 31.558.122 -1.331.829

-.,_
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Czlonkowie i wlasciciele wnosza oplate za diwigi w jednakowej wysokosci, z
wylaczeniem lokali polozonych na parterze. Lokale polozone na pierwszym

W regulaminie ustalono zasady rozliczania koszt6w eksploatacji dzwigow nie
uwzgledniajac postanowien zawartych w § 3 oraz § 8 tego regulaminu -
uczestniczenie wlascicieli lokali w pokrywaniu koszt6w zwiazanych z
eksploataeja i utrzymaniem nieruchomosci wsp6lnych wedlug wielkosci udzialu

W wynik:u podzialu nieruchomosci, w wiekszosci z nich - nr 1, 2, 3, 4,5, 6,
7, 8, 14 wystepuja budynki wysokie, wyposazone w dzwigi osobowe.

Ze·zbadanych dokument6w wynika, ze wlasciciele bedacy czlonkami oraz nie
bedacy czlonkami nie sa rozliczani zgodnie z postanowieniami § 8 ,,Regulaminu
rozliczania koszt6w gzm ... " - wedlug przyshigujacego udzialu w
niernchomosci wsp6lnej, co powinno stanowic podstawe do rozliczenia
koszt6w gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
Nie uczestnieza rowniez w pokrywaniu koszt6w nieruchomosci wsp6lnych
wedlug wielkosci udzialu.

Z zestawienia wynika, ze w niekt6rych nieruchomosciach ustalone oplaty nie
pokrywaly w pelni ponoszonych koszt6w utrzymania tych nieruchomosci: nr 1 -
srednio 0 1,79 zlIm , nr 4 - srednio 0 2,61 zl/m2 ,nr 6 - srednio 0 1,95 7lIm2 •
W nieruchomosci nr 9 ustalone .oplaty przewyzszaly ponoszone koszty 0
2,45 zl/m2 oraz w nieruchomosci nr 1002,04 zlIm2 .

• Nieruchomosc nr 6 w wyniku miesci sie rezerwa na wieczyste UZytkowanie
gruntu za lata 2006 - 2009 w kwocie 1.575.933 zl
*Wynik i przeliczenie stawki na 1m2 pu za 2009 r. w nieruchomosci nr 11
obejmuje 2 miesiace eksploatacji 2009 r. - bardziej szczegolowa analiza bedzie
mozliwa po ustaleniu rozliczenia rocznego.

Lp Nieruchomosc Wynik Nalm:Lpu
1. Lokajskiego 4 .. 30 .. 818.409 -1,79 zl
2. Belzradzka 18-22 185.559 . 0,96 zl
3. Raabego 1 - 13 ..282.564 ..0,81 zl
4. Lanciego 10H .. 61.689 ..2,61 zl
5. Lanciego IOA-I0F ..61.719 ..0,43 zl
6. Lasek Brzozowy, Mandarynki, Lanciego 2-8 - 2.011.398· -1,95 zl
7. KEN 36A iKEN 36 540.506 1,36 zl
8. Lanciego 7 - 11 212.744 1,18 zl
9. Lanciego 9 90.414 2,45 zl
10. Raabego 13 122.250 2,04 zl
11. Lanciego lOG -14.902 ..380 zl*,
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Kra.iowy Zwi~k Rewizyjny Spoldzielni Mieszkaniowych wWarszawie

Firma Nadbud spolka zoo rozpoczela egzelrucj~poprzez zajecie rachunkow bankowych

z dniem 30 i31 .12.2009r. Doprowadzilo to do zablokowania splaty zobowiazari w 2010 r

Od wyroku z dnia 15 grudnia 2009 r Spoldzielnia zloZyla skarge kasacyjna,do Sadu

NajwyZszego wraz z wnioskiem 0 zabezpieczenie roszczen Spoldzielni poprzez zawieszenie

wykonania tego wyroku, w tyro wstrzymanie czynnosci egzekucyjnych. Sad Apelacyjny

uwzglednil wniosek Sp6ldzie1ni 0 zwolnienie z koszt6w wpisu od tej skargi ,ponadto

postanowieniem z 15.k:wietnia2010 r zabezpieczyl interes Spoldzielni poprzez zobowiazanie

Nadbud sp .z. o. o, do wplacenia do depozytu sadowego kwoty ponad 28 mIn. zt.

Na tej podstawie komomik wydal postanowienie 0 zawieszeniu egzekucji , co umozliwi

Spoldzielni splate zaleglych zobowiazari wobec dostawc6w iuslug, powstalych w trakcie

prowadzonej egzekucji.

Do czasu calkowitego zakoriczenia sporn istnieje koniecznosc utrzymania utworzonej w 2007

roku rezerwy na rzecz Nadbud sp. z.O.O.w zakresie ich ewentualnych roszczen,

W przypadku nieuwzglednienia skargi kasacyjnejprzez SadNajwyZszy,utworzona rezerwa

bedzie zabezpieczeniem kontynuacji dzialalnosci Sp61dzie1ni.Natomiast powstala w wyniku

powyzszego sytuacja finansowa, poglebi jeszcze bardziej beak plynnosci fmansowej w

wyniku prowadzonej dotychczas egzekucji .W przypadlru uwzglednienia skargi kasacyjnej

sytuacja Spoldzielni zdecydowanie sie polepszy.

Reasumujac, nie istnieje zagrozenie kontynuacji dzialalnosci Sp6ldzielni w okresie najbliZszych

12 miesiecy,

Na dzialalnosci gospodarczej wypracowano zysk netto do podzialu w wysokosci 1.300 tys. zl

Gorzej przedstawia sie sytuacja w gospodarce zasobami mieszkaniowymi , ktora zamknela sie

nadwyzka kosztow nad przychodami . W du:iej mierze przyczynilo sie utworzenie rezerwy

na ewentualne przyszle zobowiazania z tytulu oplat za wieczyste uzytkowanie terenu. Sprawa

obecnie jest w toku postepowania sadowego. W sumie sytuacje majatkowa i finansowa za rok

sprawozdawczy nalezy ocenic poZytywnie.

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2009 rok
SM " Przy Metrze"


