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ODPIS

Pismo powódki
- uwagi do uzupełniającej opinii biegłego

Działając w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze", w wykonaniu zobowiązania 
tut. Sądu z dnia 25.07.2017 r., doręczonego pełnomocnikowi powódki w dniu 27.07.2017 r., 
do zajęcia stanowiska wobec treści opinii uzupełniającej oraz wskazania czy powódka wnosi 
o wezwanie biegłego na rozprawę, niniejszym wskazuję co następuje.

Jeśli chodzi o zastrzeżenia strony powodowej - wskazane w punktach Ad. 1, Ad. 2 i Ad. 3 
pisma z dnia 01.06.2017 r. Spółdzielnia w całości je podtrzymuje.

Powódka wskazuje, że w piśmie z dnia 01.06.2017 r. wniosła aby biegły J. Łazowski 
ustosunkował się do zarzutów wobec opinii głównej oraz wyliczył kwotę niedopłaty do 
wkładu uwzględniając w swoim wyliczeniu poniesione przez Spółdzielnię koszty wskazane w 
punktach od a) do c) pisma z dnia 01.06.2017 r. Podnoszę, że biegły wprawdzie ustosunkował 
się do zastrzeżeń powódki i stwierdził, że nie widzi podstaw do zmiany swojej opinii, nie mniej 
nie przedstawił alternatywnych wyliczeń - zgodnie z wnioskiem powódki. Powódka
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podtrzymuje wniosek o przedstawienie pisemnych wyliczeń zgodnie z pismem z dnia 
01.06.2017 r.

Powódka w całości podtrzymuje swoje zastrzeżenia zawarte w piśmie z dnia 01.06.2017 r. 
dotyczące uwzględnienia przez biegłego kwoty w wysokości 821.242,48 zł. jako odsetek 
uzyskanych od lokat bankowych (punkt Ad. 3 pisma z dnia 01.06.2017 r.), co zdaniem 
Spółdzielni jest nieprawidłowe.

Odnosząc się do sformułowania biegłego dotyczącego odsetek:

"Po prostu okazało się, że przedmiotowe Zasady takiej sytuacji nie przewidują, została ona w 
nich pominięta, co nie powinno mieć miejsca"

powódka niniejszym wyjaśnia, że uchwałą Rady Nadzorczej nr 58/97 z dnia 11.12.1997 r., 
Spółdzielnia zdecydowała o dofinansowaniu w 1997 r. Funduszu remontowego Spółdzielni 
m.in. ze środków pochodzących z tychże odsetek. Z obowiązujących zaś Regulaminów 
gospodarki finansowej Spółdzielni jasno wynikało, że przychodami funduszu remontowego 
są m.in. odsetki bankowe pozyskane od rachunku wkładów zaliczkowych.

Dowody:
-  uchwała nr 58/97 z dnia 11.12.1997 r. wraz z uchwałą nr 16/98 z dnia 23.03.1998 r. - 

Załącznik nr 1
-  Regulamin Gospodarki Finansowej z maja 1998 r. (§ 3 ust. 3 punkt f) wraz z 

Regulaminem gospodarki remontowo - konserwacyjnej i modernizacyjno - 
rozwojowej (§ 8 ust. 1 punkt 2) - Załącznik nr 2

Nie jest zatem tak jak twierdzi biegły, że pomimo iż Zasady nie przewidują sytuacji w której 
na rachunkach bankowych Spółdzielni pojawią się odsetki od lokat bankowych, to i tak 
powinny one pomniejszać zobowiązania finansujących z tytułu wkładów budowlanych. 
Mogło być bowiem tak - jak w niniejszej sytuacji - że były one przeznaczone m.in. na inny cel 
- właśnie na dofinansowanie funduszu remontowego Spółdzielni (pozostawały jako środki 
spółdzielców, również finansujących). Aktualnie zatem zupełnie bezzasadne było by de facto 
"zwracanie" tychże odsetek osobom które finansowały inwestycję, wszak doszło by do 
sytuacji, w której osoby te by skorzystałyby na tym dwa razy - raz w ramach wkładu, a drugi 
raz w ramach funduszu remontowego. Podkreślam ponadto, że umowa z pozwanymi nie 
zawierała postanowień w przedmiocie odsetek i były to środki Spółdzielni.

Służby księgowe powodowej Spółdzielni dokonały stosownego przeliczenia, które modyfikuje 
wnioski biegłego i kwotę ustaloną do dopłaty przez pozwanych w dwóch wariantach przy 
założeniu, że odsetki od lokat bankowych nie powinny być uwzględnione w rozliczeniu. 
Wyniki tego rozliczenia są następujące:

-  w I wariancie, do dopłaty pozostaje 78.526,29 zł. (zamiast kwoty 70.520,91 zł. 
ustalonej przez biegłego)

-  w II wariancie, do dopłaty pozostaje 81.682,34 zł. (zamiast kwoty 73.430,62 zł. 
ustalonej przez biegłego)
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Powódka niniejszym wnosi, aby biegły J. Łazowski odniósł się do wskazanych powyżej wyliczeń 
na piśmie - w formie odpowiedzi na zastrzeżenie powódki - bądź też ustnie na rozprawie. 
Zdaniem powódki, kwota wkładu budowlanego do zapłaty na rzecz Spółdzielni powinna być 
ustalona w oparciu o rzeczywiste koszty realizacji inwestycji nie mniej bez uwzględnienia 
odsetek w wysokości 821.242,48 zł. Spółdzielnia wnosi aby biegły skorygował swoje wyliczenia 
w powyższym zakresie gdyż jest to niezbędne celem ustalenia ile wynosi dopłata do wkładu 
budowlanego pozwanych przy przyjęciu prawidłowych założeń.

***

Jednocześnie, argumentując iż nie spowoduje to zwłoki w rozpoznaniu sprawy, niniejszym 
wskazuję na bezzasadność stanowiska pozwanych zawartego w załączniku do protokołu z 
dnia 6 maja 2016 r. i wskazuję co następuje. W celu ułatwienia lektury, poniższe zastrzeżenia 
zostały sporządzone według poniższego schematu, odnoszącego się systematyki zagadnień 
przyjętej przez powodów w załączniku z dnia 6 maja 2016 r.:

1. Przedawnienie roszczenia (10-letnie).
2. Nieważność/nieistnienie uchwały dot. rozliczenia końcowego.
3. Zarzut z art. 488 k.c.
4. Podsumowanie.

Ad. 1.
Przedawnienie roszczenia (10-letnie).

Strona pozwana w punkcie drugim swojego pisma podnosi argumentację z art. 385 § 2 k.c., 
co jest całkowicie niezrozumiałe. Przepis ten dotyczy bowiem relacji przedsiębiorcy z 
konsumentem, a taką relacją nie jest stosunek spółdzielni z jej członkiem. Wypowiedział się 
w tej kwestii wskutek wniesienia skargi kasacyjnej Sąd Najwyższy, który w uzasadnieniu 
wyroku wyróżnił czynności spółdzielni mieszkaniowych na skierowane „do wewnątrz" 
(relacja spółdzielnia -  członek) oraz „na zewnątrz" (w stosunku do innych podmiotów). Sąd 
Najwyższy w niniejszej sprawie stwierdził również, że spółdzielnia mieszkaniowa w stosunku 
do członków nie występuje jako przedsiębiorca. Stwierdzenie Sądu Najwyższego jest 
kategoryczne, dlatego warto je w tym miejscu zacytować: W sferze wewnętrznej - pomiędzy 
spółdzielnią mieszkaniową i je j członkami - ci ostatni są beneficjentami, a nie uczestnikami 
je j działań, co wyklucza kwalifikowanie tej sfery działalności jako działalności gospodarczej 
(por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2006 r., ii CNP 32/06, nie pub/., z dnia 
14 stycznia 2011 r., ii CNP 52/10, MS 2001, nr 4, z dnia 10 stycznia 2014 r., i CSK179/13, nie 
pub/, oraz uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 iipca 2014 r., iii CZP 33/14, OSNC 2015, nr 5, 
poz. 56). Odwołanie się przez Sąd Najwyższy do wielu innych orzeczeń potwierdzających 
powyższą tezę jedynie wniosek, iż taka interpretacja jest stanowiskiem ugruntowanym.

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że pozwana zdaje się pomijać fakt, że zgodnie z 
art. 39820 k.p.c. wykładnia Sądu Najwyższego jest w niniejszej sprawie wiążąca, co pod 
znakiem zapytania stawia celowość argumentacji w oparciu o zasadę in dubio contra 
proferentem, która jak wspomniano dotyczy relacji przedsiębiorcy z konsumentem, a więc 
nie ma zastosowania do stosunków spółdzielni mieszkaniowych z jej członkami. Wobec 
powyższego bezzasadne również w tym kontekście jest przyjęcie za początek wymagalności
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roszczenia daty odbioru, tj. 23 lipca 1999 r. albo daty wydania ostatecznego pozwolenia na 
użytkowanie.

Niezależnie od faktu, czy argumentacja oparta o zasadę rozstrzygania niejasności 
postanowień umownych na korzyść konsumenta ma zastosowania, czy też nie, to 
wnioskowanie, że bieg przedawnienia roszczenia o uzupełnienie wkładu budowlanego 
rozpocząć miałby się w momencie odbioru lub wydania pozwolenia na użytkowanie bez 
ostatecznego rozliczenia inwestycji budowlanej jest logicznie niepoprawne. Jak można 
bowiem liczyć bieg przedawnienia roszczenia od momentu, gdy niemożliwe jest jeszcze jego 
ostateczne oszacowanie? W datach wskazywanych przez pozwanych roszczenie Spółdzielni 
nie było jeszcze do końca wykształcone, w związku z czym przyjęcie daty ostatecznego 
indywidualnego rozliczenia inwestycji jest w sensie logicznym jedynym możliwym do 
przyjęcia. Dokonując ostatecznego indywidualnego rozliczenia inwestycji, czego nota bene 
Spółdzielnia dokonała w terminie, określiła wówczas dopiero całkowitą kwotę należną z 
tytułu uzupełnienia wkładu.

Powódka podkreśla, że nie jest możliwe liczenie biegu przedawnienia od momentu uchwały 
w przedmiocie ostatecznego rozliczenia. Takie samo stanowisko reprezentuje również Sąd 
Najwyższy, który w wyroku z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie o sygnaturze akt V CK 55/05 
stwierdził, że:

"...przepis art. 226 § 1 Prawa spółdzielczego (jedn. tekst Dz.U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 ze 
zm.) przewidywał zasadę wniesienia wkładu budowlanego odpowiadającego całym kosztom 
budowy przypadającym na dany lokal mieszkalny. Wymieniony przepis nie stanowił źródła 
zobowiązania członka spółdzielni mieszkaniowej do zapłaty konkretnej kwoty ponieważ nie 
określał wprost wysokości należności z tytułu wkładu. Konkretyzacja tej należności 
następowała po ostatecznym rozliczeniu przez spółdzielnię na poszczególne lokale wszystkich 
kosztów realizacji zadania inwestycyjnego i ustaleniu He z tych kosztów przypada na dany 
lokat. Obowiązek poniesienia kosztów budowy lokalu w kwocie odpowiadającej 
rzeczywistym kosztom stawał się zobowiązaniem członka (art. 535 § 1 KC) po tym jak 
spółdzielnia określiła i wyraziła wo/ę przyjęcia od członka oznaczonej kwoty jako wkładu 
budowlanego odpowiadającego ustalonym ostatecznie kosztom budowy lokalu a członek 
wyraził na to zgodę.

Zgodnie z art. 226 § 3 Prawa spółdzielczego zobowiązanie do uzupełnienia wkładu 
budowlanego powstaje z mocy ustawy, natomiast doprecyzowanie świadczenia podmiotu 
zobowiązanego do uzupełnienia wkładu następuje w drodze ostatecznego indywidualnego 
rozliczenia inwestycji. Stanowisko to przedstawia Sąd Najwyższy także w uchwale z dnia 20 
grudnia 2001 r. III CZP 73/01, gdzie wskazał, że elementami tego stosunku są oświadczenie 
woli spółdzielni o określeniu wysokości wkładu budowlanego, którego wniesienie obciąża 
członka (wyrażone na podstawie wyniku czynności faktycznej - ostatecznego rozliczenia 
kosztów budowy dokonanego przez spółdzielnię), i oświadczenie członka o zaakceptowaniu 
wyniku rozliczenia (ewentualnie skorygowanego przez spółdzielnię zgodnie z zastrzeżeniami 
członka) lub zastępujące to oświadczenie (por. art. 64 KC i art. 104/ KPC) określenie przez 
sąd wyniku rozliczenia, jako przesłanka wyroku wydanego na skutek powództwa wytoczonego 
przez członka o ustalenie wysokości wkładu budowlanego, który w wyniku ostatecznego 
rozliczenia powinien on wnieść, lub powództwa wytoczonego przez spółdzielnię o zasądzenie
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kwoty tego wkładu, gdy członek kwestionuje ustalenie jego wysokości. Swoistość tego 
stosunku prawnego wyraża się i w tym: że stroną zobowiązaną - w zależności od wyniku 
rozliczenia - może być członek spółdzielni albo spółdzielnia.

Wobec powyższego nie ma wątpliwości, że art. 120 § 1 zd. 2 k.c. in fine nie ma w niniejszej 
sprawie zastosowania, gdyż ustalenie kwoty wkładu budowlanego wymaga współdziałania 
członka i spółdzielni mieszkaniowej. Warto zatem w tym miejscu podkreślić, że:

1) źródłem zobowiązania pozwanego jest ustawa;
2) wysokość kwoty niedopłaty w stosunku do całej inwestycji jest określana zgodnie z 

zasadami spółdzielczymi w drodze ostatecznego rozliczenia;
3) wysokość świadczenia po stronie członka spółdzielni mieszkaniowej ulega 

konkretyzacji w drodze indywidualnego ostatecznego rozliczenia (vide wyrok SN V CK 
55/05), od którego dopiero można liczyć termin przedawnienia.

Niezrozumiała jest także postawa pozwanych, którym Spółdzielnia dostarczyła segment 
domu jednorodzinnego, i w którym zamieszkują, nie chcąc jednocześnie zapłacić kosztów 
poniesionych przez Spółdzielnię w celu jego wybudowania. Kto miałby zatem ponieść te 
koszty, skoro beneficjentami są pozwani? Sprowadza się do wniosku, że odmawiając zapłaty, 
pozwani faktycznie wymuszają na Spółdzielni ich utrzymanie.

Pozwani twierdzą również, że powódka nie jest w stanie wskazać rzekomo żadnego 
merytorycznego argumentu w kontekście przyjęcia jako daty rozliczenia, daty wydania 
pozwolenia na użytkowanie z 2000 r. co jest twierdzeniem nieprawdziwym. Powódka 
wyjaśniła bowiem w punkcie 1 C („ Argumentacja z pkt 1) c uzasadnienia pisma pozwanych"), 
że odbiór nie może być utożsamiany z datą wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 
bowiem nie jest to równoznaczne z poniesieniem wszystkich kosztów. Do takich kosztów 
należy doliczyć także koszty samych czynności rozliczenia. Inwestycja budowlana, co należy 
sobie uświadamiać, nie kończy się na faktycznym wybudowaniu budynków na gruncie, jak 
zdaje się twierdzą pozwani. Kosztem inwestycji jest także koszt jej rozliczenia i zatrudnienia 
w tym celu wykwalifikowanych osób. Postanowienie takie jest zawarte bezpośrednio w § 10 
ust. 1 Umowy, zgodnie z którym koszt realizacji zadania inwestycyjnego obejmuje w 
szczególności m.in. koszt funkcjonowania Spółdzielni w zakresie planowania, realizacji i 
rozliczenia zadania inwestycyjnego.

Należy zaakcentować również, że czynność ostatecznego rozliczenia inwestycji jak sama 
nazwa wskazuje ma charakter ostateczny i nie może być zmieniana, dlatego przyjęte w niej 
wartości są dla stron wiążące, o ile uchwała w przedmiocie ostatecznego rozliczenia nie 
zostanie zaskarżona. Takie stanowisko potwierdza również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 
20 grudnia 2001 r. w sprawie o sygnaturze akt III CZP 73/01, stwierdzając: fakt, że rozliczenie 
kosztów budowy jest ostateczne, nie może pozostawać bez żadnych konsekwencji dla 
możliwości powracania do kwestii tego rozliczenia i ponownego jego dokonania lub 
dokonywania w przyszłości. Nadanie przez ustawę rozliczeniu kwalifikacji "ostatecznego" 
prowadzi do wniosku, że jest to rozliczenie definitywne, po którym nie ma i nie może być 
żadnego innego rozliczenia. Zasadą powinno więc być, że po ostatecznym rozliczeniu 
kosztów budowy spółdzielnia nie może dokonać ponownego, skutecznego wobec członka, 
ostatecznego ich rozliczenia jak i członek spółdzielni nie może domagać się takiego rozliczenia.

5



2017-08-10 SPM_Sarata_V_Ca_262_16_p-law.doc

Pozwany mógł kwestionować rozliczenie w drodze zaskarżenia uchwały.

Ad. 2.
Nieważność/nieistnienie uchwały dot. rozliczenia końcowego.

Pozwani argumentując nieważność uchwały zdają się dalej nie rozróżniać sytuacji uchwały 
podjętej przez wadliwie wybrany organ w sytuacji, gdy uchwała o powołaniu nie została 
jeszcze wzruszona oraz sytuacji, gdy uchwałę wydaje organ wadliwie wybrany po wzruszeniu 
uchwały o wyborze. Pozwani deprecjonują w tym miejscu także znaczenie wyroku SN (III CSK 
150/10), który wprawdzie dotyczy spółki akcyjnej, ale odnosi się do sytuacji analogicznej, 
bowiem Kodeks spółek handlowych i Prawo Spółdzielcze zawierają bardzo podobne 
rozwiązania w zakresie organów. Stąd też zastosowanie analogii w kontekście powołania 
organów, jak też wzruszania uchwał jest w pełni uzasadnione. Zgodnie zatem z tezą 
przywołanego wyroku: Uchwała rady nadzorczej spółki akcyjnej o zmianie je j zarządu nie 
może być uznana za nieistniejącą z tej przyczyny, że prawomocnym wyrokiem wydanym po 
ustanowieniu nowego zarządu powołanie tej rady zostało uznane za nieważne. Za istniejące 
trzeba uznać również powzięte przed wydaniem wyroku uchwały walnego zgromadzenia 
zwołanego przez tak wybrany zarząo. Stosując zatem analogiczne wnioskowanie należy 
stwierdzić, że uchwała Rady Nadzorczej zatwierdzająca ostateczne rozliczenie pomimo 
uchylenia uchwały Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni o wyborze członków Rady Nadzorczej 
IV kadencji, jest uchwałą istniejącą.

Pozwani w załączniku z dnia 6 maja 2016 r. przywołują fragment wspomnianego wyroku, w 
którym SN twierdzi, że wyrok stwierdzający nieważność uchwały „wywiera przy tym skutek 
ex tunc, czyli niweczy byt prawny zaskarżonej uchwały od chwili je j powzięcia, prowadząc do 
takiej sytuacji, jakby uchwała w ogóle nie została podjęta." Jest to jednak twierdzenie SN 
wyrwane z kontekstu, bowiem SN stwierdza w dalszej część uzasadnienia, że „zważywszy na 
tak ujętą sankcję nieważności, trzeba przyjąć, że do czasu prawomocnego stwierdzenia 
nieważności uchwał walnego zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2003 r. należało respektować 
dokonane nimi zmiany w składzie rady nadzorczej. Oznacza to, że podjęte w dniach 2 Upca i 
28 listopada 2003 r. uchwały rady nadzorczej pozwanej spółki o zmianach w składzie je j 
zarządu były uchwałami istniejącymi, mimo że prawomocnym wyrokiem wydanym po 
ustanowieniu nowego zarządu stwierdzono nieważność powołania rady. Konstatacja ta 
prowadzi z kolei do wniosku, że nie można przyjąć, iż walne zgromadzenie w dniu 12 stycznia 
2004 r. zostało zwołane przez osoby nieuprawnione. W tym stanie rzeczy pozostałe uchwały 
objęte żądaniem pozwu nie mogą być uznane za nieistniejące tylko z tej przyczyny, że 
prawomocnym wyrokiem z dnia 11 lutego 2008 r. stwierdzono nieważność dokonanego w 
dniu 30 czerwca 2003 r. powołania rady nadzorcze/'. W tym miejscu argumentacja 
pozwanych upada, bowiem zgodnie z wnioskami SN, wyrok stwierdzający nieważność 
uchwały wywiera faktycznie skutek ex tunc, nie powoduje jednak nieważności/nieistnienia 
dalszych uchwał podjętych przez organ powołany na podstawie uchwały uznanej później 
przez sąd za nieważną.

W kontekście rzekomego braku kompetencji do uchwalenia Regulaminu rozliczenia 
inwestycji powódka podtrzymuje argumentację zawartą w piśmie z dnia 29 kwietnia 2016 r. 
(pkt 4).
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Ad. 3.
Zarzut z art. 488 k.c.

Strona pozwana oddaje pod rozwagę sądu zastosowanie przepisów z art. 488 § 2 oraz 490 
k.c. Zdaniem powódki, przepisy te nie w niniejszej sprawie nie znajdują zastosowania. Po 
pierwsze art. 488 § 2 k.c. mówi o jednoczesnym spełnieniu świadczeń, kiedy przewłaszczenie 
segmentu uzależnione było pełnego wniesienia wkładu przez pozwanych. Zgodnie zatem z 
przyjęta sekwencją, to pozwani winni byli najpierw wpłacić całość wkładu budowlanego. 
Odnosząc się zaś do zarzutu pozwanych, iż Spółdzielnia dysponując jedynie prawem 
dzierżawy do nieruchomości na której posadowiony jest segment pozwanych nie może 
skutecznie zrealizować celu umowy tj. ustanowić odrębnej własności nieruchomości 
powódka wskazuje, iż nie może mieć to znaczenia dla rozpoznania niniejszej sprawy z 
następujących względów.

Po pierwsze, zgodnie z § 1 ust. 1 umowy, Spółdzielnia oświadczyła wobec pozwanego, że jest 
stroną umowy dzierżawy z Gminą Warszawa - Ursynów (obecnie m.st. Warszawa), a zatem 
pozwany doskonale zdawał sobie sprawę z faktu, że budowa jego segmentu odbywać się 
będzie na dzierżawionym gruncie (co zresztą była powszechną praktyką w wielu 
warszawskich spółdzielniach mieszkaniowych w ówczesnym czasie).

Po drugie, w sytuacji w której Spółdzielnia nabędzie prawo użytkowania wieczystego do 
nieruchomości (wstrzymane jest to wyłącznie procesem wytoczonym przez m.st. Warszawa 
o zapłatę podwyższonego - w sposób nieuprawniony - czynszu dzierżawnego), będzie mogła 
przenieść własność segmentu na rzecz pozwanego, zaś w dalszym ciągu na koncie domu 
pozwanego widnieć będzie niedopłata z tytułu nieuiszczonego wkładu budowlanego. 
Rzeczywisty obraz sytuacji wygląda zatem w ten sposób, że Spółdzielnia - zgodnie z § 6 
Umowy - dokonała przydziału spółdzielczego własnościowego prawa do domu 
jednorodzinnego na rzecz pozwanego, który nieprzerwanie nim dysponuje (jest to prawo 
zbywalne, dziedziczne, podlegające egzekucji), pomimo że to pozwany nie wywiązał się z 
obowiązku umownego tj. wpłaceniu kwot pełnego wkładu budowlanego. Dążenie przez 
pozwanego do "zrealizowania celu umowy" jakim jest ustanowienie odrębnej własności 
domu tym bardziej świadczy o niejednoczesności świadczeń (co strony zastrzegły w umowie) 
- Spółdzielnia wywiązała się już ze swoich obowiązków umownych, poza przeniesieniem 
prawa własności, przy czym istotne jest, że nie pozwalają na to okoliczności natury 
obiektywnej i niezależnej od Spółdzielni (aktualny brak zgody m.st. Warszawy). Ponadto, 
powódka wskazuje, że będzie mogła ustanowić odrębną własność domu tylko w przypadku 
wniesienia przez pozwanego wkładu w wysokości odpowiadającej pełnym kosztom budowy - 
bezsprzecznie, do dzisiejszego dnia to nie nastąpiło.

Pozwani przywołują także art. 490 k.c., zgodnie z którym jeżeli jedna ze stron obowiązana 
jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę 
jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego 
świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje 
świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Paragraf drugi tego przepisu stanowi 
natomiast, że uprawnienia powyższe nie przysługują stronie, która w chwili zawarcia umowy 
wiedziała o złym stanie majątkowym drugiej strony (vide § 1 Umowy). Odnosząc powyższe 
do niniejszej sprawy, należy zauważyć, że pozwany zawarł umowę, która na samym początku
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w określa status prawny gruntu, tj. że grunt stanowi przedmiot dzierżawy. Był zatem tego w 
pełni świadomi. Poza tym, Spółdzielnia cały czas podejmuje starania w celu nabycia gruntu, 
co wyjaśniała już w poprzednich pismach. Pozwani z kolei nie robią nic, aby wesprzeć 
Spółdzielnię w zmianie statusu prawnego gruntu, a na pewno nie pomaga w tym wieloletnie 
zaleganie zapłatą pełnego wkładu budowlanego.

Ad. 4.
Podsumowanie.

Podsumowując, art. 385 § 2 k.c. nie znajduje zastosowania a termin przedawnienia należy 
liczyć od daty ostatecznego indywidualnego rozliczenia, w przypadku pozwanych od 15 
listopada 2001 r. Należy przypomnieć, iż Sąd Najwyższy uwzględniając skargę kasacyjną 
przesądził o dziesięcioletnim terminie przedawnienia dochodzonego roszczenia, wobec 
czego zarzut pozwanych jest bezpodstawny. Ponadto podkreślić należy, iż niezgodne z 
zasadami współżycia społecznego byłoby utrzymanie stanu, w którym zaspokajanie potrzeb 
jednego podmiotu odbywa się kosztem drugiego, co faktycznie ma miejsce w niniejszej 
sprawie.

Wobec powyższego, uwzględnienie powództwa jest w pełni uzasadnione.

W załączeniu:
-  uchwała nr 58/97 z dnia 11.12.1997 r. wraz z uchwałą nr 16/98 z dnia 23.03.1998 r. - 

Załącznik nr 1
-  Regulamin Gospodarki Finansowej z maja 1998 r. (§ 3 ust. 3 punkt f) wraz z 

Regulaminem gospodarki remontowo - konserwacyjnej i modernizacyjno - 
rozwojowej (§ 8 ust. 1 punkt 2) - Załącznik nr 2

-  potwierdzenie nadania pisma do pełnomocnika pozwanych

Katarzyna Kołodziejska, 
radca prawny
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Uchwała Nr .b8 / 97 
Rady Nadzorczej SM “Przy Metrze” 

z dnia 11 grudnia 1997 r.

W sprawie dofinansowania w 1997 roku Funduszu Remontowego SM “Przy Metrze”

Działając na podstawie § 76 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza uchwala, co 
następuje:

W związku z wyłączeniem z Funduszu Remontowego kosztów modernizacji zasobów 
mieszkaniowych, poniesionych w latach 1995 - 1997 - dofinansowuje się w 1997 roku
Fundusz Remontowy SM “Przy Metrze” do wysokości niedoboru w tym Funduszu na dzień 
31 grudnia 1997 roku.

Kwotę dofinansowania określają ostateczne wyniki, zarówno po stronie kosztów modernizacji, 
jak i dotacji z budżetu państwa, odnotowane w księgach rachunkowych Spółdzielni.

Dofinansowanie - wg. poniższej kolejności - nastąpi ze środków uzyskanych do końca 1997 
roku z tytułu:
- przekształceń lokatorskiego na własnościowe prawo do lokalu,
- przekwalifikowania mieszkań zakładowych, przydzielanych na warunkach własnościowego 

prawa do lokalu,
- wpływów uzyskanych z tytułu przydziału mieszkań w wyniku eksmisji,
- oprocentowania rachunków wkładów zaliczkowych, zarówno bieżących jak i lokat 

terminowych - wkładów wpłaconych na finansowanie kosztów budowy nowych mieszkań.

§1

§2

§3

§4

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
R ady  N  ’  ‘  y  M etrze

PrzeM>odnic.



Uchwała Nr 16 /98 
Rady Nadzorczej SM 'Trzy Metrze" 

z dnia 23 marca 1998 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 58 dotyczącej dofinansowania w 1997 roku funduszu
remontowego SM ”Przy Metrze" .

W związku z ostatecznym określeniem wyników za 1997 rok, o których mowa w § 2 Uchwały 
Rady Nadzorczej Nr 58/97 z dnia 11.12.1997 r. uchwala się, co następuje:

§1

§ 1 przedmiotowej uchwały otrzymuje brzmienie:
"Dofinansowuje się w 1997 roku Fundusz Remontowy SM "Przy Metrze" do poziomu 
poniesionych w latach 1995-1997 kosztów modernizacji zasobów mieszkaniowych".

§2

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sefoetarz
R a d y  N adzorczej S M  "Przy M etrze " 

A stffw id  H ansen

Przew odniczący
R a d y N a d zo rc ze jS M  "P rzyM etrze"

ZdzisłcPwBiałokozowicz



Spółdzielnia Mieszkaniowa “Przy Metrze” 
Warszawa, ul. Lanciego 12

R E G U L A M I N
gospodarki finansowej

Warszawa, maj 1998 r.



§1

Postanowienia ogólne

1. Spółdzielnia prowadzi działalność eksploatacyjno-inwestycyjną na zasadach 
rozrachunku gospodarczego w interesie swych członków.
Działalność Spółdzielni jest finansowana z własnych środków, które mogą 
być uzupełniane kredytami bankowymi i innymi środkami finansowymi.

2. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie rocznych planów 
rzeczowo-finansowych opracowanych przez Zarząd i uchwalanych przez 
Radę Nadzorczą.

3. Spółdzielnia sporządza sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni podlega sprawdzeniu pod 
względem rzetelności i prawidłowości przez biegłych rewidentów, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

5. Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem 
finansowym i opinią biegłego rewidenta, jeżeli podlega ono 
obowiązkowemu badaniu, wykłada się w lokalu Spółdzielni co najmniej na 
14 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli w celu umożliwienia 
członkom Spółdzielni zapoznania się z nimi.

6. Spółdzielnia prowadzi gospodarkę bezwynikową, co oznacza, że różnica 
między przychodami a kosztami za rok obrachunkowy przechodzi na rok 
następny.

Straty bilansowe Spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a w 
części przekraczającej fundusz zasobowy - z funduszu udziałowego i innych 
funduszów własnych Spółdzielni według kolejności ustalonej w § 3 ust 1 
niniejszego regulaminu.

7. Aktualizacji wartości środków trwałych Spółdzielni oraz ich umorzenia 
dokonuje się:
# w odniesieniu do zasobów mieszkaniowych - w oparciu o średni 

członkowski koszt budowy,
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• w odniesieniu do środków zakupowych i pozostałych środków - w trybie 
rozporządzenia Rady Ministrów (wskaźnik GUS) lub wg. ceny rynkowej.

8. Remonty bieżące i kapitalne środków trwałych obciążają koszty 
działalności, której środki te służą. Koszty remontów kapitalnych mogą być 
rozliczane w czasie na podstawie decyzji Rady Nadzorczej.

9. Spółdzielnia samodzielnie ustala wielkość środków na wynagrodzenia 
stosownie do potrzeb swojej działalności, w ramach środków 
przewidzianych w planie rzeczowo-finansowym.
Zasady wynagradzania określa Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.

§2

D ziałalność gospodarcza Spółdzielni

Spółdzielnia prowadzi działalność w zakresie:
a) inwestycji mieszkaniowych,
b) gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
c) kulturalno-wychowawczej,
d) gospodarki finansowej.
Inwestycje mieszkaniowe Spółdzielni są finansowane ze środków własnych 
wniesionych przez przyszłych użytkowników lokali lub innych środków 
możliwych do pozyskania na cele budownictwa mieszkaniowego.
Zasady i tryb wnoszenia środków własnych przez przyszłych użytkowników 
lokali na pokrycie kosztów budowy, a także zasady rozliczania kosztów 
inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali (kosztu 
budowy), określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

3. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi jest finansowana z opłat 
wnoszonych przez użytkowników lokali.
Opłaty pobierane od użytkowników lokali mieszkalnych mogą być niższe 
od kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię tylko wówczas, gdy 
Spółdzielnia uzyska dotację budżetową lub zapewni inne środki na 
pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
Podstawą do rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i 
ustalenia opłat za używanie lokali jest roczny plan rzeczowo-finansowy. 
Najemcy lokali użytkowych i mieszkalnych wnoszą opłaty w wysokości 
określonej w umowie najmu. Zasady i tryb wynajmu lokali użytkowych i 
mieszkalnych określa Uchwała Rady Nadzorczej w tej sprawie.
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Rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi przeprowadza 
się w okresach rocznych, pokrywających się z latami kalendarzowymi.
Jeżeli w ciągu roku następują istotne zmiany kosztów ponoszonych przez 
Spółdzielnię, dokonywana jest korekta wymiaru opłat za używanie lokali na 
wniosek Zarządu zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej.
Szczegółowe zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali określa regulamin 
uchwalony przez Radę Nadzorczą.

4. Koszty związane z utrzymaniem spółdzielczych placówek kulturalno- 
wychowawczych oraz prowadzenia działalności kulturalno-wychowawczej 
są finansowane ze środków funduszu kulturalno-wychowawczego.

5. Środki płatnicze gromadzone na rachunkach bankowych, okresowo wolne, 
Spółdzielnia może lokować:
• na rachunki lokat terminowych,
• w akcje obce,
• . w obligacje,
• inne
Wygospodarowane, na tej drodze, przychody są zarachowywane na konto 
"Przychody finansowe" lub na dobro funduszy wskazanych przez Radę 
Nadzorczą w trybie uchwały.

§ 3

Fundusze

< #  i. Spółdzielnia tworzy następujące fundusze:

a) fundusze własne
- udziałowy,
- zasobowy,
- wkładów budowlanych,
- wkładów mieszkaniowych,
- wkładów zaliczkowych;

b) fundusze celowe
- remontowy,
- kulturalno-wychowawczy;

c) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.



2. Fundusz udziałowy tworzy się z wpłat udziałów członkowskich i stanowi 
zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych strat Spółdzielni. Dopuszcza się 
przejściowe wykorzystanie środków funduszu udziałowego na finansowanie 
bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni.

3. Fundusz zasobowy tworzy się z:
a) wpisowego wnoszonego przez członków,
b) przedawnionych lub umorzonych zobowiązań Spółdzielni,
c) równowartości przyjętych do eksploatacji środków trwałych 

sfinansowanych ze środków własnych Spółdzielni lub otrzymanych 
nieodpłatnie,

d) odpisów amortyzacyjnych środków trwałych (z wyłączeniem zasobów 
mieszkaniowych),

e) środków uzyskanych z przekształceń spółdzielczego lokatorskiego prawa 
do lokalu na własnościowe prawo do lokalu,

f) odsetek bankowych pozyskanych od rachunku wkładów zaliczkowych, 
zarówno od rachunku bieżącego, jak i lokat terminowych,

g) dotacji z budżetu państwa,
h) darowizn osób fizycznych i prawnych,
i) innych źródeł.

Środki funduszu zasobowego są przeznaczone na zaspokojenie potrzeb 
Spółdzielni w zakresie finansowania:
a) własnych środków trwałych,
b) środków obrotowych,
c) modernizacji zasobów mieszkaniowych,
d) zakupów inwestycyjnych,
e) kosztów zakupu terenów pod budownictwo mieszkaniowe,
e) kosztów budowy własnych obiektów Spółdzielni,
f) przejściowo - kosztów przygotowania nowych inwestycji,
g) przejściowo - kosztów realizacji zadań inwestycyjnych, w których 

występuje przejściowy niedobór środków płatniczych.
Fundusz zasobowy, poza wydatkami, o których mowa powyżej, zmniejsza 
się o umorzenie wartości środków trwałych, a także o nie umorzoną 
wartość środków trwałych przekazanych nieodpłatnie innemu podmiotowi. 
W skład funduszu zasobowego wchodzi fundusz rozwoju, którego zasady 
określa odrębny regulamin.

4. Fundusz wkładów mieszkaniowych tworzy się z wpłat wniesionych przez 
członków Spółdzielni przed zasiedleniem lokali oraz z kwot uzyskanych ze 
spłat kredytów wnoszonych w ratach lub jednorazowo (z wyłączeniem 
odsetek).



5. Fundusz wkładów budowlanych tworzą kwoty wpłat w pełni finansujących 
koszt budowy lokalu wnoszonych w ratach lub jednorazowo.

6. Fundusz wkładów zaliczkowych tworzy się z wpłat wnoszonych na 
finansowanie kosztów budowy.
Z chwilą ostatecznego rozliczenia kosztów budowy fundusz wkładów 
zaliczkowych przekształca się w fundusz wkładów budowlanych.

7. Fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych tworzy się z:
a) odpisów dokonywanych w ciężar kosztów gospodarki zasobami 

mieszkaniowymi; wysokość tych odpisów jest ustalana w ramach planu 
rzeczowo-finansowego,

b) innych źródeł określonych odrębnymi przepisami.
Środki funduszu są przeznaczone na finansowanie remontów bieżących oraz 
kapitalnych zasobów mieszkaniowych (budynków oraz budowli i urządzeń 
technicznych związanych z budynkami).

8. Fundusz kulturalno-wychowawczy tworzy się z:
a) odpisów dokonywanych w ciężar kosztów gospodarki zasobami 

mieszkaniowymi,
b) dotacji samorządu terenowego,
c) dobrowolnych wpłat,
d) wpływów z działalności Klubu.
Środki funduszu są przeznaczone na pokrycie kosztów działalności 
kulturalno-wychowawczej.

9. Spółdzielnia tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach 
określonych odrębnymi przepisami.

Niniejszy regulamin został przyjęty Uchwałą nr 22/98 Rady Nadzorczej z dnia 
21 maja 1998 r.



Uchwała nr .51../98  
Rady Nadzorczej SM ”Przy Metrze” 

z dnia 21 grudnia 1998 r.

w sprawie: Regulaminu gospodarki remontowo-konserwacyjnej i modernizacyjno- 
rozwojowej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze".

Działając na podstawie § 91 ust. 4 i § 76 pkt 8 Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

§ i

Uchwala się Regulamin gospodarki remontowo-konserwacyjnej i modemizacyjno-ro zwój owej 
w Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze" - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Do realizacji uchwały zobowiązuje się Zarząd SM "Przy Metrze".

§3

Uchyla się uchwały Rady Nadzorczej: nr 56/97 z dnia 1.12.1997r. i nr 23/98 z dnia 
21.05.1998r.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
r
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R E G U L A M I N

gospodarki remontowo-konserwacyjnej i modemizacyjno-rozwojowej 
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”.

§1.

Spółdzielnia prowadzi gospodarką remontowo-konserwacyjną i modemizacyjno- 
rozwojową, której zadaniem jest ;
a/ w części dotyczącej gospodarki remontowo-konserwacyjnej - przywracanie,

zużywających się w procesie eksploatacji składników majątkowych Spółdzielni, do 
poziomu technicznego, jaki był zastany w momencie przekazania tychże składników do 
eksploatacji.

b/ w części dotyczącej prac modemizacyjno-rozwojowych - ulepszanie i pomnażnie 
zasobów mieszkaniowych Spółdzielni.

2. Ewidencję kosztów i przychodów funduszu, w zakresie zadań remontowych i 
modemizacyjno-rozwojowych, Spółdzielnia prowadzi w obrębie konta syntetycznego 
„Fundusz remontowy”, wyodrębniając analitycznie część remontową i modemizacyjno- 
rozwojową; ewidencję kosztów i przychodów, w zakresie zadań konserwacyjnych - w 
obrębie tzw. „eksploatacji podstawowej”.

I. Cześć remontowo-konserwacyjna.

ii
2. Remonty i konserwacje wykonywane są:

- cyklicznie - zgodnie z cyklogramami remontowymi,
- doraźnie /bieżąco/ - w miarę pojawiających się nieprzewidzianych potrzeb, w tym 

również usuwanie awarii.

3. Gospodarka remontowo-konserwacyjna obejmuje:

1/ remonty i konserwację budynków po ich zewnętrznej i wewnętrznej stronie,
2/ remonty i konserwacje instalacji wodnych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

elektrycznych, gazowych i innych stanowiących własność Spółdzielni /nie dotyczy 
wymienionych tu instalacji przekazanych służbom komunalnym lub innym 
specjalistycznym instytucjom pozaspółdzielczym/,

3/ remonty i konserwacje ciągów komunikacyjnych jezdnych i pieszych 
przebiegających na terenach Spółdzielni,

4/ rekultywację terenów zielonych, w tym także renowację terenów zabaw łącznie 
z urządzeniami zabawowymi, rekreacyjnymi i sportowymi.

§3.

Gospodarkę remontowo-konserwacyjną Spółdzielnia prowadzi w sposób planowy 
opracowując roczny plan remontów i konserwacji obejmujący okres roku kalendarzowego 
tj. od 1 stycznia do 31 grudnia.

J
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Roczny plan remontów, w ustalonym terminie, opracowuje i wnioskuje do Rady 
Nadzorczej o jego zatwierdzenie, Zarząd Spółdzielni. Rada Nadzorcza zatwierdza roczny 
plan remontów i konserwacji w trybie uchwały, zgodnie z § 76 ust. 1 pkt. 1/ Statutu w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia roku planistycznego.

2. W miarę zmieniających się potrzeb remontowo-konserwacyjnych w ciągu roku, roczny 
plan remontów i konserwacji może być, na wniosek Zarządu, skorygowany stosowną 
uchwałą Rady Nadzorczej.

3 Roczny plan remontów i konserwacji zawiera szczegółowy zakres rzeczowy, 
przewidzianych do remontu obiektów lub ich fragmentów, o których mowa w & 2 ust. 3, 
wraz z ustaleniem przewidywanych kosztów poszczególnych pozycji rzeczowych i ich 
koszt całkowity.
Roczny plan remontów i konserwacji zawiera również kwotę wydatków na niemożliwe do 
przewidzenia, na etapie sporządzania planu, potrzeby remontowe i konserwacyjne, w tym 
na usuwanie awarii.

4. Roczny plan remontów i konserwacji ustala również źródła finansowania kosztów 
remontów i konserwacji, przy czym na koniec roku planistycznego, koszty remontów 
i źródła ich finansowania powinny zamykać się bezwynikowo /pozostać w równowadze/, 
w rachunku uwzględniającym wynik poprzedniego roku obliczeniowego.

§4.

1. Remonty wykonuje się systemem zleconym i przy użyciu własnej ekipy konserwatorów, 
w zależności od rodzaju i rozmiaru przedsięwzięcia remontowego czy konserwacyjnego.

2. Na remonty wykonywane systemem zleconym Spółdzielnia ogłasza i przeprowadza 
konkurs ofert wybierając, na tej drodze, wykonawcę.

3 Remonty wykonywane przez ekipę własną konserwatorów, zleca do wykonania 
Stanowisko ds. Konserwacji Zasobów, w określonej formie pisemnej, na podstawie 
zgłoszeń użytkowników lokali lub w inny sposób uzyskanej informacji o zaistnieniu 
usterki.

§5.

1. Koszty remontów finansowane są z Funduszu remontowego, którego przychodami są:
1/ opłaty wnoszone przez członków Spółdzielni, wg. normy uchwalonej przez Radę 

Nadzorczą. Norma ta jest uchwalana na 1 m2 pum miesięcznie,
/ opłaty za reklamę,
/ nadwyżki przekraczające wartość wkładów budowlanych, uzyskane w wyniku 

przyznania przydziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na warunkach 
komercyjnych / Regulamin przyjmowania w poczet członków, przydziału lokali 
mieszkalnych, domów jednorodzinnych, garaży, miejsc postojowych; najmu i zamiany 
mieszkań./,

4/ darowizny osób fizycznych i prawnych,
5/ inne, zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej.
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2. Koszty konserwacji finansowane są z opłat za eksploatację podstawową lokali, wnoszone 
przez członków Spółdzielni wg. normy uchwalonej przez Radę Nadzorczą. Norma ta jest 
uchwalana na 1 m2 pum miesięcznie,

§6.

1. Koszty remontów i konserwacji, które nie są finansowane ani z Funduszu remontowego, 
ani z opłat za eksploatację podstawową, określa Regulamin użytkowania lokali oraz 
porządku domowego i współżycia mieszkańców w budynkach SM "Przy Metrze", w § 7. 
Koszty wymienionych tam remontów i konserwacji opłaca bezpośrednio członek 
Spółdzielni.

Remonty i konserwacje, o których mowa w ust. 1, może wykonywać Spółdzielnia na 
podstawie zamówienia wniesionego przez członka. Na wykonanie stosunkowo większego 
zakresu robót remontowo-konserwacyjnych wymagane jest zamówienie złożone na piśmie. 
Spółdzielnia przyjmie takie zlecenie do realizacji tylko wówczas, gdy zamawiany zakres 
robót może być wykonany przy użyciu własnej ekipy remontowo-konserwacyjnej.

3. Wykonywane, przez Spółdzielnię, roboty remontowo-konserwacyjne są wyceniane 
w wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów - bez zysku - z doliczeniem Podatku od 
Towarów i Usług /VAT/.
Rzeczywiście ponoszone koszty to:
1/ koszt zużytych materiałów wycenionych wg. cen zakupu + narzut kosztów zakupu,
2/ koszt robocizny ustalony jako iloczyn ilości przepracowanych, bezpośrednio przy 

wykonaniu czynności remontowo-konserwacyjnych, godzin i kosztu jednej 
roboczogodziny ustalony przez Zarząd Spółdzielni.
Do kosztów roboczogodziny zaliczane są:
- wynagrodzenia pracowników grupy remontowo-konserwacyjnej,
- narzut ZUS,
- koszty zużycia narzędzi,
- inne koszty ponoszone przez Spółdzielnię w związku z utrzymaniem grupy 

remontowo-konserwacyj nej.

Na okoliczność wykonania odpłatnej usługi remontowej lub konserwacyjnej, Spółdzielnia 
wystawia rachunek uproszczony lub fakturę VAT.
Opłacenie rachunku następuje w formie wpłacenia gotówki do kasy Spółdzielni lub do 
banku na wskazany nr rachunku.
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II. Część modemizacyjno-rozwojowa.

§7-

Czść modemizacyjno-rozwojowa służy finansowaniu zadań polegających na ulepszaniu i 
pomnażaniu zasobów mieszkaniowych Spółdzielni.

§8.

1. Przychodami funduszu są:

1/ środki uzyskane z przekształcenia spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu na 
własnościowe, w części pozostającej po rozliczeniu z bankiem, zobowiązań wobec 
budżetu państwa,

2/ odsetki bankowe pozyskane od rachunku wkładów zaliczkowych, zarówno od rachunku 
bieżącego jak i lokat terminowych,

3/ odpisy amortyzacyjne od środków trwałych,

4/ dotacje z budżetu państwa wspomagające realizację zadań energooszczędnych,

5/ darowizny osób fizycznych i prawnych, będących lub nic będących członkami 
Spółdzielni,

6/ odsetki od rachunku bankowego funduszu.

§9.

Fundusz remontowy, w części modemizacyjno-rozwojowej przeznaczony jest na:

1. Sfinansowanie kosztów modernizacji zasobów mieszkaniowych, polegających na:

1/ docieplaniu budynków i innych przedsięwzięć prowadzących do oszczędności w 
zużyciu energii cieplnej,

2/ opomiarowaniu zażycia ciepłej i zimnej wody oraz opomiarowaniu zużycia energii 
cieplnej,

3/ zagospodarowaniu, dla potrzeb Spółdzielni, powierzchni ogólnej budynków na cele 
użytkowe,

4/ podniesieniu na wyższy - w stosunku do pierwotnej dokumentacji architektonicznej - 
poziom estetyki i funkcjonalności otoczenia budynków,

5/ usprawnieniu i podnoszeniu na wyższy poziom techniczny i użytkowy 
wewnątrzosiedlowych układów komunikacyjnych, pieszych i jezdnych. 2

2. Sfinansowanie zakupów inwestycyjnych.
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3. Sfinansowanie kosztów zakupu terenów pod budownictwo mieszkaniowe.

4. Sfinansowanie kosztów budowy własnych obiektów Spółdzielni.

§ io.

Środki pieniężne, tej części funduszu, służą:

1 finansowaniu działalności, októrej mowa w § 9,

2/ przejściowemu finansowaniu kosztów przygotowania nowych inwestycji,

3/ przejściowemu finansowaniu kosztów realizacji zadań inwestycyjnych, w których 
występuje przejściowy niedobór środków pieniężnych.

świadczenie, przez Spółdzielnię, usług modernizacyjnych, polegających na ulepszeniu 
wartości technicznej lokalu, przebiega wg. zasad omówionych w § 6.

§ 11-

i


